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Bases espanholas para os 
aviões comerciais americanos 

WASHINGTON, (Reuters) - A mis
são aeronautica norte-ame~icana, que 
esteve na Espanha assentando deta
lhes do acordo que dará aos Estados 
Unidos direitos pra aterragem de 
aviões '*·coinerciais na Espanha, re• 
gressou agora a Washington. 

O "American A viation Daly" escre
ve que "a Espanha declarou aos Es
tados Unidos, não formalmente, que 
a concessão dos direi tos da a terra
gem e outros privilegios seguir-se-ia. 
em breve" • 

COUTANCES CAPTURADA E ULTRAPASSADA PELOS NORTE-AMERICANOS 
""'"'' 

As colunas blindadas norte-americanas já se encontram nove quilometros além ela cidade 
capturada Avanços àliados em varios setores As tropas aliadas avançam sobre o im-
portante entroncamento ferroviario de Gavray - Na area de Caen, os canadenses encontraram 
forças blindadas alemãs mais poderosas do que as que os russos encontraram em toda sua irrupção 

LONDRES, (Reuters) • URGENTE 
1- Anuncia-se que a cidade de Cou
}ances foi capturada pelas colunas 
blindadas norte-americanas. 

'JA ESTÃO O Q,l• LOlll.'ílTROS ALE)l 
LOt,DRES, (Reuters) ~, URGENTE 

.._ As colunas b .. ndadas ·americanas 
<1ue captura1an C.gutances já se en• 
contram nove quilometrc-J alem da ci-
0dade, avançando ao longo da rodovia 
que vai para o sul em direção a Gran
·vme. 

LONDRES, (Renters) - URGENTE 
'-- Apôs terem capturado Coutances as 
-colunas blindadas 'americanas estão 
,a.gora penetrando em direção ao mar. 

Os americanos cruzaram os rios 
Soulle e Sien n e, ao sul da cidade, fe• 
chando issiÍn efetivamente o unlco 
ponto de fuga quo restava aos ,· 
-mães oeste de Coutances. 
ISOLADAS A~ TROPAS NAZIS. 

1 .•.o NORTE UI! COUTANCEf' 
: LONDRES, (Reuters) - URGENTE 
~ A captura de Couta1,ces pelos nor
te-americanos isol 0 efetivamente as 
'trop~s ah,mãs qu~ se encontram ao 
norte da cidade. Acredita-se porem 
.:iue os alemães hajam efetuado uma 
~-ctirada ordena.da. Não ê conhecido o 
;numero de soldados aprisionados nas 
;0perações de limpeza. 

As Irformações de serviço de reco
nhecimento ae,eo demonstram que os 
~lemães estão,levando tropas para a 
zona ao sul c'o Coutances. Ontem, 
aviões l<Thunderbolts" atacarnrn es
.sas colunas de reforços e destruiram 
:.o caminhões. 

OS ALEM.'l:ES 'l'ERJAJII S ltETI
R "J() EM OPOE:11 

LOI'<"DRES, (Reuter~) - Segundo in
lf.-,··maçõe da Normandia, parece que 
,os alemães haviam se decldldo reti
rar de. arca de Coutai-ees é desde que 
-começou· a ofensiva !mericars. leva• 
;ram a cubo esse seu plano d_e uma 
forma ordenada, Retiraram ,-imeiro 
-~;uas melhores unida<'les. Não foi ten
'tada nenhuma ação de retaguarda 
fórte, ainda que os a.J'emães tenham 
mantido contat_o com todos os ataques 
americanos. 
AVANÇO Al\J JRICANO A SUDOESTE 

DE NOTRE DAlllE DE CEUILLY 
1 LONDRES, (Reuters) - ''RGENTE 
.- Anuncia-se que as tropas 11orte
amerlcanas realizaram nove- avanço 
a :;udoeste de Notre Dame de Ceuil
Jy, capturando a locallclade de Saint 
Denl<i !e Cast, oito quilometras a su
:doeste. 

LO'NDRES, (Reuters) - O novo 
'avanço realiz?do pelas tropas, norte• 
ameritoan• .t sud este de Notre Dame 
do· Ceuil!Y situa essas forças aliadas 
a/apenas três quilometros de _Gavray, 
importante entroncamento rodovia.rio, 

,'lã· quflometros á(f sul de Coutances. 
· Por./outro l.n.tlo n-íio se tem noticia 
·de que o ataqu blindado lança<lo des
,Je l\Iaupertuis tenha atingido o en
t1·oncamen to rodov!ario de Percy, a 
foste de Gavray. 
AVANÇAº OS ALIADOS rARA O SUL 

ALElll DE TESSY SUR VlllF. 

tanques contra tanques a oeste de 
Yi1~c~ Nenhuin desses combates, poretnt 
é <le grande cnvcrg;n<lura. 

Tessy fo.i cant tirada ap6s uma ba
talha de tanques. 
UIMn üllJ A IH]S!S"rEXCIA AI.E)Jl( 

LONDfU,S. (Heutcrs) - Informa-se 
oue no inicio da ·ofensiva a1nericana, 
tra\·ou-se luta encarniçada que con• 
tinuou por 24 horas. Desde cntãr po-
rem, a resistencia alemã não tem si--

elo grande. .As colunas de tanques 
amedicanos que atacara:u rapirlamen
te para o sul vão acompanhadas por 
infantaria motorizada o os avanços 
estão sendo consoliclados pela~ forças 
de retaguarda que gerahncnte segue1n 
a. lllna distancia de cinco quilon1ct?'os. 

AS 'l'ROPAS NAZIS'l'AS DA NOR
lllANDIA S,\O llIUITO ~IAIOltES Q,UE 

AS DA llUSSIA. 
LONDRES, (Reuters) - O sub-se-

crctario parlamentar do Hinisterio da 
Guerr.., lord Croft fala11clo hoje em 
Sandhurst declarou: 

11Ro1111nel aparenten1ente pensou que, 
·a menos que nos pudesse lan~ar no
vatnente ao mar a .guérra "esfaria-per
dida. Ele falhou e; firmando em ter
ra esse vasto peso de forças blintla
das, permitimos a nosos bravo::: alia
dos americanos· que· explorassem. seu 

ataque no oeste, o qual se eslá. desen
volvenclo Hio bem". 

A proposito do recente e limitado 
ataque <las tropas canadenses na area. 
de Caen, lo1·d Gr,-."t acrescentou: ,iEies 
encontraram forças blindadas al'cmãs 
con-centradas oontra eles, nunl' pOde
rio maior cm um unico ponto do que 
os vastos exercitas russos jamais en
contrara1u em toda a sua grande ir-
1·upção". 

PROSSEGUE VITORIOSO. O AVANCO ALIADO RUMO A FLORENCA 
, A vanguarda neo-zel·àridesa rumo 

pontos 
a Florença, 
Os alemães 

progride_ atravez de um 
posições tem · poderosas 

ter-=
de.-reno minado em varies 

fensivas na fileira de colinas que se levanta entre essas tropas e a cidade 
torre incanada de Pisa como posto de observação~ Os nazistas utUizam a 

Q. G. ALIADO NA ITALIA, (Reu
tcrs) - De mrias direções o 8.o Exér
cito avança gradativamente abrindo ca
rninl10 mediante acometidas convergen
tes, rwno a Florença, ele onde a linha de 
frente aliada se e11contra agora a, ape~ 
nas 11 quilometres de distancia. 

A vanguarda constituida de veiculos 
blindados neo-zelandeses que ocoupOu a 
cidade de San casciano, na estrada n.o 
2, e a, 15 quilometros da capital Tos
cana, continua avançando, atravez de 
um terreno minado em diversos pontos, 
A 25 quilornetros a sudeste de Florença, 
os aliados se apodera.rara da povoação 
de Mertale, e os elementos de vanguar
da já se encontram a 2 quilometras da 
referida localidade e a 3 de Strada, po
voação encravada ao sul de Florença. 

Pelo menos mais uma fileira de coli
nas se levanta entre as tropas aliadas 
de vangt,arcla e Florença. Nessas colinas 
os alemães estabeleceram poderosas po
sições . defensivas. Deve-se esperar que 
prossiga a atmcl luta violenta, até que 
se consiga uma irrupção nas linhas ale
mãs, ou Florença seja flanqueada de 
t.@-l maneira que aos alemães não reste 
óutro recurso que abandona-la. Ate en- -
tão não siJré posslvcl determinar e fa
lar das declarações formuladas reptida• 
mente p~las emissoras alemãs a:;segu• 
rando que Florença será tratada como 
cidade aberta. 

Os soldados da Divisão da India avan
çaram 5 quilometros a noroeste de mon
te Sporteli. A 32 quilometras a oeste de 
Florença, as patrulhas aliadas avança
ram 3 quilometras subindo, pelo vale 
do Elza, desde Castelríuovo, a oeste de 
San Giovanni, e simultaneamente , ou
tras colunas situadas em zonas imedia
tas efetuaram um avanço de cerca de 
2 quilometras. Os alemães lutam dura
mente apresentu.ndo uma tenaz resls
tencia nos vales do Arno e do Tibre. 

"Ot•era-;õ~8 ncrens - Forças n1cclias 
de boml:ardeadcres pesados ataca.rum 
ontem a fabrica de armámeútos ele 
"l\Ianfréd ,veiss", perto de Buclapest. 

A aviação tatica concentrou seus 
ataques sobre as comunica~(",es e li-
11llas ae· suprimento inimigas assim 
como contJ·a outros objetivos na lta
lia Setentrional, na arc,i ·de batalha 
e na Iugoslavia. 

Durante essas operações, fora111 eles .. 
truidos 16 apa: elhos inimigos e não 
regressaram 18 dos nossos apare! hos. 

Deixou de 1'egressar- um avião alia
do das operações noturnas realizadas 
11a .noite ele 26 _para 27 de junho. 

A· aviação ailada do ·Mediterraneo 
efetuou dura11te o dia ele ontem 2.000 
sortidtls, · aproximacla:,iente. 

Onten1 á. noite·. nossos bon1ba!'clea-
clores 2.tacaram objetivos militares 

-'· e Ploesti ". · 

Morreu vitima de acidente um 
alto o.ficia! das tropas "SS" 

ESTOCOLMO, (R'euters) - A emis
sora de Berlim anunciou hoje que o 

1 
major-general. Ernss Vahl, dos con-
ting·entes "SS", pc~eceu vití1na de u1n 
a_ci<len te. 

Esse acMente .ocorreu quando aque• 
le alto oficial realizava uma v!si ta. 

,, de_ ingpeçll.o · as_ llnhas de_ frente, 
. O.,g,meri>.l Vahl Joi ,;.ecentemente no• 

:meado pãrà. )mportante posto no ser
viço de trél'namento _alemão do co-
111a.11dq ·aa.~ f Ql'.!lB:!I "Sl:l". Este é o 
c1ulnto ·genera,lal ·em1!.P l',uja 1norte por 
acide11tó'' foi 11oticiada nestes ultimas 
miatro me'aes. . . 

l 
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NOITES FRIAS! 

COBERTORES 
EXCELENTE 
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DE 

~ _U_ALID_AD.E 
_ _,,. 

COBERTORES de lã finissima, de agradável 
maciez, tons unidos de azul-forte, roiia, abrjcC!t 
e havaria. 

Para casal: Cr$ 620,oo 
Para solteiro: Cr$ 480,oo 
P'ara -criança: Cr$ 250,oo 

COBEltTORES d~ lã, c~lelares, 
artigo leve ·e de perfeito abrigo, 
tidades de rosa, azul e branco: 

gêneT'o tricô, 
brandas. tQna· 

Para casal: 

Para solteiro: 

Para crjança: 

Cr$ 245,00 
Cr$ ·195,00 
Cr$ 140,00 

1. 

CASA -AN Gl 0-B R AS l l E l·R A 
Sucessora 4e MAPPIN STORES 

' . .* Comprar BonÚs de_ Guerra -é abi:eviar a vitoria! 
-fr-' 

,. 
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LONDRES, (Reuters) - Anuncia

se que as colunas blindadas aliadas 
estão avançando para o sul alem de 

. Tessy sur Vire, mas não se tem no• 
ticlas concretas a respeito do local 
_de sua penetração. . 

O grupJ de tanques neo-zelandeses 
que logrou cruzar o l'io Pesa, um aflu
ente do Arno, está sustentando firme
mente a cabeça de ponte estabelecida 
na margem oposta dàquele rio, não obs• 
tante o fogo concentrado dos alemães, 
Os so1dados do 8.o Exercito que sobem 

AVANCAM SOBRE VARSOVIA O 1. º E O 2. º EXERCITOS RUSSOS 
Estão sendo travados combates de 

PIANO.S SCHWARTZMANN 
Inclusive t!po apotrtamento - Vlslton; nossa exposição sem compromisso 
Rua D. José de Barros, 2:S~ - Av. Agua Urnucn, ú24 - 'relcfone 5-6081 

Será um dever · reclamar para a Polonia 
o lugar aue lhe pertence entre as nações 
íl'exfo da alocução proferida pelo Santo Padre perante 

numerosos membros das tropas polonesas. 
ICI!IADE DO VATICANO, (R.) - A 

raclio local informou que o Para falou 
pela manhã de 28, a um considera,•el 
numero de oficiais e solda'dos polone· 
·ses, chefiados pelo general Kazimierz 
Sosnkowski, o comandante do II cor• 
110 .Polonês na Italia, general Wladys 
law Anders e outros generais. Di~se 
Sua Santidade: 

"As palavras mal podem descrever 
a profunda emoção que sinto neste 
·momento - filhos de nossa amada. 
Polonla. Desde o Inicio da/ horrlvel 
tempestade que se espalhou por to
'da a Europa, temos mantido nossos 
corações voltados para vossa valen
te patria, dia a dia, hora a hora, em 
pesar e ansiedade, eru meio a.os acon· 
teclmentos que· a oprimiram. Mas a 
despeito cios terr!veis acontecimentos, 
nunt•i. nos desesperançamos por um 
só momento, de que a nova res·mrrel• 
ção d,· vossa patr!a. teria lugar. Quem 
teria -previsto que v!rie!s, através dos 
campos de. batalha, atê a casa do Pai 
comum, Vestidos nos Jniformes de 
'bravos combatentes, sois no coração 
os devotado~ peregrinos que oferecem 

O' NOVO GABINETE IUGOSLAVO 
LONDRES, (Reuters) - O dr, Sa

.va I{osanovilt, ministro do Interior, 
e o dr, Isldor Cankar, ministro da 
Educação do novo gabinete da Iugos
la vla, chegaram a Londres, proceden
tes dos Estados Unidos. 

Com a chegada dessas duas perso• 
nalidades, encontram-se atualmente 
reunidos nesta capital todos os mem
:,ros do ga'.llnete iugoslavo. 

Sabe-se que o gaJ:>lnete !ugoslávo 
·em sua reunião de ontem, decidiu 
operar importantes modificações na 
sua representaç1lo diplomatlca, espe
ehüm,rnti! fi() l)U~ \li,; t\lií)í';\t\?, i!,M f!ô~e 
tos mais antigos. 

Espera-se que a. reda,c1lo da decla• 
ração ministerial da politlca será 
completada em alguns dias. Foi 
igualmente anunciada a. nomeação do 
sr. Dushan ,M:artnovltch, para o. pos.• 
to de ministro da Corte; 

LER E PROPAGAR O 

~'1..EGIONARIO" 
~ OEVER'DE TODOS 
º § g ~ !-º 1,.1 º y ~ 

no Pa.i n. homcnagc1n ao povo polonês. 
Venclo-vos todos reunidos em torno do 
mim, 1nin ha n~_1cmoria retrocede 5 anos 
até setembro de !939, quando a colo
nia polonesa em Ro1na veio afJnnar 
sua inabalavel fé e receber nossas pa
lavras ele conforto. Estavamos então 
apenas 110 preludio ela aflição que de• 
y·.... seguir-.&o. Pore1n, a despeito de 
tudo. depois de cinco lo,.gos ,-nos de 
ang·ustia., ainda pode1nos ver e1n va.s
sos olhos a mesma fé e fidelidade que 
desta vez pc de brilhar com nobre or
gulho e esperança. Na ve1Jade, em• 
bora o coração ae vossa patria esteja· 
partido pelo sang-uo que foi derra1,:ia• 
d·. vossos direitos se erguem tão ela• 
ramcnte que abrig·amos a esperança 
de que todas as nações se tornarão 
compenet-i·adas do seu debito para co1n 
a Polonia. Para todos aqueles Esta
dos que ainda retem algum· sentimen• 
to realmente llt.:mano e cristão, será 
um dever rU-clamat para a Polonia o 
lu7ar que lhe pertence entre as na• 
c,ões. por todos M direitos de Justiça 
e amor á paz. 

As virtudes grandes qualidades e pa• 
1 riulistno do vos:io povo vos salvara1n 
ela ruina ela derrota. A orientação que 
não conhece outros objetivos que o 
bem das nações e a completa confian
ca. da. 1H lo em seus chefes pelo bem 
;omum, tem siclo o segredo de vosso 
valor. Louvamos tan1bmn vossas ad
mira veis 111ulhc:-~s, que nos momentos 
difíceis tem sido o apoio de vossas 
esperanças. Ciua11to traba1harati.t elas 
e oraram por Yús - vo~Cias mães, ir
mãs e noivas, nestes cinco longos 
anos. A despeito da:J uvens de ansie• 
clade que poderão ainda obscurecer o 
horizonte, temos confiança em que a 
divina pr vidcncia· fará descer sobre 
v6s novamente d paz duradoura e pros
peridadeº. 

o Pana então, como .o sinal do seu 
rtCOt.t1 nÚL, Polopht-, nbençoou t!Ul Un.,. 
g·ua pol<1tH'~ª todos os presentes _e suas 
fnmll!as, camaradas e aqu·les que na 
patria ou no c.xllo aguardam a ressur
reição ela Polonla. Finalizando, foi to. 
cado " hino roJ,-,nês. O Santi Padre 
recebeu ent:", em nunlencia particuiar 
o general SosPlrnwsl<I. acompanhado 
do Nuncio Apostollco na Polonla Et. do 
embai,,:ador polonês junto .ao Vatica-
no. 

p, , excelente compo:·tamento cr!S• , 
tão das tropas polonnesas, os Bis_pos 
,1e A bruzzl e i.\fa rche renderam suas , . 
homenni,;ens no exercito polonc~, -~m 
1101ne dc~s_.is prr vi11ciª~ 

( 

Segundo se· noticia os nazistas estão utiliza.ndo a famosa. torr.e Inclinada 
de _Pisa como posto de observação. Fazemos nossos os votos _do·" Osservatore 
Romano" de que os aliados não se vejam obrig'ados a destruir esse magni· 
fico monumento. - Nosso cliché mostra a torre e a abside da Catedral, 

pelo vale do Arno a noroeste de Arezo 
deselojaram os alemães de Panelllo. 

No vale do Tibre os aliados continuam 
fazendo pressão na direção norte, de
pois de terem conquistado Citerna, a 
19 quilomctros a leste · de Arezzo. 

No setor do Adriat-ico os poJoneses 
abriram caminho a despeito· da resisten
cia inimiga, até os arredores "da cidade 
marltima de Semlgagli.a, a, tres quilo
metros ao sul de Fez.aro, e destacaram 
patrulhas para a margem oposta do · rto 
Miss não obstante o fogo da artilha-
ria e dos morteiros alemães. . 

Depois de um avanço impoi-tante de 
cinco quilometras em uma frente de 16 
de comprimento, as tropas poJonesa,i en
contraram minados todos os. acessos ao 
rio e suas pontes desmanteladas. Fo
ram ocupadas 4 povoações, inclusive 
Ostra, ohservando-se apenas ligeira re
sistencia. dos alemães. 

do VIII Exercito, em sua. ofensiva em 
direção :io Rio Arno, a oeste de Flo
rença, rcaHzara1n i1nportantes. a-\l'all
(:OS e encontl;am:-se agór:t a sê_is qui-

. lometros da cidade -de Empoli. 
!\!ais a leste, r · .. 1 sc_u avanÇo sob_re 

Flo1·ença. fizera1n--se avanços_ locais, 
apesar da forte oposlção·-Iulmiga. Nes
ses dois setores, foram c.aptm·adas as 
cidades de San casciano Vallechio e 
Cambia no. 

Na area entre os rios Arno e Tibre, 
as tropas do· VIII· Exercito efetuaram 
avanços locais no decorrer de Juta en
carniçada, capturando a cidade de Ci
terni. 

No setor do Aclriatlco, as tropas do 
VIII Exercito encontram·-se agora 
í!rmen:e11te estabelecidas na linha do 
rio l\iiss e estão combatendo nos ar• 
rcclo.res da cida.d<'. de Sonlgal!ia, com 
as patrulhas avançan,~o do outro la-
do do rio. · ' 

Na frente do V Exercito, a atividade 
se reduziu a operações de patrulha e 
duelos de artilharia. 

"· 
A . população 
chega· a ser 

de Varsovia Ja pode ouvir os canhões 
realidade o plano de eliminãr · todo o 

nal dos exercitos germanicos. 

sovieticos Já 
grupo setentrio" 

lltOSCOU, (Reuters) Anuncia-se 
<1ue, enquanto as forças do 1.o cEexr
cito russo, sob o comando do general 
Rokossovsky avançam sobre Varso
via; pelo sudeste, o 2.o Exercito da 
Russia Branca, ás ordens do general 
Zakharov, que capturou Biallstock, 
está atacando tambem em direção a 
capital po:onesa pelo nordeste. 

MOSCOU, (Reutcrs) - O marechal 
ltokossovsky . transferiu o seu quar
tel general para as proximidades da 
va11guarda de suas tropas, a fim de 
poder dirigir pessoalmente a etapa 
rtnàl da abtalha do Varsovia. 
.J.-1.. OUVEM OS CANHÕES RUSSOS 

MOSCOU, (Reuters) - Os maltra
tados habitantes de Varsovia já po
dem agora ouvir o troar dos canhões 
elo . exercito russo, á meclida que as 
forcas do marechal Rokossovsky 
avançam para. HbcT'tar a capital po• 
lonesa, da qual já. se encontran1 · a 
pequena distancia - informa-se auto
rlzadamente. 

. A ELilllHiAÇ;\O DO GUUPO SETEN• 
TRIONAL DOS EXEltCITOS 

AI.EM,\ES 
MOSCOU,. (1-leqters) - Anuncia-se 

autorizadamente. que em todos os se• 
to1·es da fren'te setentrional rus• 
sa, chega a ser agora uma. realidade 

o plano de eliminar todo o grupo se
tentrional dos exercitos germanlcos, 
antes da proxlma batalha .da Prus
sia Oriental. 

No seu espetacular avanço em to
dos os setores, ontem, os exercltos 
russos colocaram as tropas de Hi
tler num estado de verdacleira des• 
agregação. 
A :::.: Q,UILO~IETROS DE RZESOW 

.l\!OSCOU, (Reuters) - As forças 
do Lo Exercito ucraniano acharri-se 
agora a menos de 22 quilometras ao 
norte de Rzeszov,', a meio caminho 
entre· LYov 1Lcmbcrg) e Cracovla. 
;l'JtOPAS GEIUIANICAS ISOLADAS 

ESTOCOLMO, (Heuters) - 'l'odos os 
exercitas gcrmanicos nas provlncias 

· balticas e a 0 sul dos Carpátos, já. es• 
tã.o completamente isolados do nucleo 
principal das forças de · Hitler. Es• 
sas forças não podem desempenhar 
m,tis nenhum papel importante na de
fesa ào coração da Alemanha - re• 
veht-se hoje. nesta capital. 

JNFOltMA A ~GENClA AI,EitlÃ 
BSTOCOLMO. (.Reuters) .,... ·A agen

cia noticiosa alemã. anuncia que "mas• 
siças formações sovieÜcas _lancaram 
novos e poderosos ataques em var!os 
setores entre o alto Dnleste e o gol• 
fo da Finlandia." 

de -Tilsit, na. Prussia Oriental. Fo .. 
ram observados muitos lncend_los ~ 
ficaram em chamas· vagões e depos!-, 
tos de combustl vel - liquido. Cinco 
trens mlli tares foram atingidos pot.1 
Impactos diretos, sendo destruidos. 
Foram observadas grandes explosões,1 
particularmente violentas na zona su .. 
doeste e leste do entroncamento ro• 
doviario. As chamas dos incendio,;t 
eram vis!veis a' uma distancia de 200: 
quilometras. " 

AS- ·coNSEQ,UENCIAS DA QUEDA; 
DE a FORTALEZAS OE Hl'l'LER 

MOSCOU. (Heuters) - A queda élê 
6 fortalezas importantes no dia 27, 
_ o dia 1,tals desastroso que Hitleri 
já teve na frente oriental - pôs em 
gigantesca confusão . toda a frenta 
alemã que se estende por 670 quilo-
metras. · 

Foram arrebatados aos alemães 6 
Importantes entroncamentos ferrovia., 
rios e para!izados outros dois -; · 
Br~st-Ljtovsk e Siedlico - 80 qui .. 
Iometros a leste de Varsovla. 

Em um dla. mais rle meio milhãô 
ele snidarlos foram recrutado,; e reti• 
rados das reserv_as d e trabalhos for"' 
canos ela Atemanl1a. Milhares de sor .. 
dados sov!etlcos v,:iteranos 'lançaram .. 
so ao ataque para se unirem â gran .. 
de ofensiva rus"a PRl"a o ocidente eni 

A atividade da artilharia aumentou no 
setor a leste de Pisa. No curso de va
rios choques de menor escala feram dis
persadas as unidades alemãs destacadas 
para a colocação de minas e aniquila
das as patrulhas alemãs. 

A proposlto da declaração de que os· 
alemães estão utillsando a famosa torre 
inclinada de Pisa como posto de obser
vação, o jornal "Osservatore Romano" 
manifestod a esperança de que as for
ças beligerantes respeitem a cidade e 
não exponham aquela torre ao canho- , 
neio, bem como outros monumentos 
hlstoricos daquela cidade, aos . estragos 
da guerra. 

A LUTA CONTRA O JAPÃO 
LONDIU.:S, (Heuters) - A Trans

ocean Informou a evacuação tle l{ov
no, Indiretamente por meio da segu!n· 
te declaração: "EIT'tre Blelstock e 
Kovno, ambas evacuadas pelas tro· 
pas germanicas, ataques russos lo• 
cais foram . frustrados . o elas defesas 
germanicas. 

dircc;ão à Alemanha. · 

A GUERRA AEREA NA EUROPA 

GRANDE ATAQUE ALIADO 1"0 SUL 
DE FJ.OR.BNC' \ 

ESTOCvLHO, (Reutcrs) - As tro
pas alia.das lançaram um grando. ata
que, nuina an1pla fl'ento ao_ sul de 
J•'Jorença -, revelam Informações ofi
ciais procedentes de Berlim. 

O lançamento desse ataque fora di
vulgado antes por certas fontes, com 
an_tec!pação á realidade. 

NAS PROXUIIDADES DE i,;JÚ'OLI 

ROl\IA, (Reuters) Anuncia-se, 
oficialmente q,rn após realizarem hn
portantes acauços, as · tropas aliadas 
que operam a ne::;te do li'Ioren~a. en
contram .. se agora nas proximiõa4_es 
tJq: EmpôL., 

O JULGA~Ji!)N'J'O DOS ALTOS ~'tJN
CIONARlOS J'l'Al,JANOS 

FASCJSTAS 
ROI\IA (Reuters) - Um comunica

elo do governo ltalian_o anuncia que 
os tribunais poderão começar, antes 
,1, {inr de agosto. a examinar oi> pro
cessos contra os ministros e altos fUll• 
clona.rios do partido .fascista. · · 

COM J.NlCADO ALIADO 
Ol'AR'.L'EL GENERAL 'LIA.DO NA 

[TÁLIÀ, (R;úters) - E! o segUlnte 
o comu_nlcarlÓ dicial rii, l10jp· olivulga
dd pelo Alto ,Conwndo, ali;ulç,: ·' 

"_Opcrntõcs terrestns ~ As tropas 

KANDY, (Reut.ers) - O comunica
cio divulgado hoje pelo Alto Coman
do do. Sudoeste da · Asia, diz o se• 
guintii: 

"Na rodovia de Triddin o Inimigo 
rompeu novamente o contacto depois 

. de lig~iras açõe_s dilatarias. 
As tt·o11as aliadas avançaram mais 

um quilometro e meio. 
As tropas chinesas que Ópcram na 

area de Mytkina realizaram avanços 
no setor ocidental ao longo da fer
rovia e a sudoeste da cidade, ao lon-
go da rodo\fa do aerclporto. · 

O ataque aliado ao longo da rodo
Yla Paiel-'ram'u continua éóm plena 
vlolencia. Depois . ele cl_nco dias de 
luta os japoneses estão se· retirando 
itpressndamente de suas' tfrineiríals 
posi<;ões defensivas,, sltuaclas a. cerca 
de 13 quilometras de Palel. 

As tropas aliàclas capturama novas 
O\l~iuU~-ãi 

Ao mesmo tel)lpo, gl'a.llde f\ll'(:a de 
bombardeadores alindas .realizou ata
ques contra .as rodovias de Palel
'l'amu e Tlddin". ' · 

!{ANDY, (Reuters) - . Foi multo 
grave o dano carisndo; pelo brim bar
clelo naval e aereo, da., frente orien
tal aliada co_ntrà a _base de. Se,ba.ng, 
na a.laca, em poder <,'los nlponleos, 

Alem ds instalaQões portna.rias. so-
. freram . danos . os QÜa.rteJs. locais, es-
. tações de radfo é' o(ii:ros obfotfvos; 

Os nnvfos 'alla,lM• <f\l<Í tnmar11.m ·r,ar
te· no' ata,111e. narla snfreritm .. Uma 
flotilha pénetrou: n_ó 'poi·to, e' dispa- ' 

rou seus pro.fetis de curta distancia. 
Dessa flotilha faziam parte três eles• 
toriers aliados o um cruzador holan
dês. 

As baterias japonesas elo litoral fo
ram ·silenciadas, un1 grande , navio 
mercante foi destruído e, antes elo 
ataque naval, os a viões atacaram os 
aerodromos da região, destruindo al
gúns aparelhos pousados. Um dos 
hvlões allaclnJ incendiou-se mas o 

· 1'iiloto foi , salvo por um na\•io do 
guerra. 

Na noite elo clici. do· ataque, uma 
-forma'Çào aerea Inimiga tentou ata
car· a frota aliada, mas foi reoellda. 
perdendo três dos seus apa.relhos e 
fugindo os demais, antes de se apro
ximarem da frotn. 

WASHINGTON, (Reuters) O 
comunica.do · dlvulgàdo pelo almiran
te Ch'ester 1\'imltz, comarirlante chefe 
tli! P~tlH!ci!. d1itsl11r" (!til! ;ivlõ~:. !l,!1"'ª 
dcano3 afundàra.m um destroier ja.-

c ponês na região ocidental do arqul• 
pelag.., dns. Carolinas. Outros apare
lhos, com bases em porta-aviões, 
,i.ftmclaram tambem um PP-troleiro· Ini
migo, um <lestroler de escolta um 
lança-minas, .8 pequenos cargueiros e 
numerosas embarcac:ões, no decorrer 
ria .serie de ataques que realizaram na. 
referida· região. 

Por· outro lado. informa-se que 1àlll 
11.'lião *americano_ atacou com ex1to as 
ln~talac;ões japonesas em varias 11· 
nhas <lo grupo de Palau, em Uluthi, 
nas Ca'ro!i nas. 

Ao norte de Kovno o avanto sovle• 
Uco prossegue Ininterruptamente cam 
o objetivo de alcançar Siaullal ". 
"ALVO l•'OltA UE ORIU,)JII" 

EX EUCl'l"OS Al,J~~IAES 
NOS 

LON!JHES. \Heuters) -. Um obser
vador militar brita.nico declarou que 
eleve "haver algo fora de ordem" en
t,·e os exercitos aleI'uães na frente 
oriental, pois que outra coisa não e:i:
plicar!a a. situação tipicamente de• 
:::5e~peraclora eln .. que se encontra1n .as 

·hostes de Hitler na Polon!a e nos Es
tados Ualticos. 

"Os alemães - disse esse observa
dor - não têm, a meu ver, nenhuma 
possibilidada de escapar ao seu fatal 
destino". 
,UJPl,IANDO A BRECHA NA lllU

ltll.LHA ALNM,\ AO ltl~DOR,DA 

MOS<.:OU, (lteutersJ - Na frente 
elo Baitlco, o marechal Govorov está. 
amplian,10 constantemente a brecha 
aberta na "muralha alemã" a 0 redor 
ria Estonia, enquanto .. os Prlmei_ro e 
Segundo gxerc!tos balticos· comeca
ram ·a. fa.zer os _al_emães ru~lr em dl- . 
recão ao mar. ' 

OPl~ll.ACõES AEREAS 
MOSCOU, (Reuters) - Um comu

n lcado dlstrlbufdo hoje sobre as ope• 
rações a.ereas .anuncia: . 
· '~Nossa~ forc::as aer.eas ~tetu~ram na 
noite passada uma lncur.ilão' massiç:a . 
contra ê ontroncnmento fenovlario 

LONDRES, /Reuter8) - O Minis~ 
tcrio ila Aeronautic11 divulgou ·hoje ô 
SQgulnte com,1111<-ado: "Na ultima; 
noite o comando ele bombarcleio- en~ 
viou mais; de 1.000 n.viões ao ataque. 
Os ·principais objetivos foram Sttut• 
gart e Hamburl?o. 

Espessas nuvense que apareceram 
(Juasi no fim rio a.taque a Sttutgart 
to~naram rlificll observar os resulta• 
do..; rlo bombardeio. Sob.re Hambur• 
go porem' havia. menoa ·nuvens e às 
trlpuJac:ões Informaram terem obser .. 

. vdao grandes incendlos ardendo na. 
area. iio objetl vo. 

Uma. forc:a de aviões "Mosquitos'l 
'atacou Franltfutr. · 

Foram travados numerosos comba• 
tos sobre a. Alemanha e pelo menos 
21 ca~a~ inimigos· foram abatidos é 
mui tos outros; provavelmente- des
truiclos ou danlflc11dos. · 

Nn t1t;lftt' nu !franga. rltifi!t ffif-Çfij d4 
''Hall faxes'' realizaram 110V05. ata..; 
f]ues contra um deposito de supri,. 
men tos perto ele Wa tten, no Passo d~ 
Cal::lis. 

Foram. tamhem lancadas minas ent 
aguas initnigns. 

· De todas essa~ operações clel,cara~ 
de regressar á.~ suas bases 62 de nos .. 
sos aparelhos". 

LONDl.ES, rReuters) - Anuncia,. 
se <>ficlalme··to que nas operações rea-1 
llzarlas pela R, A. F, clurant0 a ui .. 
tim,i. noite, ten<fo :'itlutiwrt ,, Ham"' 

. tlurgo como princlpil is objetivos, to .. 
maram parte mais cio 1.000 a.par~lhos1 

\ 



O cinismo é um predicado bem tota
Jítal'io. Ostentam-no à porfia nazistas 

> e comunistas. 
Ha. dias, um general comunista de

clarou que, se os a.liados avançassem 
mi. ],'rança com a celeridade com que 
<0s russos progridem na Europa Ori,:ntal, 
já poderiam ter chegado à Rhenania. A 
afirmação é inegavcl. Basta fazer o cal
culo diante do mapa. !',Ias essa propo
{lição evidentemente verdadein• contem 
uma in.-;inuação flagrantemente falsa. 
l1l a, respeito dessa. i!.1sinuação, que que-

. remo.s dizei· algumms palavras. 

* * * 
O que o chefe de guerra sovietico in

simia, é que as condiçõeL tecnicas são 
· iguais ein ambos os "fronts". e que por
tanto os aliados estão sendo l~ntos em 
seu avanço. Ele parece esquecer-se em 
primeiro Jogar, de que os ·aliados man
tera' dois "fronts", e não um apenas, 
como os russos. Com efeito·, as fo1·ças 
aliadas · lutam simultaneamente na 
l-'rança e 11a Italia, Em segundo ·Jogar, 
é importante notar que, enquanto no. 
Oriente os alemães não opoem quasi 
resistencia, retirando-se err. rmensas 
« debandada.s ", no Ocidente lutam com 
tenacidade ferrea. As " debandadas" no 
Criente nãô são por causa da pressão 
sovietica, mas porque os nazistas pre
ferem imobilisar os anglo-amer1canos, 
para que a vitoria caiba aos totalitarios 
vermelhos, e não aos democraticos mo
derados e liberais. Já o temos demons
trado nestas colunas, com fatos concre
tos na mão. Se os aliados ces=sem suas 
ofensivaii, toda a reação germanica se 
voltaria contra. a Russia. Seria curioso 
ve1· então se o avanço sovietico conti-

( Conclue na 2.ª"pag.) 

1.o ANIVERSARIO OA MORTE 
00 R. P. IRENEU CURSINO 

OE MOURA S.) J, 
Terça-feira última, dia l.o do corren

te, na Igreja de São Gonçalo foi cele
brada solene Missa de Rcquicm por 

· alma do saudoso Diretor da Federação, 
o R. P. Irencu Cursino de Moura S. 
J, 

\ 
Grande numero de Congregados com-

Diretor: Ai'-/0 XVIII 
1 

PLíNIO CORR.tA DE OLIVEIRA 

Pelas Vocações 
Uma estatistica dos Seminarios 

da Arquidiocese de São 
e Noviciados 

Paulo. 
P<Jdem-nos a publicação: 
O assunto Vocações foi o 'teitmotiv 

do 4.o Congresso Eucarístico Nacio
nal, desse Congresso magnifico ,1uc 
empolgou a todos, mesmo aos que de 
longe o acompanharam através lias 
transmissões radiofonicas. 

E os brasileiros e estrangeiros que 
vieram a São Paulo ficaram encanta
dos com o Congresso Eucaristico, E 
ficaram tambem sabendo que em dão 
Paulo não ha só o progresso mate-
ria!, 111as cuida,se de perto da Reli
gião que os portugueses, aqui trou
xeram, que Anchieta e Nobrega aqui 
vregaram. E ficaram ainda sabendo 
que São Paulo não é só a cidade dos 
t\lTan!J:.-céus e das chaminés, mas· é 
c:;idade das torres e dos· tabernaculcs, 
é a capita' Eucarística do Pais; nfto 
6 só a colmeia onde se trabalha ::tt.i
varnente, é tambem a Igreja onde se 
ora fervorosamente. 

Por ocas:ão do . Congresso nós pc
di1noJ com ardor a Jesus Eucaristico 
que fizesse germinar, por todo canto 
as vocaçõe~, para que baia Padres, 
muitos Padres, que O tornem conhe
cido e amado. 

Dois meses apôs o Congresso, os 
Srs. Bispos da Provincia Eclesiastica 
de São Paulo, reunidos em Conferen
cias Episcopais, determinaram' que 
0111 toda a Província o 1.o Domingo 
de Agcsto· fosse o "Dia das· Voca
ções e Seminarios", com obrigação 
ele ser celebrado solenemente em to
das as matrizes. E hoje que se ceie· 
hra o Dia das Vocações, aproveitamos 
o en3ejo para publicar uma• estatísti
ca SJbl'e os !'ieminarios e Casas de 
Formação Religiosa disseminados l!fl
Io Estado. 

SEMINARIOS MENORES 
DIOCESANOS · 

Tem o Estado 12 Seminarios Meno
res, nas seguintes ·Dioceses: Assis, 
llotucatú, Cafelandia, Campinas, ,Ja. 
boticabal, Lorena, Ribeirão Preto, S. 
Carlos, S. Paulo (Pirapora), Soroca
ha, Rio Preto e Taubàté. 

f; belo o movimento das Ordens e 
Congregaç_ões Religiosas: O Estado 
tem 4i Congregações masculinas e 
70 femininas. 

ESCOLAS APOSTOLIC,I\.S 

As Escolas Apostolicas on Semi
narios Menori;s Religiosos sào 21. !\a 
capital: Paulinos e I1'ranciscanos Te1~ 
ceircs Regulares. No Interior: Carme
litas em ltli; Capuchinhos em Pira
cicaba;· Cistercienses em Itaporan va; 
Companhi~ ele Maria cm Vila Fortu
na; , Dominicanos em Santa· Cruz; 
Est!g111ati11os e l\iissionaríos do Co
ração de Maria em Rio Claro; l!'ran
cisc~mos em Guaratinguetá; Missio
nados dos SS. Corações em· Poá; 
Missionarias cio Verbo Divino em Am
raquara; Missi.onarios. do Sagrado 
Coração em Pirassununga; Maristas. e 
Olivetanos el)l Ribeirão Preto; . Pas
sionistas cm os asco; Prelnonstraten. 
ses 0111 Jaú; Recoletas em Franca; 
Redentoristas .na Apárecida; Salesia: 
nos em Lavr:nhas e Salvatorfünos p.l)) 
Jundiaí. · 

NOVICIADOS FEMININOS. 

Das 70. Ccmgrcgaçõcs ~el!giosas fe
mininas, 38 têm Novlcüúl,i>. em. Sio 
Paulo. 18 na capital e 20 no· 1nterior. 

Na capital: CarmeÍitas (3 110vi-
c:ados), l\'lonjas Beneditinas, Cón~ 
cepcionistas (2 noviciados), Monjas 
Dominicanas, Irmãs da ·visitação, 
Conegas de Santo Agostinho,· Sacra
mentinas, Servas do Espírito Santo, 
Bom )?astor, Zeládoras do Sag1·ado. 

(Conclue na 2.~ pag.) 

pareceu às exequias, representando mui
tas Collf;regações, ,quer da Capital, quc1· 
do Interior. INSTITUTOS\TEOLO(õlCOS 

Ca.iu o dia. 1.o de Agosto num dia de . 

NUMERO AVULSO 

CR.$ 0,40 

NUM. 626 

CONSAGRAffíiÃo CORACÃO IMACULADO A s o B R A s s o e I A,( s n E 
AfCfSFOE CAMPOS SANTO INACIO 

' \\f:f-· y. 

Consagração/\tla Sociedade Vicentina do Brasil. 
Consagrando sua . , :,,e ao Cora-

cão Imaculado ,de ::N ,,. Benhora., o 
Éxmo. Revmo. snr. ''11.' ispo D. Ota-
viano · Pereira. de AI ergue, Bispo 
Diocesano de cam o seguinte 
aviso, de seu· proprlo . o: 

"Sendo a Nossa D!~se · profunda-
mente . devota de· N · · · ora Maria 
Santlsslma, .Mãe Aug 
human!da.de, Haveni 
grá-la para· sempre 

. Coraçãó, de.modo .QU 
desta ·Diocese, de.. . 
lhos. e lrabitante:i, de 
e de todo o seu Clero 
sagração fei~ · p~lo · 
sano, com carinho ·e · 
do-a perenemente d · 
impiedade e de. toda 
ça. espirltú.al, morá! ·e· 
do cá.da um ao cump 
tegral. dos · Maridani 
exercício ·d.as- .virtud 
que todõ!J: sem exce 
na eternidade, possli 
velada Mãe,·. êantar 

. hinos de . adoração, 
seu divino . Filho 
Cristo. Amei;r. · 

Dada. e passada d 

·bem cansa-. 
U· Imaculado 
compadecida 
de seus fi· 
· ·as familias 

'lia, esta Con
·elado Dioces 
filial, livràn:. 
· hétejes, da· 
úer desgr,a
al, chaman
exe.tà e in

ivinos e ao 
~. 'de modó 

M · penetrarem, 
'tós . à •tão de~.~ 
Ela, :no deu; 

:·e gratidão ao . 
' Senhor" Jesus 

CONSAGRAÇÃO DA · SOCIE
DADE VICENTINA DO 

BRASIL 
A festa regulamentar ~a Sociedade Vi

centina. do Bra.sil realizada no Rio, no 
domingo, dia 23 de Julho, teve grande 
solenidade, pois fot feita a Comagra
ção Cordilllariana dos -:onfrades pelo 
Exmo sr. D. Jaime de Barros camara. 

Após a missa, com · comunhão geral, 
comemorando a data do ·glorioso Pa
droeiro, teve . luga1· a Assembleia Gernl 
sob a pre1>idencia. · de • honra do Exmo. 
Sr. D. Jahne de Barros camara. · O 

· eminente , ·prelado, correspondendo ao 
désej,r élo Conselho Superior do Brasil, 
consagrou· ao· Imaculado Cora.ção de 
Maria. os ,Viéenti.noo do Brasil. 

Para :isso,· .foi1ido -po1· S. -Exc!a .. e por 
todos acompanhado o Ato .da. Consa
gração ·. redigidâ pelo sumo J=>ontiflce, e 
que começa com' estas palavras: · 
·:" 6 . Virgem ·bendita, , Maria; '.Mãe· Ima

culada, eis prostra.da a Vossos. pés uma 
alma."., .. • .· . 

Esta Consagração deverá ser repetida 
110s vazios, conselhos . .Metropolitanos e 
Diocesanos da Sociedade no Brasil, _,vi
sando assim: novas afirmaçõe.-; de fé e 
de piedade .mariana, sem duvida muito nho, aos 7 de Julho· 

so Sinai e .8eló de 
t Arcebispo D . . 

, significativas, na grave .hora de tama-
de nha. preocupação que atravtssa o uni-

Albuquerque,_ B:l.spci verso. 

Conferencia pronunciada 
Oanti, S~ J., na 

pelo Revmo. 
Clinica Santo 

Sr. Pe. 'Jos·é 
lnacio. 

A convite da Comissão Perman~n
le de Ação Social, realizou-se dia 3 
de agosto, às 20,30 horas na CHnica 
Santo lnacio, interessante conferen, 
eia. do Revmo. Pe. José Danti S.J. 
subordinada ao titulo acima. 

Damos aos nossos leitores, um re
sumo da instrutiva e apreciada coil- · 
ferencia que suscitou. entusiastico:s · 
aplauso; da numerosa e 'seleta assis
tencia. 

O MOMENTO HISTORICO DE 
SANTO INACIO 

Santo Inacio vivett di~s agitados. 
De ·um lado as guerras entre Carlos 
V e Francisco I. De outro, a luta re
ligios.i. entre · catolicos e, os pseudo: 
reformistas. A Alemanha1 a Inglater
ra, a Dinamarca, os Países Baixos, a 
Suecia e a Noruega revoltam-se con
tr ,. o· Sucessor de Pedro. ' 

Tar estado de cousas, foi respon- · 
sa vel pelas miserias espirituais e 
corporais que afligiram a sociedade 
no seculo XVI, 

C::>MO DEVE SE ORIENTAR 
A AÇÃO SOCIAL 

rient?, Pôs-s.e a trabalhar. Primeira• 
mente coilsigo mesmo. Iustruiu,se 
eficievtemente de 1632 a 1547. De• 
po:s iniciou a criação dos seminarios 
para a formação .do Clero. Fundou·.a. 
com:panhia,de Je.sus que desde O· seu · 
nascedouro vem se: ocupando da ·lns• . 
trução intelectual religiosa e profa •. 
na de seus ahmos, O Colegio. Germa, · 
nieo,.o Grego e·o Romano saíram. das 
rillos ·de Santo Jnacio· e formaram 
Sacerdotes para atender às necessida• j 
des espirituais da. humanidàde; -N~ 
l3etgica providenciou. um .institúto,. on• 
de .o clero inglês recebeu solida. for• 
maçào, , . . 

Enviou Padres da Companhia, pa. · 
ra todo o'mundo, inclusi've ao Brasil. 
p;tra· a: grande obra social da c1·ls0 • 

tiani.zação do universo. 
Para atender às necessidades das 

·crianças desamparadas, criou em Ro• 
ma· doira; orfanatos, um para méninas, 
011tro para meninos. · 

Instituiu uína Càsa de regeneraçã~i 
d e trans.viadas. ' 

Ve1·!ficando que os judeus ueo-con•' 
vertido!; ficavam em 'triste situação,' 
criou Santo lnacio uma Casa ·de ,am•' 
paro ))ara os novos catolicos. facili• 
tando a estes, a pratica da verdàdei• 

Toda esta situação ainda era agra- ra Religião. . .. , 
vad'.l. pelo relaxamento que se havia Voiveu suas vistas para a educação 
introduzido na disciplina de gra.nde da nobreza, criando colegios para· 
numero de fieis, de clerigos e até mes0 seús filhos .. Educar bem à clàsse di·· 
mo de autoridades religiosas. ;-igente é um beneficio para. toda ,so•, 

Melhor do que ninguem· Santo Ina- ciedade. O home.m esclarecido dirige· 
cio scl!t:u as miserias de seu tem• 111::lbor ·. os outros homens. . 
po. E procurou remedia.las, com a Finalmente,· a Santo Ina.çio ainda: 
pratica da Ação Social. Mas o 11ue se deve a fundação do Colegio Ro•, 
vem .i. ser Ação Social? - 11: ação e1u man ... , h.oj~. Ut1iversjdade Gregoriana., 
bem da sociedade. Não de uma sacie- Apesar de todas estas àt!Vidades,, 
dade que se coloca acima e que fade· ainda encontrou tempo' pará. escrever 
pende dos · individuos, como quer ás sapiéntlssimas · "Cartas", as Cons• 
Durl,heim, mas de uma sociedade <1ue ti'-uiçõer ela Co1npanhit. de JesUs. e: 
é o conjunto de particulares. Obra os celebres Exercicios Espirituais! 
social, segundo o pensamento , ato- que tanto ·bem fizeram, fazem e fa.: 
Jico é um trabalho para favorecer rãa à huma.11.idade. · i 
os homens. · Tal era Santo Inaci.o . .Tais as sua~' 

r,utero, Zwinglio e outros pseudo· obras. 
reformadores haviam procurndo afas· lia . quem critique a ação social'. 
tar ,o homem de. certos deveres, para Inac'.ana, diz~ndo qúe o Santo pquco: 
jtÍ~tificar seus defeitos; S,anto · Ina• se prnocupou com as · necessidades. 
cio ao contrario corrigiu os ·enos bu- d~· corpo. :ri: errada tal afirmação. 
manos, inculcando o cuq1,primento de Santo 10:acio criou como já ,se dl,sse, 

,trabalb,o, e por .esta razio· .o compa1·e- .A.)em do Se!J1in~rio Cel\t.ral !lo Jpi~ · .. 
• ,:, . . .· , •.• :Pfu?~j1-Jll$i~ . .1,1,~y,~ç,lllj .• ~~1,0.le,~.~- í~i,à~:~r1l\:4,,.~~!~~~~.1,fl}~~i~,~q~,Jf.t)Q;,;,~,~·;:;;~.::2 
'estJmá. e''.~o,carl'nho que oo congregados · og cos de l't'!füg10sôs, •12 estao,na (·a- ·,. . · , .. ·• 

deveres que estavap1 sendo negli- orfal\~tos, casas de r~genera_~,\i.o, ~ei 
;~ · · .genciados. .... •. · , ~ .. ·.. ll.Ul))aro e• cqle~iOfi!.. !,J.)!l,l"a ,li. '.0pobp~a•t ,';;°' ç;~ 

·:r,,~·"· ··--~~~;~-;~' INA610 REAL1Zo'0';·~:~~x!\!0-~~;"!~~~~~~=F .'! je são Paulo votam'au seu saudoso Oi~ pital, a saber: Capuchinhos, Carmeli-
retor. ' · ·": · tas, Camilianos, Dominicanos, Est·,g-

A Federação tem recebido de to- m~ti~10s, ~lissionarios d~ ~· Cor~ção, 
das as partes caitas e tclegrama.s de llI1s_s10nar10~. do Verbo D~vmo, M_1ss'.o-
adesão às justas homenagens que a Fc- nanos de ~iao, Olive~anos, Passwn1s-

. deração está prestando ao grande Apos- tas, Sale~1anos e Sal~atoriano~. Os 

. tolo do Ma.rianismo 110 Brasil. oi!tros_ 5 sao: Companlua de Maria ei~1 
NO dia 15 do corrente, dia da Assun- Vila I• ortuna; Padres do Sagrado Co-

ção de Nossa senhora, realizar-se-á a ração em _Taubaté; Premons_tra~'3!l· 
grande romaria ao tumulo do inesque- ses em Jau; Rec_oletos em _!-l1~e1rao 
cível Diretor, lá se inaugurando uma Preto e Redentoristas cm 'I 1ete. 
lapide com que os Congregados de São 
Pn.ulo· homenageam o P. Cursino. 

O local de concentração será o Co
. legio ·s. Luis, onde, às 15 horas e meia 
do dia 15, deverão, co11centrar-se todos 
os Congregados de São Paulo. 

Do Colcgio S. Luiz, seguirão in
corporados para o cemiterio do ·Santís
simo (Araçá)·; indo na frente as ban
deiras das Congregações da Capital. 

Inaugurando a lapide e como orador 
oficial da Federação, fará o discurso 
comemorativo o Congregado Dr. Dlo
genes Ribeiro de Lima. 

Portanto, 110 dia 15 de Agosto, to
das as, Congregáções da Capital deve
rão concentrar-se 110 Colegio S. Luiz, 
comparecendo com as respetivas ban
deirM. 

NOVICIADOS 

Silo ta.mbem 17 os Noviciados: 5 na 
capital: Beneditinos, Calnilianos, J)o. 
minicanos, i\llsslonarios elo Verbo Di· 
vino e Paulinos. No interior:. Capu
cllinhos em •raubaté; Carmelitas ,,m 
:.\logí das Cruzes; Companhia de Ma
ria em Vila Fortuna; Estigmatinos 
em Rio Claro; Missionários cio Cora
ção de Marin, em Guarulhos; Missio
narios cio Sagrado Coração· em lta
petininga; M issionarios cio Sião ,)m 
Guarulhos; Olivetanos em Ribeirão 
Preto; Premonstratenses em Jaú; Re
colctos em Ribeirão Preto; Reden
toristas e Salesianos em Pindamo
nhangaba. 

JUBllEU SACEROOT Al OE UM ILUSTRE 
MONGf BENEDITINO. 

AS HOMENAGENS PRESTADAS AO SR. l>. LUIZ 
GONZAGA BARBOZA, O. S. B. 

Celebrando0sc a 29 de julho e 6 ·de 
~gosto às datas magnas do aureo j11bileu 
de ordenação sacerdotal e prin1eira mis
sa, respetivamente, do ilustre Monge 
beneditino Revmo. D. Luis Gonzaga 
:Barbosa. a. l]uem a Arouidiocese P. es
pecialmente JÚndlai devem, alem de 
outros assinalados serviços, a fundação 
do Apostolado dá. Oração, Cruzadas da 
Mocidade Catoiica e dos Costumes Cris
tãos (associações do Mosteiro de s. Ben
to) quando de sua permanencia naque
la vizinha cidade (1914-1929) as ditas 
associações, atendendo a. um dever- de 
gratidão, farão realizar solenes festi
vidades no Mosteiro de São Bento de 
Jundia!, consoante o programa a' aixo. 

PROGRAIUA DAS FESTAS 
JUBILARES 

Dia 4, às 19 horas, na Igreja de São 
:Bento: Terço e Procissão luminosa à 
gruta de Nossa. Senhora no Hosplta1 S. 
Vicente de Paulo. Ao regressar, mani
festação popular no largo de São Bento, 
?. S. Revma. A seguir benção solene na 
Igreja.. 
. Dia 5, 5-Ubado: às 7 noras, missa e co
munhão, com canticos. 
· Hoje/ · domingo: As 7 horas, missa e 

comunhão geral das associações e ami
gos e admiradores do jubiliarlo. 

As 8.30 horas, missa cantada, compo
sição de Pero.si, intitulada "Pontlflca
Iis", a 3 vozes pelo ~oro de moços da 
Cruzada. Ao Evangelho fará o sermão 
congratulatorio o Revmo. Padre Ota
vio de Sá Gurgel, M. D. Paroco de Vila 
Arem!. · 

As 11,30 horas, Almoço do Revmo. 
D, Luis em companhia de 12 velhinhos 
necessitados, confenne vontade expres
sa do homenageado. 

.. As 14 horas: catecismo, no qual o 
ilustre Monge dirigirá a. pal~.vra aos 
alunos do Centro Catequistice e da Es
cola Noturna S. Bento. 

As 15 hOras: Solene benção do s. s. 
Sacramento e "Te Deun,". 

Em seguida: Tarde esportiva em ho
menagem a S. Revma., na chacarra. do 
Mosteiro, com divertimentos diversoo. 

As 20 horas: no salão nobre da Crú-
7,ada: solene Jestíval !itero-musical e · 
sessão magna, na qual falará saudando 
o aniversariante o orad.-r oficial da 
Cruza<Ja, Professor Osca1· Marcoli.des 
Nitsch. 

Essa efemeride, foi condignamente co
memorada em Sorocaba, onde re de
senvolveu um programa de grandes ho
menagens a s. Revma., com o concur
so da população local, irmãos· de habi
to, amigos e admiradores de D. Luís 
Gonzaga BarbOsa O. S. B. 

Nesta. Capital, continuando as come
mora~ões do aureo jubileu do dedicado 
Monge de S. Bento, houve dia 2, à~ 7 
horas, na igreja de santa. Ifl~~nia, 
missa solene em ação de graças. 

Hoje domingo na Freguesia. elo ô, 
realizar-se-á grande manifestação üm 
apreço a S. Revma. Das 20 às 21 haras, 
encerrando ns homenagens, será ofere
cida à. populaç5i.o da Freguesia do ô 
uma sessão de cinema educativo, que 
se realizará no largo em . frente à Caixa 
Dagua. · 

150.000 pessoas reuniram-se no Sold;ers Fiel l de Clncago durante a Hora :-,anta promovida pela 
Sociedade do Santo Nome para orar p~las forças armadas·norte-americanas. A procissão, presidida pe
lo Exmo. Sr. Arcebispo, Mons. StritchJ dirige-se para o altar entre filas de soldados e marinheiros. 
(Foto da· foter-Americana). 

OS CAPELÃES MILITARES-NA FRENTE .OE COMBATE --------------...... 
Por toda a parte ao lado dos 

res perigos para ~cumprir 
arr~stam os. maio

.apostolica. 
~oldados, 
su~ missão· 

'A lua estava cheia - e o luar tão 
claro que se o.Padre, na sua batina 
branca, se puzesse de pé, os alemães 
.,oderiam vê-lo a uma milha de dis
tancia. E se os soldadós · se . reunissem 
para a Missa, formariam· um• alvo 
compacto para uma unica bomba. ou 
granada. 

Por Gordon Gaskill 
(CopyrigÍii da. INTF:I{-1\1IERICAN A) 

é a ·mais preciosa anna de um. exer- zes por semana., E terminou a sua 
cito, Trata:se daquilo a· que se cos- tempora\la de · serviço. sem que nin-
ttuna, chaÍllar "o moral". guem desconfiasse do que sucedera 

com ele". 
PROBLEMAS QlJE O CAPELAO 

DEVE RESOLVER . ALGUMAS DAS ATIVIDADES 
APOSTOLICAS . 

Para falar verdade, era mesmo pe
rigoso demais rezar uma Missa coni.-
:,leta, com os paramentos e velas que O Capelão, é a pessóa cóm ·quem se 
a liturgia exige. No entanto, aqueles conversa em confiança, é o ombro Cada manhã que as ·Fortalezas v!lo 
soldados de Tio Sam queriám-na as- sob1·e. o qual· se chora, é á inteligen~ levantar vôo, os aviado1;es catolicos 
sim, p~s iam atacar de madrugàda. ciá sábia que dá conselhos. Isto não chegàm-se ao pequeno pavilhão do 
E o Padre Edward Waters· queria re- é tãc, ·facil quanto parece. Em primei- · Padr.e Po1etti, i '.tediàtamente depois 
za-la. ro ]4gar, ele precisa estar constante- · da reza. Alí s1i confessam, ·recebem a 

Foi assim que começaram a cavar mente vigila1 ia para não romper a absolvição geral e à comunhão. 
ur.i dos mais estranhos santuarios do disciplina · do exercito, · tornando~se · . E .então saem ·Pará' 0 'assa1to à Eu-
mundo - um buraco com quatro pés patrono· dos soldados contra os· ofi- rapa ocupada por Hitler. Quando re-
de longo, quatro pés d~ làrgo e qua- ciais: Mais dificil ainda, porém; . é· ·a . gressaín, 0 Padre Poletti está sempre 
tro pés ·de profundidade .. Forraram- questão de .,suas proprias relações ao esperando. 3 8 um avião acende um 
no com um cobertor· no fundo, e alí mesmo tempo éóm soldados e oficiáis. foguete lumin·oso _ sinal de que a 
o Padre Waters ergueu seu altar. , . A guerra ~tea c~ia também· pro- bçirdô há fe~ipo _;_ .ele sai com ·a am-

o Sacerdote . tinha que falar mais bl.emas .com1ilexos para, os . Çapelães, . bulancja. Se o homem está morrendo, 
alto que de ccstume aquela noite, sob Os. aviadores . frequentemente viverri Padre Póletti lhe dá a Extrema Un-
o luar claro, pois os fieis estavam . em bases éori{ortavéis, reláti.vamerite · ção. · Se não, accimpanhá:-o ao hospi-
muito espalhados - cada homem de se~uras, ÍllaS s~o .. transportados ein tal. . ' .· 
joelhos no seu proprio buraco de trin- minutos, \apenas para. zonas de·, peri- Çomo lqdos os Çapeli;ies, Pi>,dre Po-
cheira. Os ombros do. Padre, cobertos go mortal.. Esta ·aluéinante mistura · leUi pr.eêisa escrever muitas cartas às 
pelas vestes brancas, mal àpareciam de segurança e perigo c9nduz.a estra- 'fani.ilia:·~ dos ·soldados nos Estados U-, 
no alto, e as velas tinham a sua cha- nhos· estados· de nervos. nidos, frequentemente com tristes no- . 
ma protegida por latas de conserva o Revmo. Pe. Adrian' Poletti, de ticias'. 
com fendas, de modo . que só projeta- Baltimore, Estado de Máryland, Ca- ,Particularmente impressionantes são 
va1n luz para o lado dos nosso.s solda- pelão na Inglàterra, )alõu-me :a res- · · os serviços religiosos num campo de 
dos, e nao Elara o dos alemães. peito. de .um. dos seus pilotos da 8.a batalh11 à. \'espera de um grantle ata-

Quando, pela, manhã; os nossos ,ho- Força Aerea Amêricanà.,.o qual, de- que.· . . . · · 
mens atacaram, sentiam-se muito pois. de .doze missões de bombardeio Certa nóite, um Capelão. catolico de 
melhor em .seus - corações, cndé havia col;'ltra· a Europa,. veio paxa . ele e· 4is- ún1 regimento de. arÚiha,ria foi de .ca-
- se possivef .._ uma simpatfa ainda . se calmamente: ·. ''Não · leva:1to : vôo r.hão em cimhão, pelo · meio das tre-
mais calorosa . pelo Palre Wiltei·s, de nÜnca . màis; Não: aguento tm1is". v,is, confessando todos ós . artilheiros 
Osw,~o, Nc,w York. . . . O . Revir.o .. Pe. i?óletti deii.ou-o fa- ca.tolicos, . Como ·as· confissões tinham 

O Revmo.' Padre Waters .é àpen.as lar; e· cotifou-me:, · · .. de ser feitas ao ar livre, sem coi1fes-
um entre os muitos Capelães dos Es- -2: , "El~ {alot1; pel.Q., )nenos :j:{üas hó-: . sionai-io . nem tela; o Capelão dispoz 
tados Unidos que ·encontrei e com. ras,. e· çrei() 91:1e ,~urali.te · todo ·.esse que, cada homem ficasse atras dele, 
quem conversei• nos acroclromos da temp() ,eu. ,;ião• disse mais: d~ tUUa. dú- , · falando-lhe por cima· do ombro. 
Inglaterra; nos desertos • da Africa, na ziá • de, · palavras. . Evideritemente . _ele · ·. · Segundo : o· regulamentcr do exercito 
Sicilia e t)H Italia. Ainda que os con- i:,stava• outro. quando. parou de {ala,r. : america.rio .um,,intend1mtê especial-
sideremos do ponto · de vista .mer.a- , Aqueia tori.'ente:ide :pa¼vr8$<:.o, 'âllvia- · mente destacado· é quem procede ,1.0 

mente militar, eles são· singu~armen-: ·· · .1·a •. Tir.i.ra · f~, di!nh·oO·dq p~itQ. coisas. .eQterr.amento dps corpos, enquanto o 
te necessarios aos . exercitas, p(?is ·. que _.tinh11, •vergon9i{de · ~on.fessâr, . a Capelão se .limita .a faze;. .às orações. 
eles se ocupam de umà coisa. 1'1?,Uito . qu11Iquer :i>u,ti'.a péssoa\ · :Oepojs __ disso, · Mas na i,_:atica, .na linha· de frente. o 
difícil de definir, é. que no ·entanto ,passo,\ a :yer~hl\'' três. oú' quatr<> ve- (Conclue na.· 2.ª pag.) 

SUAS OBRAS·? . I' diÍ·igP, à alma ... A esta dedicou àteu•'. 
· ção mais carinlwsa, criando a Com•:!!} 

A Ação Social inaciana,. obedeceu Í>anhia, os Seminários, :as· Uµiversi•: · 
ao mesmo plano que o Santo impri· dades,, os colegíos,. da nobreza,. etc, o: 
mlu a todas suas obras. l19mem é ·composto de coq10 ~ .!l,lma., 

SiJ o objeto ·da ·ação social é favo- Certa classe de pessoas entende que 
recer a humanidade, fac!litando-Ihe a. caxidade só se .. faz açi :corpo. É. ott• 
a o))ténção de. seµ· fim, antes de mais tra . ldéia errada. A principal carida•: 
nada é preciso indagar qual o fim do de é ::. que se faz à alma. Pà.ra· ela,; 
homem. Responde Santo Inacio que devemos, ·a exemplo de. Santo lnacip, 
o fim do homem .é alcançar o verda, dirigir o melhor de nossas,;obras ,so• 
deiro bem neste e no outro mundo. ciais, sem· nos esquecermos - é. ob-l 
Var:os defeitos · afàstam contud~ a v:o - das medidas de assisténcia.' 
criatura de sua finalidade. O proble' bem orientadas! .que se destinem: a .. 
rua consiste pois em suprimir os de· aliviar as miserias e desgràçair mata,; 
feitos, que nos impedem de uos apro· riais. · 
ximarmos do bem sobre;•atural e. na-
tural. · No combate a estes . defeitos 
reside toda a verdadeira ação social. 
O fundador da Companhia de Jesus. 
bem localizou o problema e sua SO· 
Inção. 

ALGUMAS OBRAS SOCIAIS 
INACIANAS 

Um dos grandes defeitos, que con
correm para afastar a humanidade de 
seu fim; é a ·ralta ele um estudo. se
rio sobre as verdades fundameiltais. 
o seculo XVI assistia ao triste· espe
taculo do despovoamento elas Uni
v0rs'da!}es. Tão alarmante situação 
deixou apreensivo o propriô causador 
deste estado de cousas, Lutero;· 

. l;la,,to Inacio compreendeu· o peri
;;r, mas não ficou em . posição lapu-

o · Papa envia 5.000 dotares. 
para os prisioneiros e vitimas 

de guerra franceses 
O Exmo; Monsenhor Leynaud, Ar· .. 

cebispo de Argel, recebeu . do · Vatica .. 
no um telegrama de S. Eminencia a; 
Cardial ·· 1\faglione, Secretario, de · Es~i 
tado, participando,-lhe ,a remessa da, 
importancia de cinco mil dolares da• 
parte de $na Santidade o Papa Pia 
XII, para as vitimas da guerra . na· 
Africa do Norte· e para os. prisionei .. 
ros franceses na Alemanha. 

Congresso Eucanstico de Barra ;do Pirãí 
'Apresta:se a Diocese para as proxtmas 

homenagens a Jesus Hostia. 
Toda a cidade de Earrr do Pirai 

apresta-se para a rea!lzaçã< do primei
ro Congresso Eucadstjco da Diocese de 
Barra do P-irai, no Estado do Rio .. 

O Secreta.riado · Geral do congresso 
dirigido pelo incansave1, Padre · Olmlr 
de Rerende Aquino .. não tem· poupado 
esforços, para que o primeiro congres• 
so. de Barra do. Pirai, constitua um 
grande triunfo a Jesus .sacramentado. 

O Congresso realizar-se-á de 16 a 20 
do corrente. · 

Dentre o farto material de propagan
da que o secretariado Geral vem di.s
tribuindo, destacamos o "Pequeno Ca
tecismo do congresso Eucaristico Dio
cesano" um magnifico folheto de pro
paganda, artisticamente confecionado e 
um pequeno llbreto contendo varias ora
ções, a letrlL e a musica do Hino do. 
Cpngresso, varias hinos dedicados a 
Santíssima Virgem. alem . de dois mag
níficos cliches sob1·e o. "Escudo do Con
gresso"· e a cidade de. Barra do Piraí. 

¼; solenidades do Congresso deverão 
estai· presentes varios Preladoo brasi
leiros, entre os quais os Eionos. Snrs. 
Dom Bento Aloisi Masela, Nuncio Apos
tolicci, e Dom Jaime de ·Barros ca:nara, 
ArcelJispo do Ri> de. Janeiro, 

AS TESES 

,ourante as sessões p!e'na.rias serão 
desenvolvidas · · por ·· conhecido-. · orndores 

· catolico.s as seguintes · teses, sendo tema 
geral" A Eucaristia e a FamiliP,": 

l.o Dia 17 .de Agosto; 
a) A Eucàristia,, e â humanidade. l 

· b) A Eucaristia e,· o sacerd90io 
i.o Dià 18 de Agosto: 
a) A Eucaristia e a caridade. 
b) A Eucaristia e os operarias. 
3.o Dia 19 de Agosto; . 
a) .A Eucaristia. ii Nossa sénhora. 
b) A Eucaristia a. feliclda.le dá fa.1 

milía. 

AS SESSOES DE ESTUDO 

serão tambein realizadas varias SCB4 
sões de e~tudos para nomens, senhoras; 
moços e moças, que obedecerão a se~ 
gu!nte ordem: 

Para. os Homens; . 
A Eucaristia como sacriflcii: Lo, qià; 

A Eucaristia e o· .tràbalho. 2;o dia; Â. 
.Eucaristia e a. vi<;la quotidiana 3;o dià.: 

Para as SenhOra.s; · 
.A Eucaristia· como Sacramentc.1,o dia; 

A. Eucaristia · a o sofiimento 2.o dia; 
· A Eucaristia. e à educação religiosa do~ 

filhos 3.o dia. · · 
Para' os Moços; 
A Eucarhitla .,. o seu modo de ser 1.a 

dia; A Eúcar:1.stla melo de p~rvação 
d!!. mocidade 2.o dia.; A Eucaristia. comei 
alimento da alma dos moços 3.o dia. ' 

Para. as Moças; . • 
A Eucaristiat como centro da rellgtã~ 

catolica 1.~ dia; · A Eucar:l.stin e a po.l. 
bréza 2.o· d!Sc; .A Eucarlstia e: a perfei~ 
"ão cristã. 3 .o. ; 
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VIAJANTE 
Preé:sa-te de um viajante para trabalhar junto às casas reli

,giosas. Exige-se referencias. -- Cartas para esta redação a W. F. 

· 110,u~NT t. ~IDfl Is _ iwn ij~ _ IM' u G , • 

ARTE AI\IOHAL 

"O que pedimos à ar:te é o prazer es
tetice, é o agradável, 'Ó belo, e não o util 
nem o: ~'lm. As:iirn, uina ~bra· !iteraria 
pode perfeitamente lgµorar o· bem e o 
mal. Isto não significa que a_ arte seja 
por si imo~·a1. Ela é por definição amo
ral como a. ciencia. Seu domínio pi·o
p1io não é o do bem e do ma:). A tese 
contraria, que parece inspirada em no
·bres · ideais, é um "leit motiv" dos 
"bien pensants", dos que não distin
guem entre a realidade e a imaginação, 
entre as riormas que deverr. presidir à 
vlclA real de um homem, ser racional e 
portanto moral e a.s normas _que devem 
orientar uma fição agradavel. A Qb
servação de uma. obra de arte produz 
uma melhoria geral em quem a sent7. 
Uma obra llteraria que tivesse jnten- , 
·ções puramente mora!isante~-- não seria ' 
propriamente uma obra de arte, ·seria 
uma obra dti edificação. A esse _ proposi
to. ainda transcrevo Christian Ducasse, 
que, depois de lembrai· o verso de Clau-

. del: _et certes nous almons Jesus Christ, 
mais rien au monde ne nous fera. aimer 
Ia nrorale, assim se exprime: "Os ver
dadeiros artistas são em geral pessoas 
a. quem nada no mundo fará amar a 
moraL Quando eles põem na obra 'J pro
blema do bem e do mal, não é em ter
mos de moral que o fazem. Que ganha-

-ri.a aliâs a moral com isso?" 
Ai deixamos. agrupados alguns con

ceitos colhidos· num artigo publicado 
em certo jornal. E; .preciso reconhecer 
que a atitude - desse jornal não é iso
lada. 

Os conceitos acima transcritos afir
mam, em' suma que ba um só criterio 
para aquilatar as obras de arte: o cri
terio estetlco. -Ha obras bem feitas e 
ha obras mal feitas, els tudo; Isto, e só 
isto é que as faz bôàs ou más. Mais até, 
a preocupação moralisante estraga ir
remediavelmente uma obra, tornando-a 
inapelave'lmente mal feita, feia, desa
gradav~l, L'lestetica, sensaborona. Desde 
que um- ficção artistica ag1:adavcl, na
da mais se deve exigir dela; e querer 
:faze-lo, é, deturpa-la na sua propria 
su~tancia. -, artlstica, desnaturando-a. 
Pois assim como o· _campo da-moral é o 
bem, o càmpo dil, arte é o belo, de mo
do que, otide começa, a arte termina a 
moral. 

O qué" h_a no_· fündó deste modo de 
pensa.r,/que dá' nóvo vigor ao velho 
ideal da ·i1,rte pela ·arte, é toda uma fi. 
losofla de ''inspiração neo-platonica. "A 
observa,ção de uma obra de arte produz 
uma melhoria geral em quem a sente". 
Isto quer dizer que o -agradavel da obra 
de arte não ·é apenas um, sensação, 
mas algo muito mais profundo, que pro
duz · um.a. melhoria em toda a natureza 
humana, considerada. eomo um todo. 
Isto p<>i;que-, a obra de arte, na recria
ção do, ~lo, desvenda um misterio, pa
tenteando. tUll coriteudo der.so de reali
dade -~rofurida.- Esta "revelação" da 
obra de _ 1,rte, entretánto, só ~ dá àque
les qúê. vlvem o seu misterio, abrindo-

• se à. mensagem Inefável que ela traz. 
Mas, 'quando· isto acontece,· o homem pe-

. netrà. na consistencia palpitante da rea
lidadB;•.e ai se :-efaz, e aí se transfigura, · 
num contato imediato com as fontes. on
_tologit:as--Ele vive verdadeiramente. Pa
ra que, pois, a arte a.pala para a moral, 
.se ela consegue dar uma plenitude que 
a morâl não' alcança? "Os verdadeiros 
artistas sífo em geral pe,5.soas a quem 
nada no mundo fará amar a moral." 
De fato, para que lhes servem receitas 
para uma vida equilibrada, se, na sua 
imblime' · aventura, eles conquistaram a 
plenitude_ de _ sua vida, alçando-se ao 
plano ,qie_tatl.siep?,, A --mlir!!,l ,ser-virá aQ 
comum das pessoas, IIOS "psíquicos" que 
põem a sua vida numa -bitolP decente. 
Os "pneumatlcos", · porem, · se dilatam 
pa. vida Intensa do mlsterio. · 

Tudo Isto est4 errado, redondamen
te errado. Isto desconhece a analogia 
do ser, ~ ,transcendenc!a diviua, e a so
brenatur'l,!idade essencial da graça. E, 
por at, :;e poderiam justificar filosofica
inente as palavi;as de Tartufo: 

"I,'amour que nous attache aux beau-
tés éternelles " ' 

N'étouffe pa,s en nous l'amour des 
tem~relles." 
• 1 r,, i ;. 
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1 DIAS EM. REVISTA 
(Conclusão da l.a pag.J 

nua.ria igua.Jmente veloz. E, .por fíi11, 
campre notar que o sr. Hit-ler por um 
p~w.doxo cheio de segundes sentidos es
tá preferindo· defender solo francês 
ao alemão.. Chegamos - até Isto, nesta 
guem:,, de contradições. Os comunistas 
por sua vez se mostram mais empenha
dos em ocupar a inofensiva Polonla, a 
golpear em seu amago a cidadelsl. na
zista.. Tambem a isto chegamos.' No 
meio de um c(lmabalacho nazl-sovietico 
tão mal disfarçado, ainda ha um gene
ral vermelho que tem a audacla de ex
trair de tudo isto motivos de censura. 
aos bravos SQldados anglo-americanos! 

* * * 
Quando s. Tomaz Morus caminhava 

para a morte, deteve-o um mensageiro 
real, q1,1e comunicava que o soberano re;. 
solvera, a titulo de ,nisericordia, ate-. -
nuar as condições em que sofreria pena 
capital. O Santo ouviu impasslver a lei:. -
tura dessa extranha. manifestação de 

-cordura, e disse por fim: "Deus livre os 
meus, da clemencia real". 

Deus nos livres da "tolerancia" dos 
liberais· podemos 'acrescentar. Quando 
.encontram quem não -- seJa ltberàl, não 
ha iras, coleras que não manifestem •. 

Disto temos mais um exémplo, com o 
que ocorreu recentemente ao Exmo. 
Revmo. sr. D. Daniel Hostln, Bispo Dlo• 
césano de Lajes . 

* * * 
Como os leitores do LEGIONARIO 

.não Ignoram, o Rotary Club foi cort-' 
denado pelo Concli!o Nacional. Esse 
Concilio representa a expressão do Epis
copado Brasileiro, e, revisto pela Santa 
Sé, antes de promulga'clo, tem a apro
vação do Soberano Pontífice. Que mais? 

Isto posto o ilustre Bispo _de Lajes 
julgou de seu dever publicar um do
cumento mostrando. aos fieis .que não 

-devem inscrever-se no.- Rotary. Se essa 
medida era necessaria, como não_ a em
pregar? 

. ôra, o G'lobo, do Rio de Janeiro, em 
nome elos sentimentos liberais, saiu a 
campo, Uma de suas frases .diz tudo: 
" ... trata-se evidentemente -de uma de
sabrida pretensão de Dom Daniel Hos. 
tin ou de inconceblvel ignorancla do 
movimento rotarlo". "Pretensão desa
brida", . • "ignora.nela. inconceblvel ,,-_. 
É assim que os liberais fulminam. os que 

· não tomam a liberdade de pensar co• 
mo eles, 

Confere. E não merece replica. 
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ENTREGAS A DOMICILIO FRESCA EM PACOTES 

, E L A s V o e A e o E s 
(Co~clusãc, da 1.a pagina) 

Coração, Irmãs Passionistas, Filhas 
<!e Mària Auxiliadora, Filhas de Nos• 

· sa, Senhora do· Calvaria,· frmãnzinhas 
· da Iniaculada Franciscanas da Divi
Jna Providencia, Congregação da Sa
grada. Familia, Filhas de l\I-. Imacula
da e -Filha, de ·são Paulo. 

No interior: .Monjas Passionislas 
.em Botucatú; Mercedarias e Reden
toristas em Itú; Franciscanas do Co· 

-_ 1·ação de, Maria, Missionarias de Je-
-- sus Crucificado e Filhas de Nossa Se-
'·nhora do Sagrado Coração em Cam
:pinas; Dominicanas Terceiras e Fra..n
ciscanas qo Egito em Amparo; .Irmãs 
de São José em Itú; Irmãs de São 
Vicente e Franciscanas da Bayier~ 
em. Pfudamonhangaba; • Irl)1ãs das 

: Escolas Cristãs em Ara'raquara; Ir· 
inãs -da • Providencia em Tietê; Pe· 

quenas Missionarias de M. !macula• 
da em S. José dos Campos; Congrega. 
ção de Jesus, Maria e José em Fran• 
ca; Damas Inglesas em São José do 
Rio Pardo; l\Iarce.Iinas em Botucatú; 
Filhas de São José em Santa JJ,ita 
Paulista; Congr.egação de Santo An· 
dré em Jaboticabal e Missionarias 
de São Carlos na Aparecida. 

CONGREGAÇÕES FEMININAS 
FUNDADAS EM S. PAULO 

Notamos ainda que entre essas 
Congregações femininas, 4 foram fmY. 
dadas eni São Pauro: Franciscanas 
c10: Coração de Maria em Piracicaba; 
Missionarias de Jesus Crucificado em 
Campinas; Franciscanas da Divlna 
Providencia, na Capital (Moõca) e 
Pequenas Missionarias de M. Ima. 
c:ulacla em São José dos ,Ca1ppos. 

LEGIONARIO ;:,ao .Paulu, ú de· ,,gosto de 19 l-+ 
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D-OM UMA CAMPANHA OPORIUNA 
Pe. Vicente M. Zioni 

No prox1mo dia 27 de novembro, celebrar-se~á o pri• 
meiro centenário do nascimento de Dom Vital, Em .Per· 
_nambuco, vai intenso , trabalho, para que essa data te11ha 
todo o brilho que merece. Movimentam-se os PP. Capu· 
cf]lnhos, de quem o grande Bispo é a justo título "laeti: 
tia, gloria· et honorlflcentia", A revista "Dom Vital", 
órgão da Ordem T'erceira de S. Francisco, vem ha te,mpo 
apresentando colaboração fartíssima e de escol; sôbre o. 
grandé martir da maçonaria. As Congregações Marianas, 
a revista "Tradição", o grupo brilhante de Intelectuais 
.::.ue colaboravam na revista "Fronteiras" sob a direção 
do Pe, Fernandes e de M-anoel Lubambo, todos multipli
cam iniciativas e esforços, para que o acontecimento mais 
marcante desse ano seja o centenário de Dom VitaJ. li: 
_preciso que toilo o Brasil se associe a esse .movimento. 
Dom Vital não é apenas um · grande Bispo de Recife, um_ 
ilustre filho do Estado de Pernambuco. Dom Vital é um 
nome nacional, uma glória do Brasil inteiro. Seu nome é. 
um símbolo, um estandarte, um programa. Ê: ao Brasil 
inteiro, que cumpre celebrar o centenário de Dom Vital. 
Jackson de Figueiredo restituiu ao primitivo fervor a fi
gura de Dom Vital, já um pouco esquecida quando o gran
de apóstolo leigo do nordeste inicioÚ entre nós suas·-fa~ 
mosas campanhas. Hoje, pelo Brasil inteiro, os admirado
res de bom Vital constituem uma legião. Foi-se p tempo 
em que era permitido fazer pequeninas e veladas rest1ii· 
ções à figura do grande e santo heroe pernambucano. 
Essas reticências manhosas, ditadas pelo espírito de. pru
dência humana, já não tem o menor direito de cidadania 
no mundo intelectual católico. Não é verdade_ que Dom 
Vital "poderia ter sido mais prudente". Não só não po
deria, como não deveria_, Di-lo Pio IX na carta em-.-que 
aprovou por fim toda a sua conduta. Oi-lo a verdadei_ra 
História. E é nesta afirmação que se congrega o consenso 
geral de nosso Episcopado, O Exmo~ Revmo. Sr. Dom Mar
çol ino Dantas, Bispo do Natal e uma das figuras de maior 
realce do Episcopado Na_cional, não exprimiu apenas sua 
opinião, mas o pensamento dominante np Episcopado, 
quando escreveu para a revista "Dom Vital" as seguin• 
tes palavras: 

"Bispo número 1 do l3rasil! 
"Inteligente, culto, piedoso e enérgico. , 
"Claramente ilúrninado pelo Espírito Santo, tais eram 

suas decisões acertadas e .precisas, e as suas atitudes in• 
vulgareG e corajosas. 

"No cumprimento do dever, a sua vida é uma linha 
reta, nãp temia nada, enfrentava tudo, , ; 

"A festa· do seu centenário de nascimento é uma dí• 
vida de gratidão do Brasil Católico. · 

"Quando ele for elevado às honras dos altares, com 
o. devido acatamento aos altos juizos da Igreja, a. festá 
tccará, então, ao auge do entusiasmo e sua devoção g,. 
-nhará o. ·mundo inteiro. 

"Sou, sem restrições, seu constante admir&dor" •. 
Pela pena do ilustre B:spo do Natal, falcu a vez ofi•· 

cial da História, 
* 

· Plinio Corrêa d.e Oliveira 
~\idade e pela energia. Foi destes São Gregório VII, foi des· 

·tes o nosso gr.;nde" Dom Vital. Em seu coração havia te'. 
souros de bondade e ·de, ternura. Foi essa bondade, to, 
esse manancial de ternura que o forçou à levantar-se conio 
um gigante, expondo vidá, saúde, tranquilidade, reputação, 
perdendo amizades Inestimáveis e adqui.rindo inimizades 
sem conta, tud_o para defellde_r as almas que a maçona~ia 
tragava para o inferno. Ê: um ato de ternura, _de autêntica · 
e genuína ternura_ pastoral, "quebrar os queixos do iní
quo e tirar-lhe a·prêsa dentre os dentes'-' (Job, XXIX; .17), 
Gabava-se Job de o ter feito, de ter "livfac\o o pobre que 
gritava, e o l.rfão que não tinha. quem o socorresse" (ib., 
12). Quando Dom Vital ascendeu ao sõlio arquiepiscopal 
de Olinda e Recife, er_am muitas as vítimas inocentes que 
gemiam "nos queixos do iníquo", eram sem conta· os "po
bres que gritavam, os órfãos que não tinham quem os 
socorresse", Se Dom Vital tivesse· fulminado com exco• 
munhões os autores de tropelias ·materiais contra viuvas 
e órfãos, teria os· aplausos do Brasil inteiro, e ninguem 
q_eixaria de celebrar a caridade que inspirara sua justa 
severidade. Mas as tropelias não eram materiais e sim 
morais. Vivemo;; em uma época de materialismo,_, que só 

.consid_era como males os que atingem o corpo. Eram almas, 
almas imortais e espirituais, .remidas pelo Precioso San
gue de. Nosso Senhor Jesus Cristo, que se perdiam d.iar,a· 
ménte · nas confrarias maçonizadas. A perda de uma só 
dessas almas seria mal mi,iito maior, do que a extinção 
do soÍ, o choque da terra corr. a lua, ou o desaparecimen• · 
to da cidade -do Recife sob as águas do oceano. Dom VI· 
tal seria mil vezes mais cruel, se cruzasse os olhos ante 
essa tragédia espiritual, de que se no ·confôrto de seu 
palácio cerrasse os ouvidos aos gemidos de -viuvas indi· 
gentes e ·de órfãos pedindo pão;. Foi para o cumprimento 
.desse grande dever -de caridade pastoral, de caridade es• 
pirjtual, que Dom Vital se- ergueu como um gigante, no 
cenário ·pacato e sonolento dó Brasil do século XIX. 

De-sta caridade, não ha símbolos materiais comove· 
dores. Dar pão aos po_bres, é ação que se pode pintar de 
modo ,encantador. Não se pode pintar alguem no ato de 
"quebrar os queixos do iníquo;• (Job, XXIX, 17), sem 
sangueira, ossos deslocados, dentes· esparramados pelo 
chão, Ora, positivamente, isto não é encantador. Para .se 
compreender que_ dar pão aos- pobres é nobre, justo, ,lou
vável; cristão,- basta olhar para o quadro que representa 
a cena. Para se compreender a utilidade da intervenção 
efetuada nos ."queixos do iníquo", pelo homem bom, é 
preciso pensar longamei.te. Ora, ninguem gosta hoje de 
pensar, sobretudo quando se trata de pensar longamente. 
Não espanta, pois, q'ue·atos-de caridade como os de Dom 
Vital sejam cada vez menos C0!71preendidos pela massa. 

1:!ua 1Santiclade O Pa11a .t'ió XII, cuja 
palavra, nesta hora de angust-:as por 
que passa a Humanidade, _é. mais do 
que nunca ouvida com surpreendente 
ansiedade, e bem-aceita por todos 
aqueles que ainda compreendem · e 
querem a paz, dirigindo-se aos Senho
res Arcebispos e Bispos do , Brasil, 
reunidos em Concilio Plenario, assim 
escreveu em 1939: 

''Agendum praeterea de propulsan. 
d:s, malis atque damnis quae e Pro
testantium · erroribus exque usu Spfri
tismi animaru01 saluti obveniunt" ,: 

Este brado do Papa é realmente 
uma palavra de ordem! i1l até mesmo 

· o sinal para o inicio da luta do Bem 
contm o Mal, em prol da Verdade, 
condição basica e imprescindivel 1,a
ra a verdadeira paz social. 

O Espiritismo, - diz· o Papa, ~ é 
causa de males e danos que seriamen
te comprometem a salvação das al
m ·,;. E, visto como a relação entre 
o espírito e o corpo é profunda111ei1te 
Intima, no ser humano, o dano de uma 
das 12arte·s reverterá logicamente, em 
prejuízo para a outra. E1 assim, os 
male3 da alma se·-lo-ão tambem para 
o· corpo, e vice-versa. 

Conclusão: - A luta pela implan
taçãr da Verdade, o grande bem _da 
alma, é por força da logica, a condi· 
ção preliminar para a verdadeira r,áz 
individual e social. 

-000......:. 

uepravação da lnteilgencia,. 
O Espiritismo, como tantos outros 

erros, reflete a depravação intelec
tual da razão humana, porque destro!· 
a natureZa e rebaixa o nivel espiri-
tual cio , homem. · 

Logo uma campanha carldo.sa, nro
ficiente, firme e serena .contra os prin
cipies que ele professa. condiciona\'á · 
necessariamente, o bem-estar, futul'O 
da nossa P·atria. 

-000-
Càmpanha metadice. 

, To,dayia, o melhor me.io de. vencer 
* · ,:, * um adversario, maxime quando ele 

Nisto, precisamente nisto, está a me'u ver um dcs pei·.iiste em .se manter oculto,.ou pe-
- a!)pectos mais providenciais da missão de Dom Vital. Seu lo menos, disfarçado sob a aparencia . 

grande exemplo mostra que.a alm;i vale mais que O corpo, ãa amizade, é conliecer-lhe a nature-
e que é forçoso fazer, para a defender dos adversãrios, za, a~ armas e os metodos de comba-
mais d0 que se faz pelo· corpo. Seu grande exemplo mos- te,· para lhe atingir osl planos e tles- , 
tra que se todo o coração verdadeiramente cristão deve truHos, em prol elo Bem comum. AS· 

De um modo geral, nosso público conhece Dom Vital_. preferir ~empre a concórdia à luta, a brandura à pugna•_ sim pois, é preciso conhecer o Espi-
Mas conhece-o confusamente. Sabem todos que ele ,foi cidade, a conciH_ação ao con_Hito, ha casos em que a luta ritismo e os seus metodos de propa-
13ispo de rara valentia, que enfrentou conside~:\veis pé'ri- é um dever, o conflito uma necessidade, a pugnacidade gandr., para melhor neutraliza-lo e 
gos para derr'otar a maçonõ)..ria, Mas a valent:a, qmmdo Lima 'liirtl.1de sem a qual se cai .em pecado mo_rtal. Seu destrui-lo, 
se trata da defeza do bem e da verdade, não é hoje vi·l9 grande e;rnmpto ~ostra que. Q dever ·se deve· cumprir sem Este é o computo que os Senhores 
tude muito apreciada pelas massas. Se Dom Vital fosse covar·ctia, nem diminuiçiío, nem vacilação, e que, pelo Bispos , atribuiram ao Secretariado 
apresentado em quadros e retratoa, acaricianuo crianc~ cont,i'.irio, se deve éaminhar, caminhar com passo de gi- Nacional da Defesa da. Fé. Sua filía-
nhas, sorrindo para as multidões, abençoando, clistribujn- gante, caminhar até a última -e mais áspera culminancia lidade é justamente recolher os d;t· 

. _do esmolas, atitudes todas aliãs muito próprias· de_ úm no cumprlmen.to <lo dever: Que a alma vale tanto, que em dos mais· abundantes e seguros so-
Bispo, seria fãcil constituir em tôrrío dele uin halo: de'_ jjo.\ clé1'.ende,laitoda a ·vaiéntl~- é pouca, toda a energia bem bre os princípios doutrinario's ·e a 
pularidade. M·as o· Dom -Vital que os quadros apresenta·m · empregada, todos os meios lícJtos de resistência louvá- úropaganda das doutrinas contrarias 
é u·m Bispo _ainda jovem, ele, traços h!'lrmoniosos e for~~s;, vei_s. Que se deve ir ao:; extremos, 110 cumprimen·to do à Fé e aos bons costumes, afim de 
fronte larga e audaciosa, olhar profundó, grave, ci:1tilàf1'1.e, · dever, ·.co'mo Nosso Senhor, que não renunciou à Cruz na oportunamente informar a Jer:J,rquin, 

_'de· inteligência e energia, longa barba ·negra e vir_il, ·,po~te ,' 'via da atn.::rgura, mas. que a levou santamente até o Cal- e as Autoridades éompetentes, as 
nobre e vigoroso. Sente-se n,ell:! a fibra do_ bataihàdor, ./io \· .; vãrio,-\:5bre elá se deitou voluntariamente, nela se dei• qua·is, na sua 'sabedoria, julgarão dos 
"mlles Cfirísti". Tem-se a impressão de_ ·que ele fita o · :xç,u 'vcluntariamente cravar,_ e nela morre,u · porq11e quiz remedias a opor e da resistencia a 
Visconde do Rio Branco, ou de que está sentado no banco até ·o fim cumprir o dever, obed°ecer_ à vontade· do Pai. oferecer a tão grandes males· indiVi· 
dos réus cravando· o olhar_ i;ereno 'e penetrante_ no s~m· duais e sociais. 
biante confuso'e indeciso.de·se'us Juizcs; inajes_to_·s·o c11íiia · -- '' i * *; * ',' · , Profissão·de Fé 
,se estivesse ern s.eu sóHo episcopal, Se é, ve,rdlidf ,_que., ',O;; Século XI.X:.~IÍJ.(qª)g;\,~~r: ·i~i;:Jdulcorade ,1 : ; :li.::m bo(I. l,lQra .li-: JuvenJncje !Femini• -
"christlanus alter · Christus'\ a fortiori· e· verdade que que súai;, obras ímptâ~;1!~%êt~~:rn>:; . --~nf é1i{61ico (?! 1 '.na Catolica de São Paú!o tbmo11 a, 
"Episcopus alter Christus". Havia de tudo na adorável·- que· faz leitura espirifoai,:em'.'l'len~i-i, aclianélo que esse .Peito esta beneme_rita "Campanll'a 
fisionomia moral. de Nosso Senhor, desde a ternura -incfo· grande inimigo de. Jesús- Cristo 'pint0:11· nielhor ó Mestre 'contra o Espiritismo", mobilizando 
vavel com que exclamiiva "dc\xai vir· a mim os pequeni,~ do que o pintaram os' doutores ·da ·1g"reja .. ·A resposta a todas as suas forças e obedecendo ele 
nos", ou "tenho pena desta multidão", até a.tf.rrível ma• - est:i deformação ímpia da àt!orável Pessoa de Nosso Se• um modo tão edificante e publico·-
gestade com que prostrava por terra seus adversários, di· nhor, deu-a ··a Providência, no próprio sécu:o XIX, susci'. verdadeira profissão de fé, - à voz 
.iendo-lhes simplesmente "sou Eu - Ego SL'm". Ha de tando ncs_ rincões dessa orla elo mundo que era a Amé; do Augusto Vigario de Cristo: "Agen.· 
tudo na fisionomia moral cic Elíspo da Santa lgri:ja; desde _r:ca Latina de então, um Pastor segundo o Coração de dum praeterea de propulsandis ma-
a· ternura até a severidade pastor,,!. Mas Nosso Senhor Jesus, fiel e límpida reflexo dó Bom Pastor, que sabe lis., ." 
c;oncede a cada um a graça r!e ill!strar a i~reja pc!o bri- discei:-nir e expulsar o lobo vcraz, que sabe dar a vida Credo Anti-espirita. 
lho de uma faceta espiritm,! rarticular, A lffls, s11scitou por suas o·velhas. Não podemos deixar ele nos 
para que edificas$em a Cristanciacle pelo explenclor de Dom Vital é uma réplica do Espírito Santo a Renan, congratular profmida e sinceramen-
sua ternura. Foi destes o grande s. F;-ancisco de Salles. Não foi sem um grande e profundo desígnio que essa ré- te com a valente e apostolica falange 
A outros, suscitou para q1:~ a c':;f;er:r.',~ssem pela pugn.:' pi ica foi dada no· Brasil. · / · ' de Cristo-Rei, maxime ao verificar-

i!'" ________ "" • .,,,,,_, ______ .,_ ~----· ----~ - ' ----------·---·-------------,. mos serem as suas normas de com-
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bate ao Espir:tismo aquelas pelas 
q,•ais ha 5 anos_ o Secretariado da De
fesa da I~é, silenciosa e persistente
mente se vem batendo por todos os 
meios ao seu alcance, orientado s_em
pre pelo mesmo ideal. 

Apenas tomamos a liberdade ele Sll· 
g'lril· uma ampla dífusão tambem do 
"Credo Anti-espirita", ao lado. <1R 
Oração a São Miguel Arcanjo, Credo 

'este já publicado· nesta folha, e à 
disposição, no Secretariado da Def!J· 
sa da Fé. 

Com efeito, o Episcopado da Pro
vincia Eclesiastica de São Paulo 
aprovou e difundiu, aconsel11àndo ca. 
iorosamente a distribuição -.de mais de 

' 1 milhã:i <'.e exemplares· do Credo 

Anti-Espirita, sendo, neste particula,, 
imitado peles Senhores Bispos de 
muitas outras dioceses do Norte e do 
Sul do País. 

A reação nos meios espirltas foi 
sumamente viQ.lenta, o que bem ele• 
monstra a eficiencia desta Profissão 
d; 1 Anti-espirita. 

Ne•n é menos d·igna de encomio·s a 
resolução da Juventude Feminina Ca
tolica de difundir livros e ol)usculos 
contra o Espiritismo. 

Realmente, é muito pobre a nossa 
Jiterat.ura nesta materia. Porem à. boa. 
vontaoe e o ielo apostolico daqueles 
que estão à frente, de tão benemerí• 
ta Campanha saberá se utilizar dos 
meios necessarios para obviar a este 
defeito. · 

Praza a Deus sejam exuberantes, 
de per eficios, espirituais, os;traba· 
lhos iniciados nesta luta contra o 
mal, afim de que tantas e tão necessi
tadas ovelhas do Bom Pastor voltem 
ao aprisco para ouvir aquela voz qne 
encerra palavras de salvação e de Vi• 
da Eterna. 

Prazi- · a I)eus 1*Jà. grande _o nume
ro daqueles que, nascidos na fé, se 
afastaram do bom caminho e agora 
voltam peni~entes à casa paterna, re
petindo, de coração e. alma as pala· 
vras de abjuração contidas no Credo 
Anti-espirita: · 

"Aborreço, finalmente, detesto e 
"condeno todas as doutrinas e prati• 
"cas d< Espiritismo, porque jur_ei no 
"meu Batismo renunciar a Satanaz, 
"às suas pompas e às suas obras". 

Praza a Deus se ma'ntenham sem• 
pre firmes na fé, contra todas as ten• 
tações. e artimanhas provenientes elo 
Espírito infernal aqueles todos que 
reconhecem Jesus Cristo por seu uni• 
co e verdadeiro Deus e' Senhor, repe• 

'lindo sempre, cheios de ârdor: 
"Afirmo, portanto, querer seguir a 

"Jesus Cristo e sua Igreja, em cuja 
"Fê, com a graça divina, desejo vi• 
"ver apostolicamente e espero mor• 
"rer com piedade". 

o· Bispo da Bayeux · celebra 
Te Daum pala libertação 

. da Fr_ança 
D. Picaud, Bispo de Bayeux, que apre. 

sentou seus cumprimentos ao general 
De Gaulle, qua~do este .ultimo visitou 
a França, cantou um solene Te Deum 
em sua, catedral no domingo, 18 de 

· junho: Foi esse o primeiro Te Deum ce• 
-lebra.do pela libertação da França me• 
tropolitana. A catedral estava decoradài 
com as três cores francesar e depois 

' de haver agradecido ao comissario re
gional e aos representantes _ dcis exerci• 
tos aliados, o_ haverem assistido à ce• 
rimonia, S. Excia. Revma, frisou que 
es.se Te Deum não pedia ter sido ·can• 
tado com alegria. completa. porquanto 
os franceses não conheciam fellcidadê 
cd'mpleta antes da França ser_ comple .. 
taménte libertada. 

'ô' Racismo 't'-o'"-'Mãtfünonio--- · 
Cristão 

As esferas cato! icas do Milão fi, 
caram altamente impressionadas de• 
,·ido a uma recente decisão· dos trl,. 
bunais desta cidade· ·que deéldlra1n 
uma anula<:ão ele uma união matri• 
mo'nial legitima; por motivos -. pura• 
mente raciais. 
. o caso é o seguinte: um cidadão d,e 
fé catollca, advogado, se apresentou. 
á justiça solicitando a anulação de 
seu matrimonio, ·cóntraido diante de 
um sacerdote catolico, dois anos atrâs, 
cumpridas as formalidades do ca .. 
so, fundando sua' demanda no fato 
de haver descoberto · que sua- esposa 
tinha ascendencia judaica. Os Tri .. 
bunais julga1·an\ · a . apelação proce• 
clentc, condenando a esposa e os pais 
rla mesm'a a· pagar as <!tistas do pro .. 
cesso e ·uma Indenização. Essa de• 
cisão, a primeira de sua espeele _ elll 
Milão, ~onstitue uma clara violação 
ao Artigo 34 do Tratad_o de Latrão, 
cujo primeiro paragrafo e:rpressa: 

"Com o, fito de devolver â' institui,i 
ção do matrimonio, fundamento da. 
familia, a dignidade que se_ harmo ... 
nlsa com as tradições eatollcas do po• 
\'O Italiano, o Estado italiano reco• 
nhece a val!dez i:,ara todos os e!eitos 
civis_ rlo Sacramen_to do Matrimonio, 
administrado de acordo com o Codigo 
Canonicou! 

O SANTO PADRE CONTEMPLA COM SERE
NIDADE O f UTURU OAS MISSõES 

Sua come,moração, em toda. íl. Pro
vincia Eclesiastica de S. Paulo íls Cr~~~5es militares ná frente de combate -

--------
Sua Santidade reconhec~, . el~gia ~ agradece o t\abalho 
: dos m1ss10nar1os 

Sua Santidade o Papa Pio XII de
clarou que contempla com serenida
de. o futuro das missões, e que este 
reserva exftos sem precedentes na 
historia da Igreja. O Santo Padre 
formulou esta declaração em um ilis
curso dirigido ao Eminentíssimo Se· 
nhor Cardeal Pietro Fumasoni Bion
di, Prefeito da Sagrada Congregação 
da Propaganda da Fé. 

Sua Santidade caracterizou o tra· 
balho dos missionarias como "sinal 
e simbolo da Igreja Universal". Ad
vertiu _ que os grandes progressos 
conseguidos no campo das missõas, 
apesar do -atual conflito, constituem · 
"uma àemonstração evidente, quasi 

·_ tangível, do que é a Igreja Catolica, 
em _ contraposição com o espírito da 
discordia que tanto prejudica e con
some as na.ções". 

Sua Santidade reafirmou a. neces~i
dade de difundir, mais e mai~, e em 

· todo <\ mundo, o trabalho dos J1lissin· 
narios. Os missionarlos, disse o San
to Padre aspiram sempre O ideal de 
estender os confins do Reino de 
Deus, até os confins da. terra. 

O Soberano Pontifice compàrou o 
trnbalho missionarlo da Igreja a uma 
Cruzada, advertindo que· os. missiona· 
rios lutam com a "espada do Espiri· 
to'_', com amor, verdade, abnegaçã::i, 
sacrlficlo, e com o grande desejo de 
converter o mundo. iriteiro numa Ter
ra Santa, pela oração, e pelo sacrifi, 
cio. 

"Não.- titubeamos em afirmar, dis
s·e_ o Sa_nto· P.adre,. que na. epoca mo
derna· em que vivemos a atividade 

missionaria constitue, por si mesma, 
uma prova admiravel _da divindade 
da - Igreja. Em · tempos em que as 
doutrinas lmpias do ateísmo Induzem 
a muitos a violação dos direitos e da 
dignidade da pessoa humana e a ca· 
ridade fraterna que entre si devem 
os homens, Nosso coração ~os move 
intima.mente a dirigir a esta Cruza
da _de amor universal, uma palavra de 
reconhecimento, de elogio e de gra
tidão". 

A seguir, Sua. Santidade, referiu-se 
ao progresso da Santa Igreja, duran
te os ultimas anos. Lembrando, que 

' qua_ndo reinava seu predecessor, o 
Papa Pio XI, foram erigiqas 221 ju
risdições eclesiasticas e que nelas, o 
numero de missionarias duplicou, qua
si duplicou o m.1mero de Sacerdotes 
nativos e o numero de crianças que 
acorreram as escolas catolicas qaa
si triplicou. 

Em 1889, quando se fundou a Obrn 
do Concilio· de São Pedro; lembrou o 
Santo Padre; que esta incluia somen
te 870 Seminaristas. e 2.700 Padres 

,nativos. Cinquenta anos mais tarde 
a Obra. inclui a um, numero oito vezes 
superior de Padres e seminaristas 
nativos. · · . 

De maneira especial o Santo Pa· 
dre mencionou o progresso imenso 
que se nota n?s missões da Asia Ori· 
ental e da Africa, particularmente no 
Coilg0 Belga. 

"Confiamos, · declarou ô Santo Pa· 
dre, que o seculo em que vivemos, 
apesar de nascido orgulhoso e pre
sunçoso, do. acumulo de decepções e 

Pela Circular Coletiva de 1942 do 
Episcopado da Província de São Pau
lo, ficou estabelecido. que, no pri
meiro domingo de agosto, ser.i. co
memorado, em toda a. Provlncia, o 
"Dia das Vocações Sacerdotais". 

Pa1·a. que sejam atingidas as fina
lidade~. _ tão santa.s e, prementes, do 
"Dia das Vocações"; determinou o 
Exmo. Mons. Viga.rio Capitular que, 
6.a feira e sabado pp. houvesse em 
todas as matrizes, igrejas e colegios, 
um tríduo preparatorio, com benção 
do ris. Sacramento e pregações soa 
bre a instituição, grandeza e neces
sidade do sacerdocio cato1ico. 

S. Excia. Revma.. determinou tam
bem, que o dia de hoje, 6 de agosto 

. seja celebrado com irande soleni
dade, promovendo os Srs. Parocos e 
Reitores de igrejas, missas solenes, 
comunhões e exposição do Santlssi
mo Sacramento, pa;i;a pedir a Nosso 
Senhor boas e numcrosai vocações. 
Alem desta parte espiritual, os Rev
mos, Parocos e Reitores de igrejas 
cuidarão de obter dos fieis generosas 
contribuiçõe~ pelas n~_cessidades ma
teriais da Obra das Vocações do Ar
cebispado. 

conforme s. Excia, Revma. per
mitiu_ e recomendou, as Comunidades 
Religiosa.~ na noite de ontem para 
hoje fizeram uma vigília de orações 
diante do SS. Sacramento solene
mente expostos· em suas capjllas, Im
plorando de Nosso senhor muitas 
grnças e bençãos para os nossos se
minarios. 

de ruirias, tf)rá no campo das mis
sões, uma .abunciancia de frutos ... " 

Finalizando Sua Santidade deu a 
·Benção Apostolica a todos os presen
tes, a tódos aqueles que colaboram 
com a Obra Missionaria, e" a' todos os 
missionarios e fieis das terras mis
sionarias. 

(Conclusão da 1.a pag.) 
intendente raramente aparece e é o 
Capelão quem faz o trabalho - mui
tas vezes cavando ele proprio a sepul-

• tura;.. · 
Uma noite, na Sicilia, um Capelão· 

trabalhou até depois de meia noite, 
enterrando uns doze corpos de ale
mães e amer1canos. Depois, -com os 
cinco soldado~ americanos e dez pri
sioneiros italianos tiue o haviam aju
dado, realizou uma breve cerimonia 
religiosa. F.stavam perto demais ·d!ls 
linhas inimi~as, para disparar tiros 
ou· acender luzes. Mas todos descobri
ram a cabeça CJl<ando ele recitou as 
orações d., finados na escuridão. 

Os Capelães da linhi de frente vã'o 
a toda parte com seus homens, 'en
frentam 0s mesmos perigos - talvez 
maiores, porque desarmados, eles não 
teem como se defender. 

Embora o Capelão· seja mais uma 
pessoa para ser alimentada, transpor
tada e prote~ida, ainda assim sua 
presença tem mesmo do ponto dEl 
vista meramente militar um profundo 
valor, que todosi os comandantes e 
soldados reconhecem. Um sargento da 
infantaria norte-americana assim se 
mànifestou a respeito; . "Experimento 
uma sensação de confiança , quando 
vejo um Capelão perto e sei que ele 
não tem medo de ir aonde eu vou. E' 
bom saber que se eu for morto, não 
serei en~errado numa sepultura des
conhecida. Nosso Capelão fica tão -
perto, de nós que ele vê quase todos 
os que caem e é capaz de- identüica• 
los", 

UM FATO ENTRE MUITOS 

Quando s-.' .conversa com os solda
dos algum tempo, ouve.se I admiraveis _ 
historias sobre a bravura dos Cave
;ães, Historias, por exemplo, sobre o 

o Revmo. Pe. Fred - E. Andrews, que 
passou a Sexta-Feira Santa no .seu 
"jeep", levando feridos para a reta• 
guárda, debaixo . de fogo, até o vei• 
culo ficar literalmente ensopado de 
sangue. e passou onze dias agitados 
n'o mais furioso :fa luta, sem dormir, 
enterrando os mortos e confortando 
os vivos. 

Quando finalmente voltou a um 
posto de assistencia medica, o medi .. · 
co viu que sua temperatura era de 
quarenta graus, e mandou-o para um 
hospital na retaguarda. Passo1.1 ali 35 
dias, restabelecendo-se da febre e do 
cansaço. Quando __ vóltou à sua . unida• 
de, foi o unico a se surpreender quim,
do achou a sua espera a condecora• 
ção da Eshela de Prata. Ele pode se 
orgulhar da Estrela. porém, mais ain• 
da do que fez: "Nenhum homem _do 
meu batalhãr fo_i enterrado numa se .. 
pultura sem nome". 

Conversei cóm ele uma tarde, am• 
bos "'!ntados ' num rochedr perto da 
praia e .úe falou-me dos seus ho• 
mens. 

- "Nunca pensei que um homem 
pudesse . amar tanto os seus seme• 
!bantes como eu amo esses". 

E acrescentou: 
- "Ainda não acabamos esta· guer. 

ra. Há muitas lutas ainda a travar, 
mais terriveis do que as passadas, 
Mas aonde quer que eles forem, eu 

-irei junto. E na vespera da partida, 
inspirar-me-ei - para o sermão no li• 
vro de Ruth: "Aonde fores, lá irei 
também" 

Creio que São Paulo teria gostado 
do Pe Fred AndTews, pois foi São 
Paulo quem disse: "Suporta as atri• 
bulações como um bom soldado de 
Nosso Senh01 Jesus CTisto". Ele se 
dirirla a Timoteo, mas o· Padre An• 
drews é os demais Capelães norte• 
americanos o estãc> ouvindo. 

, 
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A Joalharia preferida pel~ alta sociedade HA 3 UE~AÇõES 

O CRISTIANISMO NO Ili REICP 
I 

Pe. Arlindo Vieira, S. J. 
Há ainda haje alguns calolicos. que 

põem cm duvida o caratcr nitidamente 
anti-8ristãô do nacion?l-s:icialismo. 
Atribuem os horrores que s~ propalam 
c::intra o racismo à •• propaganda _iu
,r,aica •• e aos propositcs m~no, hones
tos das nações democraticas empenh::
cdas em luta de morte com o 11!tlerismo 
:m::aeaçador. 

Explic.c.-se tamanha sem-razão pela 
falta de tatica dos adversarios do regime 
nzf:l.ndo no combate sem tregua que lhe 
mlvem. 

l\!uito:;, cedendo à pura demagoglo,, 
.serve1n-se · do · nazis1110 con1t. d:: mero 
JJretexto pa.1:a dar livre cursv a um_. c1-
~lica. propaganda do c1·edo vermelho. 
:Entr\/ üós são bastanls, e,mnecidos ts 
,que, sob a capa da guerra ao n:?,?,lsmo, 
wivem a decantar capciosament<: as ma
~·a.vilhas de um totalitarismo >.·.io menos 
· ,sanguinario do ~ue o api.'0goado pelas 
l1orda.s de Hitler. 

Para um catolico esclarecido é tão 
:nefasto o bolchevii1no cl•mo o nacional
socia.lismo. · A IgrcJa condtaa tanto um 
como outro. Av.'ibo, sá;;• intri11~camtn
te maus, a1ubo.s prescincem de Deus e 
o combatem com od10 ·dtanico. ambos 
cspcsinlw.;m os direitos ;agrado: cta i>cs
soa lrnrr,1.ana, ambJS soh,parn pela bas~ 
,-., inst.;tu1çáo ramlliar e toctL a socieda
de. Não é para substiti.il um totalita-
1·,smo por outro não menos odiuso que 
US llC\~Ões estfi# a ("az~r tÍlo d UrvS sacri
lficios, sacrifícios generoso, de que vào 
:p:i.rticipar de modo direto e mais ef;d
,cnte aqueles que co11.5tituen. as melllo-. 
J"CS espe,·a.nças da nossa oatria. 

Os preconceitos que ait,da subsist:m 
•cm alguns espirit-os no .ccantt a.os in
tvJtos perve~sos e vi.,cfcralmer.l. a1,ti
~tistâus do n.lzi.5n10, d<'saµareceriam 
com:i por e1,canto se, us que se acham 
-i:nlluid,.o Ut. ta-is ideias, percvrresscm as 

, :i,;a.ginas desse- dois grossos vJlume'> que 
· -cm 1941 foram editados nu Argemma 
,sJb o titulo: ·• El Cristianismo en el 
Tercer Reich... São .icrto de oitocentas 
paginas, nas quais não se encontram 
clitirambos à democracia, nem invecti
vas áo nazi-nipo-fascismo. consoante ao 
estilo ios demagogos comumstas. mas 
uma simples exposirão Je documentos 
l1aurldos nos qiscursos 0ficiaia do par
tido a t1a imprensa de Goebbels. O au
tor dessa. preciJsa documentação sobre 
()S >ropositos infernais '.lo nazis1110, a 
:mefüol' talvez que . até hoj, apareceu,. 
~cuita-se sob o pseudonimo dL .. Testis 
Fidelis". Verdadeira.mente é ele uma 
·téstemúnha fidelissima das atrocidades 
sem · par desse regime diabolico, radi
calmente anti-cristã0, 

Assistiu apavorado, comL tantos ou
ti-os dt: seus concidadãos, à genese e ao 
desenr.·olvuuento da luta ferina qi,ie o 
n~z,Smo ven1 movendo à religião desde 
~ <5eu advento. 

e · de sua. imprensa na luta contra -a 
Igreja. Nesta intervêm de modo €sp2-
cial as organiza~õzs profissionais e ju
veni3. Nem recusa o partido SE\U apoio 
cficial ao.s ataques priva.dos contrn a 
mesma Igreja. Na quarta parte estuda 
o conteudo da propaga.nd.1 anti-re!lgio
sa. i,: a Igreja. apresentl>da como anti
nacional e anti-social, especialmente em 
sua organização hierarquiéa: classi:i
cam-se arbitrariamente à \•ida rcl!gio
sa e a moral catolicas .. A estas são con
o-apostas a mJral nagã do nacionaJ-so
clalismo e suas ex!gencias totalitariBs. 
Aparece· o nacionà.1-socialismo como 
"substituto" da religião, com s:m ,,,t
ten~ão ao abs•>luto. 

Quem lesse essas pa.g-iuas de fria tx
posição dos documentos oficiais t~o I c
riodo a.ureo do neo-paganismo. 5<:.ti
ria, se não tivesse uma fé bastante rc
busta. frêmito.~ de horros e certo des
falecimento hCOmpanhado de seri..~s 
apre3nsões pelo t"utµ1·0 da Igreja não só 
na Alemanha, mas ainda 11vs países s-,
tclites e quiçil em tocta a Europa. Hoie 
o paüorama dessa _luta luciferina contJ ,\ 
Jesus Cristo e sua. Igreja mudou de a.,· 
peto. A arroga.nela sem Igual dos punti
fices do neo-puganismo sofreu uma que
bt·a senslvel ante os sucessivos desa;,
tres da maquina belica. alemã. Deus 
sempre se compraz em confundir a so
berba humana. Os sucessores de Julia
ne1 Apostata contemplam estarrecidos 
as ruinas que semearam e a proxima 
dissolução total de seus planos iníquos. 
A Igreja na AlemanJrn sairá mais ro
bustecida da luta enca.rnlçada que ar
rnstcu em defesa dos dh-eitos supremos 
de Deus e da dignidade t1umana. l\1ais 
uma vez se evidencia nesse violento en
tr8r;ioque de paixões nrutais que Cris
to não morre. Cada ninügo que surge, 
p:ir amraçador e onipotente que pare
ça, mais 11oje mais amanh[, se converte 
cm mil,efo instrumento de qµe Deus se 
serve parn depurar sua Igreja e c~rcá
Ja de maior prest-igio e esplendor. O 
tuehrer prepotente; que foi enaltecido 
por adora.do~es subservientes comó uma 
entidade sem igual. superio1 ao propt·io 
Cristo. tomba vencido, desmoralizado· 
execra.do por todos o.os pés do Rei 
imortal do,; seculos. · 

SUSPENSA NA FRANÇA A 
PUBLICAÇÃO. DO DIARIU 
CATOI:.ICO "LA CROlX" 

"Em virtude das dificuldades· de 
transporte'' foi suspensa a publica
ção do d,aric, catolico "La Croix", o 
qual, desde o armísticio franco-ale
mão, esta, a sendo editado em Limo
ges. Esta noticia foi publicad:i p~lo 
"La Libe1·té". ele E'riburgo, Suíça. 

ASSEMBLEIA GERAL 
DA A. S. 1, A. 

Conforme precrevcm os estatutos. reu• 
nir-sc-á hoje, primeiro doluingo dú mês 
'ao cl./;os'; 'l. a Assembleia Geral da. Asso
ciação dos Antigos Alunos da CJmpa
nhia de . Jesus em S. Paulo, 

A réunião desse orgão supremo da 
Asscciaçãc. realizar-se-á na sede da 
mesma Associação, no Co!eg-ic S. Lui~, 
a Av. Paulista 23~4. ,,s 10 horas da 
manhã. 

As 9 hJras. haverá por determinação 
elo Conselho Diretor, uma missa. em 
sufragio das almas dos ... ntigos · mestres 
1' José M&.ria Natuzzi e P Irineu Cur
si:10 de Moura. cttjos retratru serão. 'em 
seguida. inaugura.dos. falando nesse mo
mênto um dos seus antigos ·_e dedicados 
alunos. 

A Ass,nnbleia competir:, a) eleger 
parte dos membros do Conselho Dire
tor e os resp€cti vos suplcn tcs, e b) 
tomar .conhecimento do Telato1·io da Di-
ret)ria. ' 

Comemoração da festa de san
to lnacio de Loiol1 

Comunicam-nos: 
-:C:.ranscorrendo dia 31 a festa de S. 

lnacio de Loiola e a lnstala.,ão d!t Sec
ção Religiosa da firma Isnard e Cia., 
cs seus chefes fizeram ,calizar uma ce
rimonia religiosa. que constou de ben
ção dada pelo Pe. Agostinho Menclicute 
[:_ J., dd.. Diretor da Federa~ão das 
Congreg·a.ções Mai·la.uas do Estado de 
São Paulo. O conhecido SacerdJte em 
poucas palavras se dirigiu aos prcsen
t2~. enalt3cendo á significação da ceri
monia. Em nome dos funciona.rios da 
firma. falou o sr. MRrret. um dos em-· 
p!·e~ados mai~ antig:s da 1nes1na 

Não Desperdice! 

Começa por expõr em mais de cin
,::oenta paginas os documentos pontifí
cios qu~ condenam o racismo e as pas
torais 1c,stemidas do episeopado ale
mão de I 93~ a 1939 inclusive. 

Um heroicoçsacerdote catolico em Guadalcanal 
Trata em seg·uicta das medidas ofi

ciais contra a Igreja. Vemos ai expos
tos com toda a. evidencia a atabalhoada 
in;ervenção do partido no governo e 
:i:dministrnção eclesia.stica. os ataques 
,•iolcntos à doutrina da Igreja. a des
truiçã, das associações juvenis, o ani
quilamento da escola catolica. a elimi
nação ou oes0t·ganização do ensino re
ligioso. substil uido pelos postulados do 
nz.cional-socialismo. Estuda a destruí· 
ção sistematica das orgamzações cato
licas para aduktos e a progressiva des
cristianização cfà. vicia publica. Em tudo 
i3SJ não há nenhuma at"frmação gra
tuita. mas vêm todas as suas asserçó<'s 
co:1firmadas por uma. 1onga ,serie de cto
cumentos oficiais No segundo tomo ex
plana e, autor os a taques grosseiros e 
desleais à rionra da Igreja, mediante 
.cartnes. cam;õés. exposições publlcas, 
teatro,_ cinema. discurs"' inflamados. 
manifestações publicas, imprensa e ca
i·ica.turas obscenas e irreverentes, · nas 
quais nem o Papa e seu secretario de 
Estado, Pacelli. são perdoados. Reproduz 
algumas dessas caricaturas. extraida.5 
dos orgãos do partido, particularmente 
do pa.squim "Das Schwarze Korps". 

Condecorado com a Cruz de eronze pelo governo holandês 

Na terceira parte de sua obra trata 
da luta direta do pa.rtido contra a Igre
ja. Surge em toda a sua crueza a 111-

·tcrvenção das organizações partidarias 

Neste ccmiterio de recordaçõe, que 
será a. guerra dentro de muitos anJs, 
para aqueles que hoj~ a vivem. flore
cerá de vez em quando um" historia de 
valor e sacrifício como verde rebento 
em meio dos escombros da infinita de
vastação belica. Talvez os histoi-iadores 
se detenham então em contar. à guiza 
de dlgressãa. as fa.çan.ias de algum l:e
roi ano1limo que. na ob_scur!ctade da vi
da, padeceu persegul<)ões e torturas por 
uma causa -justa ! elevada. 

E, não extranha.riamos v!lr citados, 
com extrema frequencia. nesses relatos, 
os 11'.Jtues de Sacerdotes e MonJas que 
em va., :as ocasiões. souberam se opôr 
aos desmar.dos ·da barbarie inimiga, de
monstrando a atitude serena e exem
plar dos verdadeiros seguidores de Cris
to. 

Felizmente não se1·á preciso esperar 
por um futuro muito distante para co
nhecer certos casos em que numerosos 
representaues da Igreja deram cabais 
demonstrações das virtudes acima assi
naladas. Conhecida é a luta da Igreja 
Catolica contra o nazismo, dentro da 
propria. Alemanha e nos pa.tsei ocupa
dos. Na Holanda. a Igreja ganhou f1'
ma por sua opc.ição lrrectutivel à ti• 

A CIENCIA NA IDADE MÉDIA 
Os antigos alquimistas procuraram em vão descobrir 

"pedrn filosofal" e o "dixir de lo11g-a vida." Seus esforços nüo 
foram de um todo perdidm. porque descobriram em certas plan
tas propríedades depuradoras com que a medicina moderna 
combate muitos males. 

O Deourativo Tonic0 

..:: uma composição tri-iodacla {i base de plantas tnedícinais de
purativas que o tornam um v-alioso auxiliar no tratamento cb. 
Sifilis e de todas manifestações da Impureza do.Sangue: Reuma
tismo, <lôres de cabeça. dôrcs nos ossos e nos musculos; feri
das, espinhas, escrofulas, ulceras e fócos de supuração; parali
sia, membros dormentes 011 esquecidos, etc. 

Use boie mesmo e comprove seu valor. 

N. 89 E C 

rania nazista, e. nas India., Orientais, 
os Missionarios catolicos escl'eVet·am pa
ginas de gloria ao sacrificar até suas 
vida.s, Mim de que os !ndlgenas jamais 
viessem a perder os benefícios de urna 
civilização cristã com1 a holandesa. 

Ul\1A CONDECORAÇÃO BEM 

1.UERECIDA 

Em'- vista dessas_' circunstancias, não 
nos será extranha a noticia de que a 
rain,1" Guill.'lermina., condecorou no. dia 
trint:,. de maio passado, o .Missionario 
catolico holand.ês Padre Emery de Kle1·k, 
pelo seu "extraordina.rio .valor e íntre
pidez afirmados diante do illimigo. nas 
ilhas Salomão, servindo assim. aos inte
t·esses alia.dos e enaltecendo o. nome da 
Holanda." 

A citação revelava ainda que em se
tembro de 1942, o Padre de Klerk aju- . 
dou varlos aviadores norte-americanos 
a fugir. quando set1 a.pnr€!ho se espa
tifou em Gua.dalcanal, guiando-os pes
soalmente para fora do terrltorio então 
clominado pelos japoneses, até certo pon
to onde se encontraram com membros 
do Serviço de Guarda-Costas dos Es
tados Unidos. O Padre de Klerk ajudou 
ainda a evacuar certo numero de Mis
siona.rios da reg"ião da baia de Beau
fort. 

Apesar dos japoneses. terem assassi
nado quatro de seus colegas, o heroico 
Sacerdote permaneceu em Guàdalcanal 
com o proposito de "prestar impo1-tan
tes serviços- às forças norte-americanas, 
com grande perigo para sua propria 
vida." Qu_and<> em fevereiro de 1943, 
deu entrada na baia de Beaufort o pri
meiro navio da expedição de resgate. o 
Padre Klerk foi encontrado atendendo 
as necessidades espirituais dos indigerias 
convertidos. Em certa ocasião, o coman
dante das forças norte-americanas que
atacavam _os japoneses em Guadalca
na.l, general Vandegrift. ordenoú-!he que 
abandonasse a ilha, para que não . arris
casse sua vida, porem o valoroso Mis
sionario se retirou para as montan11as, 
alegando ter ali "neg'Oclos" a tratar. 
Dl!1'llllte toda a campan11a. de Guadal
C?.'lal permaneceu então na ilha, pen
sando a.penas em seu rebanho e dando 
os mais admiraveis exemplos de_ abne
gação. 

A Crnz <te Bronze Holándesa com que 
o Padre de Klerk foi condecorado pela 
rainha Guilhermina. .1ão constlt4e alias 
uma compensação à altura dos,seus sa, 
crificios. Tão pouco espera o nobre sa
cerdo~ reco ,1pensa.s materiais. Bastará· 
para ele ter realizado certos valores 
muito difíceis da a!cançal". e ter assen
tado com suas 11ções uma norma de \•ida 
que ainda continua sendo o mais ele
vado ideal para toq;i. a hnn,~ninade. 

LEC.TONARIO 
·=======-----------=-============================= 

50 ANOS DE VIDA RELIGIOSA 
o Imaculada 

Paulo 
jubileu da.· Reverenda Madre Regina da · 

Conceição, fundadora do Carmelo eri, São 
Homenagens à ilustre Religiosa 

A fa.m!lia catolica paulista esteve dia 
2. pp, em festa, pela pa-ssagem do ju
bileu de ouro de' vida religi.:isa da 
Revma. Madre Regina da Imaculada. 
Conceiçãõ, funda.dora do Mosteiro Car
melita. desta. Capital. 

Religiosa ilustre e que. neste meio se
culo ao serviço · de Deus, tem prestado 
os mais asslnal11dos beneflcios à causa 
d?, [greja e ao ideal carmelita, a Revma. 
Madre Regina da_ .Imaculada Conceição, 
é figurL assas t·espeitada e estimada. 
São, portanto, numerosos (JS motivos 
que •-ornam essa- da.ta. sobremaneira fes
tim para toda a Igreja Pa.ulopolitana. 

TRAÇOS BIOGRAFICOS 

Filha legitima. de Pedi-o Paulino Pin
;o dos Santos e de D. Angelina Guilher
mina Torres, a Reverfnda. Madre Regina 
da Imaculada conc-eição nasceu em Ta
guaraçu, no Arcebis1)ado de Mariana, 
Estado _de Minas cierais, aos 10 de ja
neiro de 1867. FOi oatlzada em 24 de 
fevereiro do mesmo, ano, na- capela · do 
Recolhimento .. de Maca.ubas, Em Ma
caubas, cursou as aulas do mesmo Re
colhimento. até os .13 anos, retira.ndo-se 
em seguida para a casa dos €eu: pais. 

No· dia 2 .'de agosto de 1894. ha 50 
anos .precisamente, .entrava .para o Con
nnto .-ie. Santa .Teresa do Rio de Ja
n~iro. Recebeu o sn.nto habito no- dia 
26 do mesmo .nê8 e, ano; das mãos de 
Minsenhor Antoni() Dias da. Rocha, en
tão cap€1ão . do Mosteiro. Em 1895, no 
dia. 28 de agosto, professou nas mãos da 
Reverenda. Madre Maria José de Jesus. 
Recebeu o santo véu no dia l.ó · de se
t-embro · _seguinte. Depois de sua Profis
são. Madre Regina. lançou-se .com en
tusiasme e destacado espírito , de pie
dade. ao cumprimento d~ _ideal de per
feição carmelita, ,merecendo constante
mente a confiança de suas Sup€rJoras 
e a afeição ·das Irmãs. Exercei · o oficio 
de Mestra das Noviças e o cargo de 
Sub-Priora. 

·Em 1913, o Arcebispo D. Duarte Leo
poldo e Silva, . de ~:iudosa memoria. de
sejando reformar o Recolhimento de 
Santa· Teresa de S. Paulo. ada1>tando0 o 
ao "erdadciro espirltô d: _Carmelo, re
formado por San.ta Teresa de Jesus. re
correu· ao ·Mosteiro do Rio de Janeiro, 
pedindo duas·. religic:,sas .;a pazes de tal 
empresa, ac:i mesmo tempJ que fazia 
sentir as dificuldad,s de tal missão e 
llle:; a.55egUra va· todo o· seu apoio, Fo• 
ra.m designadas· a Reverenda Madre Reª 
gina · da ImacUÍada . Conceição, então 

Sub-Priora, e a Irmã Maria do Cora
ção de Jesus, que fizera o nJviciado sob 

· sua direção. 
Chegadas a s. Paulo. aos 16 de agos• 

to de 1913. numa solenidade simples, 
presidida pelo mesmo sr. Arcebispo, rea
lizou-se no a-ludido Recolhimento a pos
se da duas fundadoras do novo Carme
lo paulista Terminada a Missa celebra
da pelo sr'.'D. Duarte Leopoldo. r antiga 
Madre Regente. Maria do Carmo. uma 
veneravel anciã de 92 anos, entregou à 
Reverendt. Madre Regina a sua Comu
nidade, que lhe caberia traru;forma.r nu
md Comunidade de Reli;;io.;-a.s Carme
litas Descalças. 
. Desde essa data até o ano de 1926., 
Madre Regina da Imaculada Concei
çíio g:ivernou sabiamente o Convento de 
Santa Teresa, localizado nas PerdiZEs. 
Sabendo vencer todos os naturais obs
taculos ao seu empreendimento. a ilus
tre jubilai· tornou florescente o CP;rme
lO de S. P m.lo. Dele já sairam três fun
dações: c,:npinas, MJgi das Cruzes e 
Belo· Hori 1s1nte. mosteiros esses providos 
com reÍigiosas formadas sob a or~enta
ção de Madre Regina, e onde se obser
,vá. a Regra Primitiva do Carmelo em 
tÔdo o seu rigor. O incremento das vo
cações religicsas é outro grandioso em
premdimento que se deve ao zelo e des· 
cortino da fundadora do Carmelo pau-
!ista. ' ' 

Portanto, com o seu jubileu aureo de 
vida religiosa. a Reye1·enda Madre Re
gina da Imaculada Conceição pode cons• 
tatar, depois de 31 anos de tl'abalhos 
e sacrifícios no Mosteiro de S. Paulo, 
cs magníficos frutos de sua dedicação 
e entusiasmo, q'ue, mui particularmen
te, a apontam ao reconhecim:nto da 
Igreja Paulopolitana. 

HOMENAGENS A ILU:::TRE JUBILAR 

Assinalando o aureo jubileu. foram ce
·lebra.das dia 2 pp. no Mosteiro car-
1nelita de santa Teresa. à Rua Monte 
Alcg-re (Perdizes>, três missas e111 ação 
do graças. A ultima dessa- mlsrns. f:i 
solenemente cantada, às 8 horas, na Ca
pela do Mosteiro, oficiando o Exmo. e 
r-.:ovmo. Monsenhor José · Maria Montei
r.:,, Vigario Capitular da Arquidioce:e. 
ApóJ. "ealizou-se. conforme o carim~
ni.~l proprio do Ritual carmelitano. a 
entrega da coroa de flores e do bastão 
florido à ilustre Religiosa.· sim bolos C:a 
efemeride que tão au3piciosam{11te co
memn·a.va. 

O ESPIRITO DO TEMPO E OS 
EXERtICIOS. ESPIRITUAIS 

Pe. Adalberto de Paula . Nunes, S. D. S. 
'. ,•,, . .• •-:~ f_;.. /;· 

. Ca~. epoca tem ó seu p,ropr10 · mo
do "de pensar. e agir. E'. como se diz, o 

·espírito da epoca ou do tempo que 
vem 'orientai uma geração· e impri
mir seus princípios, bons -.ou· máus, 
a toda a ·-vida inteletual de um. povo 
ou a um determinado sector da ati
vidade pensante de uma nação. 

A -manifestação desse espírito po
demos· vê-la. por três aspectos, m_u
tuamente relacionados entre si -e to
dos tra 'uzindo, . exprimindo a mes
ma _ideia central, . o mesmo princip:o, 
que, por natureza -te11de a alastrar-se 
e .ganhar terreno. E' a ·sailer, bispo 
ele · Regensburgo e um dos malores 
pensadores· c~tôlicos que. ilustraram o 
p,msamento catolico do _seculo pas
sado, qu<? . devemos a "indicação pre~ 
cisa e· clara dessas · trê., · formas pelas 
quais se dá a co11hecer o espírito que 
dá vida . e .· orientação a uma_ epoca. 

O eminente humanista cristão do 
seculo XX-, sobre quém Gõrres dizia 
que fôra um lutador aguerrido con
tra todas as formas do espírito do seu 
tempo, nos fala . do idolo, do contagio 
e da mascara de · cada epoca. Para 
que· não cheguemos a ser um "pro
duto", conciente óu não éonciente do 
-tempo em que vivemos, principal111e11-
te do seu espírito, . Sailer nos aconse
lha que permaneçamos acima do es
pirito do nosso tempo. Para isso, na
turalmente se· faz- mister que o co
nheçamos antecipadamente. Para ele; 
o homem. digno deste· nome é aquele 
que ".não curva seus joelhos. diante 
do ido lo do· seu tefhpo. não se deixa· 
infecéionar pelo seu contagio e não 
toma por verdade- a sua mascara 
mentirosa". . · 

Tudo isto é difícil, nãó há duvida, 
São bem poucos os que não se dei
xam dominar pela onda avassaladora 
de uma ideia dominante. por exem

. plo numa classe de pessoas. Nem to-
dos segu2m a regra mestra indicada 
por Sailer de "ver no ídolo. o idolo, 
na doença conü1giosa, o contagio, e 
na mascara, a mascara do· disfarce e 
da . mentira". 

Neste. ar~igo d~spre~enci~so, não 
vamos md1car o 1dolo ou 1dolos da 
itlade· em que ·vivemos. 

Faltam-nos ' competencia e tempo. 
O que queriamos era apena indicar 
1.1rr.a das · facêtas do espirito do mo
mento atual, a doença mais grave que 
nos contagia. 'E é a autoridade de 
Pio · XI quem no-lo vai apontar." 

"A ,doença mais grave de que en
ferma 'o nosso seculo, di.z. o imortal 
Papa na sua Enciclica "Meus ·nost_ra" 
de 20 ·de dezembro de 1929 sobre a 
pratica dos Exercicios Espirituais, 
doença que é ao mesmo- tempo manan
cial fecundo dos males que todas as 
pessoas s,msatas lamentam, é a frivo
lidade e a falta de consideração, que 
extravia e· desencaminha os homens". 

Éssa '-'frivolidade e falta de consi'
deração" de que ·nos fala o gra'nde 
Pontífice. ~ o grande mal que rios in
·fecciona e nos debilita. E' um dos 
aspectos IÍJ.ais interessantes do espiri
tó do seculo em que vivemos. Os pro
blemas: m :is graves da C:)Xistencia hu
mana sií.o tratados com a maior fri
volidade e falta de consideração, 
Muitos. nem siquer lhes dão a neces.
sária atençao e vivem como se eles 
não existissem! 

Uma superficialidacloê! para ludo que 
;. bdo e nobre. 11m desi9teresse oor 

tudo que é,'saritó·e vi~tuosri, uma des
classificação -monstruosa e ímpia pe
los valores reais da vida humana. Os 
bens materiais apoderando-se de to
do o homem, sufocando .suas a~pira
ções para .o alto, prendem-no aqui na 
terra. Quantos são os que entram 
dentro de si ·mesmos para entreter-se 
com sua alma, para arrancar a 
erva daninha do seu coração e 
para ali,mentar o seu -espírito com 
pensamentos e aspirações -mais dignas 
e congruentes a quem foi criado pa
ra as altura~, pa~a a eternidade?! 

Frivolidade nos no\sos deveres ·re
ligiosos, cívicos e morais. O que é se
C'-ctndario preocupa mais o homem do 
nosso · seculo do que o essencial o 
principal. Uma inversão criminorn dos 
valqres e dos bens da vida. O forta
ke~mento do corpo, muscular, tem 
mms valor do que (1 da alma!. Entre 
as duas cidades, a celeste e a terres
tre, prefere-se a ultima por ser mais 
fa9il e exigir o mínimo ·de sacrifícios. 

Como reagir contra esse baratea -
mento das coisas espirituais. e contra 
essa frivolidade que tudo nivela ou 
desclassifica? o que poderemos fazer 
para que o homem considere a vid:e
mais a serio, entre em si mesmo ., 
descubra as riquezas . ocultas de sua 
alma? Ouçamos a mesma pergunta 
formulada por Pio XI e o remedio ·que 
ele aplica. "Para curar pois a huma-
nídade duma doença que tão grave
mente a aflige, que remedio e alivio 
poderemos propor mais apto, do que 
convidarmos essas almas enfraqueci
das e descuidadas das verdades eter
nas, a recolherem-se piedosamente 
nos Exercicios Espirituais?". 

Eis o remedio. Apliquemo-lo e te
remos salvo a Sociedade! 
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SCIENTIFICAMENTE 

AS SUAS rERmAS 
• Pomada 1eccot1va Sôo Sebaslido 
combale scientilicomenre todo • 
qualquer olleeçôo culonea como 
sejam: feridos em 9eral. Uk;e1os. 
Chagas an!lgas Eczemas Erysipela 
frieiras. Rachas nos pés e nos 1<>1os. 
Espinhas Hemorroides. Queimadu
ra•. Erupeões. Pico .!os de mosqu11os 
• lnsectoe venenosos. · 

r ~-
!!9.~.~~.!~~!~1~ 

ma ~ 
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MOVEIS 
LAQUEADOS 

AHMAIUO d~ ma. 
<leira, piulura laqub. 
rosa ou 1t1.ul. com 
ga ve.ta~ e divisões 
parH as roupa do 

t,, .. lié, C1$ 550,00 

<: A i\l A de madeira •laqueada, na~ 
corr,i, rosa e azul claro. Tàrnanhos: 
ófJ X l!?O 

65 X 130 

70 ~ 140 

cr$ 390,00. 
Cr$ 4)0 00 
. . . ' e,, 430,00 

G R A D E prote
tora para o e11-
trel.,nime1it.o do 
hc hé. rnadeir<I 
euvCrnizad:., 

Cr$ 148,00 
Em macleiri, !a
qui rosa oi1 azul, 

Cr$ 160,00 

ll A N HEI R O . de borracha, 
com cavalete, tampa movei, 
de .lona, . para . vegtir ·o. bebé. 
Cores: rosa e az.ul. ~ 

Cr$ 298,00 

O J\fES:\:..:>~ com prateleirà. 

Ci-$ 355,00 

COLCHÃO para a cama do 
b,:bé, em trê~- 1 a ma nhos·, 
C,$ l!l0,00, 130,00 e 138,00 

CADEHlA para refeição; 
transformavel em· carri• 
nho, rodas de. borr"àcha. 
Cores: rosa e az~I. 

CrS }98,00 

A MESMA, com encosto 
de pano-couro. 

Cr$ 220,00 
CO_RTINAHOS de filó 
rosa ou Rzt,I, !! l.amanhos: 

Cri 190,00 e. 230,00 

S"ECÇÃO DE DEDÉS - l.a SOBRELOJA 

l CASA , ANGLO· BRASILEIRA 
• Su'!H.sora de MAPPlN STORES 

Comprar bonus de guerra é ahreviar a vitoriá? 

DE AGOSTO 

SÃO JOÃO MARIA VlANNEY 
Cura 

Nos fiUS do seculo XVIIl vivia em 
Ecully. povoado t>l'OXimc de Lyon. na 
França, um easa' de agricultores cha
mados Mateus t, Maci·ià Vlanney .. Eram 
pessoas de [)OSSes modesta.,· mas, cris-· 
tãos fervorosos. princ1palm~nte Maria, 
que era de uma piedade, . eminente. 

Foi desse casament\> .que, em 8 de 
maio de 1786, nasceu aquele, dia1.te de 
cujas reliquias, .um dia, o Sumo Pon
tífice se. ajoelharia em \eneração :. João 
Maria Vianney. 

Desde a. mais tenra infancia, João 
Maria foi de piedade não comum. con-· 
servou a lnocencia batismal durante to
da. sua. vida .. Aos setenta a-nos, ele po
derá_ dizer:· "A Santissima. Virgem é a 
minha mais antiga afeição:· amei-a e:n
tes mesmo de a conhecer". Cedo con
verteu-se em apostolo· e catequista· dos 
meninos de sua idade, Ao. mesmo tempo, 
era de tempc .. ·amento alegre e gostava 
de brincar. 

NO SEMINARIO 

Aos vinte anos, João Maria tevt a 
felicidade de poder correspondei _à vo
cação sacerdotal que l.'la muito sentia, 
matriculando-se na Escola Presbiteriat 
do Padre Ba.Uey, santo sacerdote a quem 
muito havia de ficar devencto. -Dai pas
sou-se para o Sem!no.rio Maio1 -de Ver. 
riêres e depois para .:, d, Lyon. 

f'oram quasi dez anos de rude pró
vaçá ,. Embora ti vess~ esp!rito observa
dor,. frescura - de lmaglnacão, gra'1d'l 
bom seru;o. observações, fin~ e. atlladas, 
(Cgo. Trochu, "O S.111t<i Cura d'Ars"J 
Vlanney · não era muito inteligente; sen
tindo e.10Í-mes dificuldades no· estudo. 
A !em dlsso. não tinha base, pois esque
cera. quas! totalmente - o pouco Que 
a.11rende1·1, na escQl& rurM que. n1wia 
frequentado. 

d,' Ar s 
EM ARS 

Ordenàdo, depoi.~ de ,exerce. · du1·ante 
três ano., o cargo cte coactJuto1 do pe .. 
Balley. o Pe. Vianne, fol encatfegado. 
do governo espiritual clé Al"Si aldeia . de· 
230 a"lmas,. localizada. no departamento 
de Ain. 

o Conde Prospero de_ Gàret.,. pret~i
to de i1rs, .declarou no • Processo do Or-. 
dina.rio:' (que 'precede o Proce.s.s<, Apos..
tolico de Canonizaçãot que ·'.havia na 
paro4uia. nina 7rande décad,mcia, úma 
certa negligencia. e indiferentismo. Não 
creio porem que tivesse havido grand~s 
desordens". Ha Yla "certo fundo reli
gioso, mas muitv pouca pledaCÍ1>", con
forme declarou o Pe. Rougemoni: no 
Processo ApostolicÓ ·Continuativo da 
Causa de Beatificação. A fa"cilidade em 
faltar t. Santa. Missa, a ignorància re
ligiosa, as blasf-smias, . os bailé.5. e às 
tabernas eram . o.~· vrincipaIS males ·qué 
.;Umpria extirpar. , 

Para converter sua s:rel o Pe. Vlan
:::iey confiou principaÍment. na· oração. 

A oração juntou a mortificação e tão 
· heroico foi nesse . ponto. qlte um Padte 
da. Grand• Cartuxa - .os Cartuxos. co
mo é sabidó, levam uma vida 11.1per1i1-
ma - poude dizer: "Não nos 11.trevem<is 
a seguir -ü Cura d' Ars senão com O O!hiu:" 
de _:.ossa àfetuosa-· adníiraçãli". · 

Ardente foi o -zelo que empregou para. 
instruir o povo por meio de •pregação. 
Teve que lutar com !(rR-Udes dlflculda:.. 
des pois estavi,, longe d~ -set· t.im bOin: 
orador. Todavia, mais tarde, reeebqu 
dons extraord!nar!os, em m;iterla de 
oratorla. 

FRANQUEZA APOSTOLICil 

Se em seu~ ,ermões, havia trecho3 · ter• 
no.s e amenos,· gl"ralmente· constitÚiapj. 

(Conc111t n;1 i.• _oa;1nai 
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A A('ão Católica é 

eminentemente re
li~iosa. Uatoliea A Ação Catolica Brasileira é 

a anRicia maxima;do apostolado 
leigo jnitituida por/a t~ coletivo 
do Epíscl);1ario l,ras1le1ro apro~ 
vado pela s~nta Sé. ' Pio XI 

PROBLEMAS, REALIZAÇOES E 1 D EA 1 $ 

Licões da Historia -~ 

O JANSENISIA A 
JUVENTIIDE FEMININA CAIOUCA 

R N A L .D ·O O EXMO. E REVMO. SR. NUNCl,O duplo apostoladó re.fo;mando-b: de· 
APOSTOLICO ABENÇOA fende-se a si e m~hora o l)roximo. 

'ruthénw 'e. pseudo-carismatlca ele seus 
membr.os; um· colegio' que é fervor.oso 
fücut l fervor" . nos alunos. Tambem 
aí a je,çista deve conhecer os ele
mentos q'ue criam o cliina, e exercer 
sua influencia slstematlca sobre eles. 
Este assunto· será tratado ·à part11. 

'o grande publicista hespanhol Sar· 
d:í. y Salvany dizia que as semi-he1'e· 
s:a.1 fazem 111ais mal à Igreja-elo '!Ue 
as heresias· declaradas. Por semi-he
resias entende o pa!adino da causa 
catolica aquelas heresias que· teipuim 
cm querer cqnservar-se dentro (la. 
Igreja, b:asonam-se de ortodoxJs, 
apresentam, porem, tonalidades de tal 
lllaneira disfarçadas <1ue . se terna ni· 
ficil nelas joeirar os· reflexos de !11z 
que se encontram mesclados õe. !re· 
'\·as. Mais tarde, S .S. Pio X, de san
ta e saudosa memoria, retratou, com 
a autoridade de Papa, os tipos caruc
ter:sticos dos fautores destes movi· 
mento; que pretendem destruir a 
Igreja por dentro. "Fazem promiscu!,. 
lllente, diz o Santo Padre, o vapd 
ora de racionalistas, ora de cat:>licos, 
e isto com tal dissimulação, que ;.;·· 
rastam sem dificuldades ao erro qual
quer incauto", e noutro lugar: "t,om 
astuciosiss'.mo engano costunu:m 
a1iresentàr as snas doutrinas não (:O· 

ordenadas e Juntas ccmo em u1n todo, 
lllas dispersas e como que separadas 
111nas das outras, afim de serem ti· 
dos por duvülosos e incertos, à.o pas
so que de fato ~stão firmes e cons
tantes". 
· Isto que Pio X diz dos ;11oclcruis· 

tas, aplica-se, ponto por ponto, a qaa
si toda:; as beresias que se introdu· 
ziram na Igreja, mas de um modo 
11_1:,:t,ssimo especial ao Jansenismo, 
esse filho do de1nonio qul:l porfia em 
se manter dentro da Igreja. 

Com' intuito de contr;buir modesta
mente na formação apostolic:a dos 

·membros da Ação Catolica, baseados 
11a magnifica ''Historia dos l'apas" 
<le · Pastor, mostral'emos como e$sa 
tat:ca, denunciada pelo .Papa da !~n
<Jiclica "Pascendi",· foi precisama!lte 
a' usada pelo maior co1·ifeu do J an
sen:~mo, o "grande., Arnaldo. • 

Como é sabido, o Jansenismo pre
tendia aluir a Rocha de Pedro sob 
pretéxto de Reforma· de uma Igreja 
qu, llav:a apostatado de sua pur~za 
1frilnitiva. Reforma necessarfa quer 
.na pàrte dogmatica, em · que as ino
vações. de Santó Tomaz de Aquino ti· 
nlrn.m inclinado a Téo\ogia para o ra
cionalismo aristotelico e afastado <'a 
co:Tent<:. CÍ-istalina dos· Santos Pa
dres, quet: 11a, parte moral e prat'ca, 
em que se descurava a austeridade do 

.evan,elho; .e tudq por causa dos Je· 
suitas · cuja Ordein e influencia de
viam ser destruídas. 

Hoje como então, uma invectiva 
que apresentàss-e claramente estes 
i11tui'.os seria rejeitada. Era 11ecessa

. :rfo o .disfarce, Nenhum o conseguiÚ 
de maneira ,mais. eximia do que Auto
ni:>. -Arnand, o "gr.and Arnauld ", 1;0 
seu livro a Frequente Co1l)unllão. 

As grandes Ordens. Religlosa!Í q.ue 
se empenharam na Restauração Cn
to\ica, por ocasião· da heresia protes
tante, punha·m toda a sua confiança 
na frequencia dos Sacramentos vor 
part" dos ríeis. Eis nma em1ll"esa que 
convinha ao Jansep!smo tentar: o 
afastamento destas fontes da Graça 
1>or parte daqueles que dela$ nec<!S· 
sitam. Outro não é o filll dó livrinbo 
de Antonio Arnaldo, a "l•'requent3 
Co.muuhão". Não convinha, porem, ;\i. 
zer eousas assim tão· chocantes i 
piedade catolica e tradiciona!. .'ois 
bem: apresenta-se· Arnaldo como um 
do<; campeões da Comunhão frequen
te. Só que é necessaria a prepara~i't0. 

· 

0

1\Ias demos a palavra a Pastor: 
'· Uma justificação elo metodo. jan

sehista no uso deste Sacrainento ( a 
Sagrada Commihãól com base nos 
Padres da Igreja, não era possível, 
<lesde que suas opiniiies se &:qrnse~
sern cm harmonia cé11l' sua dout:·i•1a 
e de modo cientifico. Eis que um ca
so, muito bem desfrutadú, permitiu a 
:Arnaldo prescindir ele um 1lesenvdvl
me11to estritamente cientifico. Nos 
-círculos mais elevados da sociedade 
))a1·:siense a princesa Ana de Hohan
Guén,ené 'aderia a Port-Royal (o ba
luarte do Jansenismo), enquanto a 
l\farqueza Madalena de Sablé seguia 
a direção espiritual de umJesuita io 
que, quer dizer era inimiga do Jan
seriismo). As duas senhoras entreti
veran1-se sobre as vantagens da Co
munhão· frequente ou rara, e a Mar
qnesa de Sablé levou ·seu Diretor l-]s. 
J.)iritual, o Jesuíta Sesmaisons, a re
·sum!r-lhe. em um opusculo os princi· 
J)ios em torno desta questão. Ses
iuaisous desobrigou-se dando à sua . 
-dirigida úm· compendio da obra do 
ea1·t\lxo Molhrn i Pe. Antonio Molina 
que numa obra "Instruccion de ~a
•:erclotes" é muito fuvoravel à fre. 
quencia do Sacramento · da Eucaris
tia). - Ora, Arnaldo deu ao seu li
vr0 (A Frequente Comunhão} a for-
111a de uma refutação ao ensaio de 
S3ismaisons. Teve assim a vantagem 
•le justificar uma ausencia de expo
si~ãa si~tematicá da doutrina dos 
Padres da Igreja, e não se sentiu 1,a 
obrigação de fazer tambem uma ex-
1pos'ção . metodica de suas oplnli'ies 
111·op1·ias. Desse modo poude atacar 
11,eus inimigos pril'tcipais, os jesuítas, 
11,em empenhar-se com seus grandes 
<teologos". 

"Arnaldo não diz 11unca explicita
:tnente qual é o ,verdadeiro fim- ele 
sua. obra, isto é combater a frequen- . 
eia no uso dos Sacramentos: ao con• 
trario, quando Seinnaisons · dlz que 
:todos os Padres louvaran1 a participa-

. çã.o. frequente da Eucaristia, ele re• 
rr>lica: Quem não a louva com eles? 
:.A:·naldo desejaria exortar os crlstãôs 
;a mai, . conmnllões no dia se isso 
:fosse possível! - 'Tomada esta posi
,ção, pode ele deixar de lado tudo 
;quanto os Padres da lg1•eja dizem pa
:ra recomendar a frequencla do Sacra. 
mento, po's que se supõe que não 
:seja ·em absoluto inimigo da Comu
llhão frequente. - Por outro' lado, 

LER E f'ROPAGAR O 

J,IONARIO" 
~ DEVER DE TODOS 
p:;; ~6Uil&..H~1,,1!õ! 

ele apresenta a prepa_ração Indicada 
pelo1 Padres da Igreja como deseja
vel, para a recepção ,da Eucaristia, 
como cousa necessa·r1a, e .desta 111à
neira eleva de tal modo as condiçõe·s 
requeridas para a participação eles
te Sacramento, que dentro do seu 
pont-> de vista, ninguem mais se atre
veria a· aproxlmar-~e da Sagrada llfo· 
sa. - Tem o mesmo fim tudo quanto 
Amaldo expõe sobre a.severidade 1,a 
penitencia na h~i·eja prtm:ti,·a, a qual 
para os pecados maiores exclue a 
Comunhão. A lgrt>ja, COlnenta Ar111.11. 
do, não mudou seu sentimento- intimo 
<H~nto à severidadP. penitencial. l'íe 
em tempos posterio~es se exige como 
pen:tt'ncia necessaria somente a coll· 
físsil, aacramental depols da qual. o 
pecador é log0 aclmit!do ii Eucaris
tia, tal costume poucle estabelecer-se 
sm11t.nt"' porqu'e é fá vora\'el à impe
nitencli:. geral, dacl o que todos que
rem confessar-se; e ninguem q1ier 
fazer penitencia; mas o costume con .. 
t:-ario é o primitivo, o costume dos 
A postolos. rlos Padres da Igreja e tla 
I:;i·ejn intC?:ra durante doze. seculos. 
Em outras palavrns: é um costume 
d· direito divino e imutavel. - Não 
ob:,tante. Ai;naldo quer que se renove 
apenas um ponto do flistema da peni• 
tenl'ia antiga: 'a exclusão da Comu
nhiio durante um periodo de peniten
cia, 1µais longo que bre.-c. Como, p•>r 
outro lado, ele enuncia a tese, inde, 
monstravel, que para todos os peca
dos graves, o Crist'a11ismo pr:mltivo 
impunha a penitencia publica e a ex
clusão da Comunhão. assim, na sua. 
01>inião, a i;-rande maioria dos fiéii; 
comuns era mais ou menos natural• 
mente excluída da Sagrada Mesa ... 

Observa nesta aitul'a Pastor co,no 
a intenção de Arnaldo chocava-se 
co111 todo o esforço de restauração 
catolica que colocava suas esperan, 
ças na Frequencia da Sagrada Comii• 
nhão_. e prosegue: 

"S ~u adversa.rio pode dizer o que 
queira, pois Arnaldo tem sem11re liu. 
bilidade pa1·a tirar daquilo que o OU• 

tro afirma, alguma razão favoravel à 
sua tese. Naturalmente í$to 11ito 6 
feito• sem sofismas (assim. o escrito 
de Sesmai_sons tinha insistido schre 
o ponto que toda Comunl1ão, como 
ato de culto divino, promove a hon
ra de Deus Ousa-se dizE>r, ·1·ep!ica Ar• 
naldo, que é mna honra para· 0 llel 
ter P sua· mesa 11m inendigo?J. pois 
que a dissertaçâ0 de Sesmaisons 
nao merece c·ensura nenh11ma. Mas 
na obra de Arnaldo estão de tal ma, 
neira' salientados em l)rimr.iro plano, 
a ahominação pela heresia, o amor 
péJa Igreja, a veneração pelas isuas 
tradições; pejos seus Pá.dres, por S, 
Carlos Borromen. e ~'ranclsco de Sa· 
les, que o amplo circulo de. leitoras, 
ao qual ele se enr.aminba río ;,eu 
francês {acil ponde apenas perceber 
as dobras dá argumentaçfw. Demoi~ 
el~ protesta repetldame11te que nºu> 
daseja perturbar a ninguem nem ~an
sar agitação 11a Igreja. O que ele quer 
é arena$ defender-se a si mesmo e 
aqueles que pensam com ele ... fala
rão apenas os Padres da Igreja e n. 
trad [r,1,, ecleslastica, pois ele mes, 
mo está longo· da l)resunçâo de pro, . 
por opiniões s:ias pessoais'\ 

":'\a r,,alirlaoe não é facií esclare
cer (!lWi~ sejam as opln!ões pesrnais 
de Arnaldo. r,;1e nâo as expõe nunca 
;;i,,tem~t.icamente. 6: necessa:-io com 
gran<k edt'orço el(trair de varios ln
r,a.r~s do livro para. coloca-las junta~, 
~i elas vêm misturadas· com muita 
coisa hoa e !nceusuravel. Demais, ~e 
um passo do Uno ,oferece algum 
•·que" de suspeito, pode-s1.Afcontar f-O· 
mo u rto que em outro lugar se diz o 
contrario. Ass:m, de tudo _que expõe 
Amaldo acerca do diferimento da. 
al>so:viçào ·sacramental ,até que ~e 
tenlrn. cumprido a venite,ncia, séguc
se que o pecador deve estar já justi
ficadr, antes de ser absolvido, e que 
o poder sacel'dolal de ligar e desli
gar se limita à imposição da peni
tcncla. l\Ias, em outro lugar, ele. diz 
expressamente, qlle a absolvição 1rnr· 
doa realmente os J)ecados, não se li· 
mita a. decla1'a-los perdoados·'. 

O Uvr0 de Arnaldo· teve grande 
aceitação. "Este exito não deve sur
l>reender muito·. Restos da penitenciar 
publica ainda· se mantinhaiÍl 1ia mais 
avanç:.da Idade Media. O Concilio c:e 
Trento tinha . declarado . conven:eute 
que vo~ escandalos publicos. tambem 
a expia,ão fosse publica. Antes e de-
1iois do Concilio. alguma 'assembleias 
lle Bispos e !!Specialmeute Carlos 
BPrro1neu,' haviam se expi·essaclo no 
mesmo sentido. Ora estas opiniões 
tinham sido trazidas a campo por Ar
nald,· com grande . habilidade". 
"Acresce que O llyro rle Arnaldo mos
trava um tal zelo contra os · abusos 
presentes, ele sabia documeutar as 
suas exposições. de maneira aparen
temente tiio solida. com os Padres da 
Igreja e os co nclllos, que não é pa1·a 
mara-vilhar-se que os franceses, fu
cihnente e11.Cltadlços, se tenham pro
lllmciado, cm grande nur .. ero; 1101· 
ele·•. 

---000-

Esta exposição mostra bem to1las 
as manobras. avanços e recuos,. intri• 
gas, sofismas, etc. que a he1•esia pôs 
em cena para iludir os bons e -afas. , 
ta-los da verdadeira fé tradicional da 
Igreja. Antonio Arnaldo foi o mais 
ferrenho jansenista. Sofreu por esse 
motivo até mesmo o exllio;. jamais 
se 1·etratou ou atendeu ·às condena
ções da Santa Sé. Não obstante fl11. 
ge-se o mais doei! filho da Santa 
Igreja, qu,:i por sua pureza dá até seu 
sangue, que estima e -preza. Slla tra: 
dição, e sua doutrina! 

Para se aV'al!àr o mal Imenso q11e 
fez Arnaldo na Igreja b.!ste lembr.ir 
que pnra se opôr à sua obra Ievan, 
to:i-se na Frauça nada menos do que. 
o granel e Petavio (Petau), P• Pai · da · 
Historia dos Dogmas, e uão con8e• 
guiu grande exito, devido aos art~fl. 
cio:; de 1-:ido genero de que lançava 
inão O c9.ri!eu janseni~t.=-. 

A J UVENTUDJ:: 6. A lei fundamental ·que-- or:en-

Por motivo <lo dia do Papa na Ar
quidiocese. a Juventude eáviou à s. 
Excia. 0 Sr. Nuncio Apostolico um 
belo pe1·gaminho com um raniilhete 
espiritual por intenção elo· Santo t'a· 
dre e um ,modesto obulo dtl S. Pedro. 

O Exmo. Sr. Nuncio Apostolico dig, · 
nou-se responder com a· seguinte car
ta: 

"ReV'm:,, Sr. Conego. 
Ar.al)o de receber mais uma pro-.a 

do. arr,or e devotamento filial de Vos
sa Hevma. e da Juventude Feminina 
Catclic:. · <'!e São Pa11lo para com , o 
Santo Padre. 

.Ai,:dadcço penltora a remessa rlo 
con8iclemvel Obulo de S. Pedro, bem 
coü1 0 as orações dessa JuV'eutu<le ze, 
losa pela.s intenções do Sumo Po11t!-
~~ . . 

Abençoando de toclo o coração a Vos· 
sa Revma. a elita Juventude· Feminina, 
e a to<la a Ação catollca, subscrevo
me 

ele Vossa Reverendíssima. 
(a) Bento, Arcebispo de Cesarea, 
Nuncio Apostolico. 

IIJmo. e Rev:1110. Sr. 
Collllgo Ant.onio ele Castro Mayer, 
Asslstente da Ação Catolica, 
São Paulo". 

CIRCULO$ DA JUVENTUDE ESTU, 
OANTINA CATOLICA FEMININA 

G.o mês. - Leitura Particular.1 "Re
r.1.Jll' Novarum". 

A. I~ormação da Ação Catolica. 
I. Criação do Ambiente. Metodo. fl 

comum ler-se em tratados da A. C. 
qu-3. umr das notas çaracteristlcas 
deste movimento é o apostolado àO 
meio, d<' ambiente. Realmente cs ul
timos Sumos. Pontifices Íllulto insis· 
t::·ar· sobre o. apostolado do melo. 

Que significa tal apostolado? 
Primeiro significa a .atua·ção elos, 

catolicos Robre o. $eu proi<lmo, nos 
mdos onde vJvem e trabalham. · Dai 
segue que o catQlico que é operario e 
con\i,e com operarios tem s~u. cam, 
p'o d" apostolado principal : entre c,s 
opet·arios: o estudante, enire os os· 
tu dantes. 

fforia porem um erro grosseiro c,x_a. 
grrnr c,:~e paralelismo de apo8tola~ 
do clnndo a impressão que mu ope1·a
rio ~-) deve fuzer apostolado entre 
ororarlor.. etc. Tnl erro se tem escri
tr> e faln.c!o. dando à palavra da Santa 
Sê um s~ntldo exc!usivista. e por ls, 
te, U\()~Jll() ll()!\nhnt!o, que ela não têm, 
c-.hegritHlo nH>~mo a Apre~e11tar llin 
colorido sociallsta. 

E:,·Itlen(emen!e eacla catolico eleve 
fazer o aposto)a!lo lá· onclo virn e tra
balha podendo pdrPm .pmcurar ainda 
0;1t1·os canipos, t.f? 111() sobra tempo e 
a Autorida~e Eclesia<>.tica ,c,;;mpeJ<:l,11: 
te àchnr boÍil ài1roveita-Jó ·em 'out.ro 
t'P.1.0 • .A~~im o~ Polltecnlcoi; dP. P.a
rfa ti'ab~lllam aos domingos· dando 
<li:lterfrmio u~s paroqÍlias _ela "ban
lieu··. 

!l. O sentido mais profundo dri 
apo:;,tolado do melo é ·fecundisP.1n10, 
Todos aqueles que vivem em·um meio" 
en, l1m a·mbienté, elevem cor.correr 
para cristianizar o amb:ente. · P'or 
melo do ambiente se forma a menfa. 
liàarle ('.Qll] mais.segurança e profundez 
d:i qmi po1· meio <la palavra. O ambi
Pnte é uma concretização d.as perso
nalidades humanas, é uma c\·eação pes 
soai, ~ por isto produz atltud.e.s pes. 
soais Cada pessoa que vlve num 
mP-iQ conc'or1·e. para criar a atmosfe
l'a, o tom deste meio. Concoi"rendo, 
tem a l)Ossihilldadé de influe'nciar · 110 
bom ou no mau sentido. Apostolado 
de meio é pois influencia virtuosa· 110 
sentido de conservar um amblm1te 
cristão e melhora,lo; ou de destruir 
.um ambiente 'mau e substitui-lo púr 
um hom. · 

3. O trabalho no amhiente mau 
supõP que · uão seja tal o meio que 
um catolico não o possa frequentar. 
Tais aqth!entes sãoas ca~as de jogo 
e .de vicio .. O nnico apostolado nesses. 
casos é fazer que os ·1iome11s as· não 
que sejam fechadas. ' . 

4. Ha ambientes em sha substan
cia bons ou ind'ferentes, mas·· ttue 
contem el.ementos que .nos deformam. 
Se1)do possivçl nós não os freque1) ta; 
remos. o. dever' é o "apostólado da 
at:sencia". O simples· fato de· nós ,evi· 
tarrnos tais ambientes é. uma eloquen
te e eficaz pregação para os. catolicos 
fracos e mundanos, que os· frequen
tam. Tais são certos clubs. Ao· invés 
se· os membros ela A., C. os· fl'equen
tass:.em. sua presença seria um na~co
tico poderps0 para os qae os fre
quentam com grave pecado. Tais con
ciencias adormentadas não ser:am 
a'.ordadas . nem pela publicaçiio <los 
intentos "apostolicos" dos acistas _que 
lá estão, uem pelas "boas" conver-

. sas que, durante as dansas e· naque
le ailibiente pagão a acista tivesse 
com seu par ·pagão. Para tais àmbien' · 
tes o apostolado· é de ausencla. 

· 6 .. H:Í outros ari1bientes; que a je
cista ou o catollco fervoroso tem que 
fl'eque1•.tar, Tais são: o proprío lar; 
o colegio; à fabrica ou repartição. 
Não rep1•esentam ocasião de pecado, · 
más podem' ser ambientes que desfi• 
bi·am e dr.1sora1i1 a alma, que tre.san
<lam a uma espessa ou refinada· ~~n
sualiclade, que Infiltram na alma 
um modo l'.'le ser pagão ou forçam a 
atitu'1es menos corretas e filteis. 
Quem vive em· tal ambiente faz ·um 

TANAGRAN 
Otimo fortificante. 

., ,. femiuino, exclusi
'#'~_ .';,-am_ ente t_eminino. 

Mercê de seus fli.,,. hormonios espe_-
1.. eiais Tanagran re-
• juvene$ce a ·mu-

;,,- lher, Tanagran é 
··· · o remédio Indicado 

em todo~ os casos de abatimento, 
rugas -precoces, envelhecimento 
urematuro, Cl!belos brancos an
tes do tempo. Em todas as 

Jrogarias 

ta o apostolado· do ,a!llblente é a. lia 
reciprocidade da· influencia: da alma 
sobre a materia e> da materia sobre 
a alma. Para os a.iJJos .não ha tal tiro· 
blema, porque nãó têu1 materia; :para 
os- brutos não -.existe, porque, não têm 
alma. Um quadro artfstico de· um n1a· 
jestoso cqrsel; pendente em uma co
cheira- com uhiaJuzinha a arder dlan
te, não tem Influenciá alguma. sobre 
o comportamento do.s _hal)itàntes <!a 
cavalariça. Uma humilde · fotografia 
de. um grande antepassado_ grava r,a 
alma ele úm jovem tal respeito, tle 
sua familia .e tal _vo11tade. clé -ser 
digno de· suas tradições, -que pode· de
cidir sobre toda 'sua linha de conduta. · 

A lnfluericlà · de alin_a e mate.ria é 
reclprocii,. A alma ·imprime sua Hnha 

Resolução:. 

1. Procurar material para uma ex· 
posigão <Ie objetos, Jnstituições e ati• 
tudes qúe criam a.mbientes catolicos, 
hostis, etc. . · 

Aprender a "Ver" - "Julgar" para 
em seguida· "Ag-;l"'. 

2. · Criar ein todas as· sa'.a.s de au· 
las- um ambiente .. catollco ·rerv·oroso, 
agradavel e artistlco; criar· em càsa 
um amÜ!ente ,convidatjvo belo, -pieílo· 
so e sadio. · · .. 

. l'Jntrv11izar o Sagrado.- Coração· de 
h~us e o Imacull!,do Coração de Ma
ria. 

11, ' - · Reforma: União e [).iscipl;na'. 

pessoal, sua atitu,de na materls1: é a 1. As 'jecistas não se confcrma:n 
arte. A-mater:a-assim moldada etr:ms coi11 nada qúe · contradiga os desejos 
formada fala às almas que têm: cou- df' Jesus ou que concorra para a pa· 
tato com ela. _ . ganiza!,ão ·c10_-mundo. Sendo o amhi· 

Maior influencia· tem alma sobre ai- .ente um· dos .. nielcs mais eficazes va• 
ma. (amigo sobre amigo, .pais. sobre, ia ª· implàntàr;ão de uma mentalidade, 
filhos): enorme inflÚencia tem <> con- elas se preocupam ·com tal problema, 
junto de almas, (a socieda~e. a coiw Todos os c'&toUcos devem chegar a 
panhia) s·obre ..o· inJHviduo... · ter 01110s para apre_c!ar essas éolisas 

7. Ambiente mêiterlal.' O· ;ambien- como Deus as julga: -As. ·jecistàs pro
te material pode sõ respirar menta.- pagarão .os pontos' ele vista Clj.tolicps 
Jidades, mas pode ta!llbem impor a1.i• .sobre estes ·pontos pel_a ·pa'.avra, pela 
tud.es externas que têm inflUeucla -,ação continua, pessoal ou· coletivá. 
11obre ar, almas. O quadro de um ante- Quando· _Deus fol' servido, ·a A.C. lan· 
pasado no ,lugar: de· .honra· da sala_ çará · _ ll)ovimeµtôs, -mais amplos· no 
do l'ÍSitas. aflrina Ílma p,orção ele va._ sentido de môvimerifar grandes mas• 
1ores, sem pronunciar uma palavra. sas pàr~ ·a' t'eallia.ção d<:'l uma ti:ans· 
Sua simples presença, séu toj:n. seve- formação elo ambiente .!ámillar,. cole·' 
ro e respeitoso, o lugar de bonra, fa.-. gial, fabril~ social. . 

1
-

lam de senso de Jamllia, fradlção, se- 2.. o ·fim deste apostolado é fac!· 
rledade, · .responsabíl!ctade, respe:tq mar a virtude e garanti!' a sua: pra
dos mais velhos -ete; tAs jeclstas ana; ttea ctmstimte. incútiuâo. o_ espirito' 
!:sem os valores. que 'tal quadro · re- sobr.enatural, .à 1nentaliclade catoiica 
presenta. A assistente .. lhes ex.plique na massa. do Iaicato. o .ambiente é 
previamente os valores sociais, cu!(u• apenas ·um melo - poderoso .e. indis; 
ra1s· catolicos da ·tradiçã'.o, para·· crue pensavel·- · para a· citação de uma 
elas os vão enconti•audo nos· objetos vitl:t ·catolica sadia e fecunda. 
conc;retos que faiem !J ambient!l). · 3. · Nosso trabalho requei: primei-

Se este quadro se encontrasse no ro q1•e _h6s mesmos vejamos _as cou
porão, e em lugar dele a tala de vi- sas com ·olhes catolico:;,_ Que as _jul
sitas m,tcntass·e nina, att!sta.· -i:íe clne- g·uemos ·como 1;1 Igreja a:s jjllga; que. 
,na -· que inversão .'.de· valores !a! t:-ab~)hemos. vara couservar, rles· 
situaçãa denunciaria a um esp'rito i)e trt1ir, substituir ta;s cousas,~ segundo 

. formaçllo e:atcil!ca.? que h!ei-a1·qula t'le as normas da sabedol'.ia .catolica. To
valores ta·! situa~ão i11,~ut!ria -uàs éri- do· este trabalho requer: 
an()as q.ue. se _cnam nessa casa?. Únlão; União .de ·mentalidade, de 

Outros .elementos . provocam atit1.1•-' julga1Jiento. e· de açí!.o. Fa!tan.do uma. 
des, _alem -de incutirem mentalldaJe. <1e:as · n~s d'ivergiremos na ai>recla· 
Úma ·casa· lu~uosa. roas cç,m qua1:tos- ção · dos ·elementos que 'compõem o 
poqueno, e pouco numercsos - nasce ambiente,/ e· uns louvarão· e· defen,!e· 
de Ullla mentalidade pagã: goz(\doi·ii, rão aquilo que ,outros condenam ·e 
e P,o:sta. Portanto fala, 'proclama, ln· ataca~. 
éúte um modo de JJ~n.sar e julgar JJª· . Coin a união da. aprec'ai;ão, nós 
gfo, gozador .e ego\sta. Mas a1em ·.criaremos a · ohda pl'eparatorla no 
disso obrlgà· a h~bitos pll.gãos: 011 !la- mundo das idéias: Um objeto amado 
bítanfr~ de tal casa sã{) -0brigàdos a. é tambem defendido.. Mas se ;,ela 
dar. Í,;tas festas f0ra de casa~ a viua· traú.s!orm~çftO 'das idéias eu conse; 

. familiar perece. Passa1n a noite e111 guir destruir O. lt111Qr deste .Objeto, 
c-~sa, ô dia na. rua. a·. tarde no clube cou~eguír t_ambelll: 

1 
roubar-lhe. c,s 

e a noitiri)1a· no ciiwnia. l<'.illws? ,J;>óli- de!epso1-.es ardorof!os, O magietei:10, a 
. cns· óU ne·hbunf; ,'(), amfilêrltif '.êrló1.f'o · ''êii.têqulZP.Çâ(; do. _proxlíno acerea • õo 
hab"t:i' ·v;ciôso. · · niodo de pe11sar e júlgar é indispen• 

Os moveis i:::mbem tem uma tran: ~ave!. ,Um• ·obse1·va1ão cr:t!ca; uma 
de ·1nfiue11ciu. !\fies ie 1'e,!!la. o. ni·{el pala.vra de reprovação ábala a. po
real da CllltUl'a. e ti'adlção <ie Ullla fa; ~içib advers'arfa Jttnto de l!n;;:; :;e• 
-m!lia. A epoca b1·::~1a:üe de Lui;,; XIV tensores inconcientes, e prepara a 
t(,m como sim belo ,;,. moveis que cr!a, deserção. · 
l"all\. Pol'que? pOl'(JU()_$Uas ·1inltl<i! e·as l\'; pois mister que to<:1as as jc,ci,,tas 

-.atitudes qne i;uge,·em' são ti!,\&3 in- se formem na visão catolica da vida. 
coilfnndiv'e:s !lo ·espirib noh\'e e ·de· i::,,ta visão não é fruto da sabe· 
llca<'o, f:oração ui:lda. éatnHca, como dorio. huma1ia pes~oal ou caktiv,1 
lJrolongamimt0 . <la Iiiade Me:il:i ,1;;_é, e sim fruto. <la fé que norteia o Jul• 
apesa" ela imor:,.li<làda lndh\(\\11:.l ,:i,1e· gamento: da. .sabedoria ca10,ir.a, · 
tehhu hu1·i<io, deu· a núta caracteris- Om!e a aprendemos? Na H·storla 
tica 61uela-.c:ultttra: ., . da Igrej;t, onde o JDspir:to Sai.to rca· 

N.B. A a~~lsténte mostre a3 jeclslas li1-oi1 em cou'.·..as concretas a Rua ,sa- · 
objetos, trajes 'pe:isoas · .de,;ta ep(){:a ' hç,d.orla. · r-ás Enciclicas, nos · SiJ.ntos 
( Aí1c'.e11 Régh1::iJ ·e análise co:n e ias Pad~e~, nos Doutores e i\Iestres ela 
a tormldavel cargá ·de espírito cato- l~~!';a.' A jecista trabalhará coni afin· 
lico que nessas cousas existl!i,_·4 J;'.-i,n- co no enriquecimento do, seu capital 
ça soub.e dar . corPo- ·e· expre!!silo ao · ~le julgamentos cat.olicos, hauridos ila 
Homem Remido e Santlfkado. Sua Sabedoria da' Igreja, Doci.lmente -mol
cuitura antiga é ·a cultura dói! Flllio.s i:ará e seu juízo à doUtrina catorca. 
de Deus. · Andará na., linha do catolicismo ple

/Jompare-se uma poltrona -de~s;i. n.o, defendendo aqueles pontos de. vis
epoca com um movei· móderno "Lo ta nos qua,is 'toda a 'fé se l'ealiza; com 
car!Jusies·•. E:"1:amlnem-se .os espir!tos ;mlor e 'plenitude e não aperas como 
que engendrarnni os dois. Analizem- o fazem os liberais, que se afastam 
.se as atitudes que os dois· impõe·m da ·sabedoria dii. Igreja tanto quanto 
a quem deles ··se serve.• Qual a -,àtitu- 1>osslvel sem manifesta · heresia, r,u 
de de alma que terá um homern que :.cisú1a. 
nos mómell_tos solenes da·. sua vida· se · 4. Sentire cum Eeclesia! ·Com a 
afunda numá- poltrona ·.de molas? grà.-,a de Deus e os d<:>ns do Esp:rito 

Mais intima influencia sobre os ln- Santo 116s conseguimos despojar-iiós 
dividuos tem as roupas> de que se co- · completamente dos ·1nodos de ver na· 
brem. turals e nos acostumamos a enca1·ar 

Nossos catollcos Já se demm conta tudo 
1
do acordo. com a fé, com ·c.,s 

elo VI' J.or ou desvaloi: -dos trajes- em olhos de Deus.'. Possuiremos então a 
moda_' hoje? Não -me retiro, aos t!'a- Sabedoria Catolica, 
jes indecentes. Os "'trajes· comuns elo A A. C. deve -sa tôruar um conjun• 
}lomem . e da mulher do seculo XX to m1meroso de catolicos · possuldhs· 
nascen.1 de que ordem de idéfs.s? ín- todos· profundamente desta sabedo
.cutem qne ordem, de idéias? ria. Com isto conseguiremos perfeita 

Em uma peça., teati•al J.)Odemos ver união -de prlncipios, pautando · 011 nos· 
os , trajes .dos. home11_s antigos. Res- sos todos pelos da Santa Sé. Criado 
ph·a111 algo de· principesco, festjvo, de este exei'elto ardoroso de pessoas que 
liberdade e· valor pessoal~ A roupa ra- estão possuldas das mesmas idéias, 
lava da Redenção, de FilbOs de Deu_s . a Santa Sé contará com colaboradores 
e Hérdeiros do· Céu. A Revoln(lão do:iel; e · habeis para as teallzações 
Frp.ncesa foi quem introduziu o figu- concretas. 
rino dos escravos como ·a roupa' dos E·1quanto a maioria 'dos catolicos 
l1omen·s emancipados; a11sim como t·s· continuarem a alimentar idéias racio· 
colheu. o barrete frígio, sim!lolo ,ela nalistas, nacionalistas; anticlerica1s, 
escravidão. como sinal da nova era. etc.- à· massa catolica se assemelha· 

.As roupa.s feininínas não . escapam rá a· um exercito -desÓrganizado e· 
ao mesmo espírito de. escravldãQ. São , contuso; _onde i1ão se Émc_ontram dois 
curtas e "praticas", bbed·ecencio r,a soldados que entf;'mdam e qúeirnm o 
forma ac- figurino das criadas. de ca- que oi:. oficiais mandatti ou pedem. 
vltlal'iça do antigo regime. Quando fe A União de Princípios . nasce <ia 
vestem para. festas põem de novo ro11. discipUna hiteiectual da fé. · 
pas talares,. ganhando nov:ameote • 
seus· ares de i;bertis, de princezas; . União ele A~ão: Embora toda a A. 
sua dignidade e majestade ·que de- A. tivesse a ·mesma mentaildade ul
viam sempre o:rna~las. · tramontana, os mesmos_ prlnclp!os, 

Aincta· ilão · temos força: .para: traqs- · 11ão seria ainda capaz_ .d~ transtor
fonna,r 'a desordem elos trajes hones- · mar o mundo sem unfdade de ·ação. 
tos,. mas as Jeclsta~ pe,vem ver e _sen• A ·u11ldade .<los princípios é a 1,ase 
tir a desordem: que· neles ha. Neste sobre que se · constroe a . unidade ele 
v·o:nto os. japoneses e cll!neses eónser- ação. l•'altando os prlnclplos ldent,i
vam costumes mais cristãos do que cos, a nnldade da 11ção é precar!a e 
nosso. pobre cultura ocldep.tal paga: traz em si mesma o. gC?rme da disso· 
nlzada· pela infame revolução fran- Iução. 
ces:i. '' , 11~,·endo unl'clade de idéias, é fa-

8. Alem desses elementos estaveis cil a unidade de ação. Aí entra a ilis· 
que criam o .tmbÍente, · ha aindà as· ciplina da vóntade. 
atitudes," o· ·procedimento, fllltos já Temos chefes postos por Deus ã 
Imediatos de uma mentalidade. e·qtre frente ·da Santa lgreja. Temos nossos 
envenenam mafs diretamente ou ele, chefes postos' pela hj_er~rquia à frene 
vam mais etléazinente. Uma com1mi: te .das oossas organizações. Na açilo 
d'lde religiosa fervorosa tem· uma li- devemos timbrar ·em obedecer com 
nha de ação caracteristlca; uma:.-escb· leaid:,;de, ardor. e ·iutellgenc!a.. · 
ta Indisciplinada ressoa do· barulho Na estrategl/1, e no _planejamento õa 
dos ·alunos; uma. associação eivada · . construção eia Cidade de. Deus, os. <Jhe
cle liturglsmo ttesànda a este· esplri- fes devém _traçar as normas e· mar; 
to nas conversas, expreHsões, :no mis· car as tare'fas, ,indicando o modo .. ele 
ticlsmo sentimental,· na· agitacão ba, a&"ir. Dentro destas linhas riõs · nos 

LaJ·cism.o 
Continuemos. hoje o ·estudo da Bn

ciclic"l· ·de Pio X.· contra o "Silfo_q". 
'~U\o .já vimos; o "Sillon", aparen

taúdo.a principio' boas qualidades. aca 
bou por revelar a sua' verdadeira .na
tureza; Dest,i, forma, não houve quem 
1ião ·se enganasse a seu respeito •. e. a 
Autoridade 'Eclesiastica, inclusive a 
Santa Sé; lhe de.ram ápoio. Logq, lJO• 
rem,' · espiritos ,clarivldentes começa
ram. a notar sintomas alarmantes, 110. 
movimento tão auspiciosamente, inl· 
ciado. ,Contudo, ó "Siilon;, contin•Ja• 
va. protegido por sua boa fama adqUI· 
rida, e ia fazendo caminho entre fl!l 
c"tolicos, até que, finalmente, o. >11,u 
verdadeiro carater patenteou-se, quan. 
do já estava cheio de prestigio e con· 
quistara um grande ascendente -nos 
meios ,catolicos. E isto era um .gran'. 
de , p<;1rigo, po1·que . 0 "S_iHon" levílVa 
aos ambientes catolicos um fermento 
_de infiltrações Lberais ·e protestan• 
tes .. ft desorientação dos chefes 811· 
loulstas,c falbos de "ciencia . ·hlswrl• 
ca, de :sã íilosofia e de forte teoto:-

. gia", a.meaçava-se -tornar. a desorJen-,. 
taçâu de prQprio niovimento catolico. 
francês. Dada a .clelicadeza. ·da qn-es. 
tão, 11gravada .,sobretudo. ·pelo gra~de 
riumw·o de pessoas ·seduz:das pelo mo
vimento a. Autoridade . Eclesiastica 
vrocuro~ pôr. em: pratica os meios 
-b.·anc'os. e suasorios: · 

"Os ·conselhos não lhes faltii!'am, 
e·, apl\s os conselhos, vieram as- ad-
111 ,estações. Mas· nõs tivemos .. a dor 
de ver que tanto uns como· as ·ouu·as 
deslisavam sobre suas . almas;. fugiti
vas. e ficavam· .sem resultado. As COÍ• 

sas'víel'am assim a tal pont:o·que Nós 
trniriamos NÓsso· dever, se, por mais 

· tempo guardassemos -silencio: . Nõs 
devem'os a :verdàde a nossos carcí's fi. 
lhos do "Sillon ";· que um ardor ge, 
neroso· arrebatou 'para Ulll . caminno 
tão falso quão perigoso. Nós a deve
mos. a um grande numero d~ semi
naristas e de pac!res, que. o''' Sillon'.' 
subtrnín, senão à autoridade; .pelo. me
nos à direção e à influenciá ·de seus 
Bispos. Nós a devemos. enfim,. à .fgre'.· · 
jP onde o "S:llon'' !!emeia a: divisãi>, e 
cujos I in·teresses compromete_;•. 
· Notemos, aqui, duas coisas. : Pri

meiro, ·que os movimentos0-1;us1leitós, 
que surgem nos ambie!1tes religiosos, 

têm -a arta de atrair os animas tt;ene• 
1·osos, acenando-lhes co mo ideal -á,[13;~ -
rente de uma religião profunda, v.fyl• 

'Ôa at~ A. medula. Nisto reside a :a\ll:a. 
força e a sua n:ialicia, pois perve~· 
tem a nata do movimento ca.to'lico .• 
Segundo,. que, por causa disso, 11.f!S 
-mnv!mentos i,e_me!am I!- divisão, Q~s 
1>rovocàm a reação natural dos es;;,>i; 
ritos ortodoxos. Não é tal reação 11ua 
produz a:· divisão; ela a1ienas a mani• 
festà. E, desde que. o germe suspetto 
foi inoculado, a t"eação é necessaria; 
rlo · contrario, teriam os a mo1'te, a _Pª~ 
dos sepulcros, a união na a~om1~1a• 
i;ão. da desolação. O que determma. 
positivamente a di\'isão é a propagan• 
da de idéias que .não se armam com 
0 g-,uu!no "sentire cum ·Eccles:a", 
Mas Ã interessaute notar que, quan
do · tais propagaudistas se vêm snr• 
pr.eendidos e atàcados pelos. bons es
p:ritos, começam logo ,a clamar con• 
tra os seU1eadores de divisão, como 
·se não fossem eles proprlos os auto• 
res 'das divisões. Eles quere·m a r,ai-;, 
a. união'; o silencio. para realizar1:im 

,51:lll) · estorvos sua obra, de perd'ç"º· 
Asi,im t.ambem, segundo nos .adver-

. te .·sa~1to Inacio em seus Eiterc!cios 
Espirlt'h..a!s, · e ·v,:op.rio . do demoalo 
manter e~ ll_az a· alma do pecador, 

. ao passo q'b.? nesta· circnnstancla;. é 
J)roprio do Esl.,.irito Santo infundi:· 
lhe a inquietação, o remorso, a _agi• 
·taçã<· interior. Deste. modo procedia o 
"Sillon", mas·o Pa_p~ velu pôr t?'do 
nos devidos lugares. ,I1ü1s, pros1ga
mos: 

"Em primélr.o lugar, co1rwim censu--' 
rar severamente a .pretenção do "Sil• 
Jon ,, -de escapar à· direção da Autori
dade Eclesiastica. Os chefes clél "Sil· 
1on", com· efe:to, aleg;tm que eles .:,e 
·movem. num ·terreno que não é o cfa. 
Igreja; que eles s6 -têm,·em vi~ta· in
teresses de ordem temporal e não de 
ordem. espiritual;. que o smonista é 
simplesmente um qatolico d.eélicado à 
·cailsa · das classes trabalhadoras, ás 
obras ·detnocratii,as, e que haura . uas 
praticas de ·sua fé a energia· de SP-ll 
(le.damento.;·que, nem mais nem nre• 
nos qtié eis artifice.s, os tratialhadores. 
os economistas .'e os politlcos catolí-. 
cos . éle se acha· submetido à.s regras 
de 'moral comuns a todos, sem estar 
subordinado, nem mais nem menos 
do q'úe aqueles, de, uma' forina espe• 

mJvimentaremos ·ti-atando: <Je\dar·nos- c!al, à Autoridade Elclesiastica. · . 
sa mell101• contribuição à grallde·obra _ "A resposta · a estés subterfugios 
de '>construção do Reino .de ·Deus; não. é, senão ··demasiado faeiL A que111 

Enquanto os stipe·riores deixam Ji. se fará cre1:, · com efeito, que os síl
bei'dacle, vrocurarel, com minhas· iu~ lonistas cafollcos, que (.)S padres e os 

. zés norteadas pela sabedoria ~átoifca,_ seininarist~f · alis(ados em snas filei~ 
ii .gerir medidas, indicar planos, a;p1·é· 1·ai só têm em.-·vlsta; em sua atlvi<ia,: 
sentar dificuldàdes. Uma. vez deter· de · lincial; o . interesse temporal di!S 
mhiada a: tarefa sacrlt'içarei toda ;i. classes tral,lalhadoras? Sustentar tal 
dlverg_en.da pessoal e· me·: dedic#,r.éi CQ.isá! peusainos. seria fazer.Jlies ín-
oompfütamente; dealmeilte, ·à. r~llza .... jur!Í(, .A V:erdaàe é, q-ge. ,ôs el!etes'' t;l9. .,,,;, 
çãi da . .tai-efa que me foi incurn~í!la: -~"s1lto1i;' se ptoclamàm- ideallst~s ir• 

i\Ieu ériterio será sempre.-~ Santa . redut{veis, que pretendem reerguer 
S-i. as' c!asses ope~arlas- reet·guendo, an-_ 

5. .Toda. jecista irrnd!arâ uma. ar- te• de ma;s. nada, -a conc!e'ncla. hnma• 
!lorosa mentalidade c_atolica e' pro.- na; qnP tên. mna doutrina social e 
curará propagar P.m torno de si pl'inclpios rnosoffr:os e religiosos pa• 
idéios e ideais_ catolicos. Combaterei 1·a ·recon1,-/l'uir sobre um novo plano; 
as ms,,;t2)i,J.ades seml-càtolicas l'U têm nmi 'concepção especial sobre a 
anti-eatoli,,~.s. · cigbidade human.a. sohre· a liberda,, 

Toda jecis! a terá grande discipli- ele, s,,bre, a justiça e a 'fraternidade, 
na ítltc!ectu:tl, trabiilhandó com. ,ifiii• O que. pará just.ificar seus. sonhos lc\O· 
co para iilierta,.,;e ele idi\-las natura- ciais ape:am para o Evangelho, inter. 
Jis:.as, e enri<Juecer-se de pensam,m- preta do à sua maneira,, e; o que é a11i· 
to3 divinos. ·da mais· grave, para uin C1·isto desfi-

Toda ijecista prppagrá a tifàllia ~uí·ácin É. diminuido. Alem disso, estas 
pelos nos~os chefes·, a confiança ,,m· idéias eles as ensinam em seus dr, 
Homa,. nos BiS[lOS é nos Saceri:lotes. cnlog ·de estudo, eles as iqculcam. a 
nunca. permitindo que O .anticlerka- seu1. companheiros, :eles· as fazem· 1,e: . 
Jismo tenha a sln:,remacla·, Se vir t)P.1:1' u~trar. em suas ouras.- Eles são, pois, 
soas da hiet•arqliia que em. palavi·a verdadelrari1ente, professores· de·. mo, 
ou· obras não corresix>ndem a con- ra: social.'1éivlca e ré'ligiosa. e, qua,s· 
fiança_ que nela derios!ta a sauta'. Sé, q·11é<" ·que sejam· às _modificações: que 
sofrerá.· Imensamente eóm isto, re-~a- eles possam introduzir na organiza
rá e s;l.cri~:car-se-á por elas; mas ener- . ção cfo movimento sUlonlsta; Nós te
gicamente lmpetlirá que as almas :,e- remos ·o d:reltQ de- dizer que a finali. 
jam afastadas de Roma. dade do "Sillon", _seu camter, 1-ua 

Toda jecjsta espálhará eín torno rle ação · pertencem ao tlominlo mm·al, 
si po-~ suas pa!·avras e seti exeinplo, · que é o doiliinio proprio da Igreja, e 
J>O" sua dedicação e entusiasmo O es- q11e, em coniiequencia, .1.bs sllloriis~;is 
pirito de disciplina na ação. · se "nucier,1 quando creem mover-se :nunti 

Somos um Corpo, e vivemos ·de um terreno eni cujos confins expitam os 
Espírito: - di:efto'1 do poder doutri11a rio e Clire

tlv'O da · Autoridad.é Ecl~slastlca ''.. 
MISSA EM SUFRAGIO 'OE D. JOSI!: 

GASPAR 
Tru11scorrendo a 27 do corrente· o 

1.o aniversario da morte do saudoso 
2.o Arcebispo de São Paulo, D. José 
Gaspa1• de . A,fouseca e Silva. tràg:ca•
ntente -desaparecido do convivio dÓs 
seus· diocesanos péla lamenta,ol 
ocurreucia daquela nublada nianhã C!e 
agosto, a Juventude. Féminina éatoli
ea fará celebrar missa de Requie111, 
2."-feirr-; dia 23 de ago:,to; ;}.s. 8 hs .• 
na Igreja de S, Gonçalo, à praça Dr. 
João l\lendes. 

EXCURSÃO A SANTOS 
No 1.o domingo dia 3 de. ·setembro · 

a Juventude fará uma excui·s·ão ~- vi
zi11h~ cidade · marítima. Aquelas· que 
q11lsere111 participai· desse .. passeio. fa• 
çam $Ui.> inscrição. com à devida ante• 
cedencia à setle da Juventude •. rila 
Cóndessa de S. Joaquim,. 215 das 
H,3Q às 18,30 horas,' todos os' dfas 
uteis, onde serão dados os esclareci
mer.tM solicitados acerca dessa ex
cursão de apostolado. 

AGASALHOS. PARA OS TUBER
. CUL.OSOS 

Está. a Juventude recebendo <:on
tril,L.i!:õ~s em roupas novas e- 11$adas 
bem como donativos ein diuheiro 
para os _tuberculosos- pobres de Cam
pos ao Jordão. Aquelas que desejam 
euvia:·. o' ·seu donativo queiram· ulti
ma-lo pois a 15 ·de agostl) p;f .. esta• 

. rã euc;errado ·esse_. movimento. 
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TAQtJIGRAFIA 
O ?vielhor Ensino 

Pelo.Menor Prei;o 

Est.,. declaração pontificia é ela 
nu.is . transcendental importanc!a. · O 
domtnio moral é o domínio proprio é:a 
IgreJa, -e, por isso, toda a .atividade 
neste dominio. está sob 9 pocl.er dou• 
ttinario e diretivo da Autoridade 
Eclesi;lstica,. Por iss~, · os catolicos 
que se empenhain nes_tas .ativiilades 
n'ícl estão sujeit.ôs apenas. às regras 
comuiu: de moral, à disciplina ~eral 
que. engloba . a massa <i'.os catOiicos, 
mas eGtâo sujeitos, de inodo· particu
lar,. à. Autoridade Eclesla11tica. Neste 
eampo, 11ão ·pode existir, licitamente; 
"obra de <!°atolicos", h,to é, uma obra, 
que, em si. ~ lel.;a, .mas rea l!za tra• 
balho c .. tolico. por causa do catolicis
:uto de seus chefes, que agem c,imo 
simples partlc;:uJares. Toda a "obra 
de:. catolicos" tem ·de ser; tambem, 
"obr-,1 catollca", oficialmente catoli· 
ca e subordinada à administração 
Eclesiasti<:a, em cujo nome agem os 
sells chefes, embora leigos. Pensar o 
contrario é estar contamln.àdo da pes
te do lai<'lsmo, "numa de suas formas 
mal., malignas. Ora,- se tal sucede 
com quaisquer obras no dominio mo
ral, que pensar sobre a Ação Catoli• 
c-t, cuja finalidade é nitidamente não 
só moral,. mas amplah1ente religiosa? 
Evidentemente, sobre ela mais do que 
nunca e~ti\. o poder doutrinal e dire. 
tivo da Autol'ldade Eclesiastira, Não . 
só doutrinal, note-se bem, mas. dire
uvó A doutrina que. pretende fazer 
dos assistentes ecleslasticos da A, 
C. mero::, c~nsores doutrinarios, que 
pretende libertar os fieis do "feuda!ls 
mo . dos l)adres e elas freiras", · con• 
traria de frente as determlnaçôes 
pontlflclas, e· está infiltrada de lai
cismL, e é si~plet!mente .lnacredHa• 
vel- qut possa gozar alhures de fo. 
ros da cidade. Não tememos afirmar 
que as porções da A. e. porventura 
lnfec.iiouadas deste erro venenoso já 
não são verdadeiramente Ação Ca• 
tolica, porque já não obedecem às 
deforminaçõe!: da ·santa Sé. Caíram 
no· erro- do "SiUon", e m~r(!cem a 
mesma condenação, 

.I 



Sáo Paulo, <lc H)-\4 

fa<a uma visita sem compromisso à nossa , 

GRINDE UQUIOIÇílO 

~lfoiotorio sob medido • lio"pas feitas • 4r• 
tigos· poro senhoras • Artigos paro criar>ço• 

de 1 o 1'2 anos • Ar•ipos paro •opo,es • 
ÇQmisorio • Perfomc,•io • Topeçorio • Comr <t 

Me.so • Moclc,1 00•0 Set"lli('tff!' • Proin 4 ç.,mr,o 

VENDIS ll .DINIIEIRQ E EM su,1ut~ r~~~'JIÇflES MU.ISliS ._._.,, ___ _ 

A ACÃO CATOLICA NO CHILE 
~ 

· O "Boletim Oficial da Ação Cato
lica Chilena" publica intere:::santes 
info1mes sobre o progresso da A. C. 

· Comparativamente com as cifras 
dos· anos anteriores, grande foi o pro
gre;,so observado, não só na vida es
pirituàl dos -sodos, como no estudo 
da Religião, na pratica do apostolado, 

A Comissão Episcopal Permanente 
da· Ação Catolica Chilena aprovou 
um "Plano Geral de Trabalho" que 
regulariza as :itividade5 da associa\;ão 

~ovas vitimas do odio nazis~a 
contra o clero 

Foram mortos dois· Monges pelos ale
.nães quand() o Mosteiro de Notre Da
me des Dombes, da Ordem dt Cister, no 

. Departamento de A!sne, foi fechado à 
força,· diz o joma "Svensk Morgenbla
det ", de Estocolmo. A re.dic; do .vatica
n:> disse em 16 do mês de junho que 
"em virtude da.s condições alteradas na 
Croacia, as !üelra.s do Clero haviam 
sido .muito diminuídas e que oitenta Pa
dres tinham perdido a vida. Os Fran
c!scan01; sofreram pa.rticutarmente, sen
do que quatorze deles tiveram morte 
Violenta, na provlncia da Dalmacia." 

O LEGIONARIO por mai;; de tlma vea 
já se referiu à ment:alidllde de certos 
catolicos, que embora vivam a apregoar 
sua. irrestrita, adesão à Igreja, na pra
tfoa. fazem dela · uma verdadeir.:i, trepa
deira que não poderia viver sem se ar
rimar nas con·entes politica..: e sociais 
dominantes. 

:Esses mesmos· homens "prudentes" e 
"esclarecidos" que achavam que a ati
tude do.s catolicos pa.ra com os partidos 
emanadt>s do fascismo não devia ser 
nem de hostilidade ou de confusão, mas 
de cooperação, esses mesmos homens 
que acreditaram no "conto" da reação 
direitista, ao p?nto de julgai tais mo
vimentos quisllngs como "a maior for
ça pol!t!ca organizada para o combate 
ao comunismo", essek eternos cll~ntes 
dos institutos ortopedicos, -uma vez fra
cassado. o plano do nazismo totalitario, 
se voltam, em marcha desordenada, pa
ra o banete frigio, e assim como ha
l"iam tentado amarrar a Igreja ao car
ro do totalitarismo. querem agorn à 
viva. força ama1-ra-la ao carro da de
mocracia. 

* * * 
Não é nova. porem, a tentativa. Tra

ta-se apenas de uma volta as posições 
anteriores. No inicio deste seculo deu
se cousa semelhante. 11: o que veremos 
pelas palavras do Padre- Charles Maig
nen, 110 capitulo intitulado "Um cn
toliclsmo aceitavel", de seu livro "Nou
veau Catholicisme et Nouveau Clergf': ' 

* * * 
"Cada dia vê surgir uma ideia, ou 

ante~, uma formula, M. imaginação fe
cunda daqueles que o Papa Leão XIII 
tão bem designou pelo nome de "nova
dores " .. 

Devemos ao 11,evmo. Padre Gayraud 
a existencia. de uma democracia cristã. 
e entretanto não confessional. 

Por seu lado, o ReV'lno. Padre Gar.: 
nicr, primogenito dos sacerdotes demo
crata.s, nos revela o programa. de cato
Jicos de um novo genero. São estes, se
gundo ele, os catolicos não confessio
nais (Le Peuple Français, 13 de maio 
!le 1899). 

As pessoas retrogradas. que se aferram 
às "rotinas envelhecidas", se espanta
rão 'talvez com esse conjunto de pa1a
"ras cuja simples aproximação ofende 
o bom senso; os zombeteiro,:, dirão que 

desde 1943 e q\te se estenderá por to
do o anJ de 44. 

Conforme o "plano", ·ao .Secretaria
do Ec-onomico-Social compete. infor
mar a conciencia dos catolicos ~obre 
ClS problemas sociais, :de acordo c.om . 
as·.-Enciclieas··Pontificias; -·ao··Secreta- · 
riado de Imprensa e Propaganda. o 
~postolado de boletins, cartazes e fo
lhetos; ao Secretariado de Educ.aciio, · 
a organizaçi., da Associação dos Pais 
de Familia. em todo o país, e o cui
dado de que todas as escolas 1i cole
gios do pa:s recebam oportunamente 
85 subvenções que lhes Cabem e a\)Xi
liam as mesmas escolas e colegios 
quando se trata de defender os seus 
interesses, conforme a legislação em 
vigor. 

A Associação de Ser.horas susten
tava, até poucos meses, 152 centrns de, 
instrução catequetica; o numero de 
crianças neles preparadas pal'a a pri
meira Comunhão alcançou a 5.462 
(excluindo 154 adultos). As lVIoças 
Ca tolicas sustentavam 7 48 centros, 
com 2.938 cr. teq uistas e 52.129 alunos. 

O Secretariado Economico publica· 
o periodico "Vida Obrcra". O Secre
tariado Pro-Moralidade classificou, 
em 1942, 391 películas, 162 fitas de 
.. tualidades e . 76 peças teatrais. 

se ,trata. de cato!icos que não se con
fessam ... 

O Revmo, Oarnier tem vistas mais 
elevadas; tentaremos penetrar no seu 
misterio, e, para não sermos acusados 
de haver mal apresent3do sua tese, ci
taremos suas p1·oprias pa1avras .. 

"Os catolicos não-confessionais, diz 
ele, são aqueles que a.gein, eleitoral e 
politicamente, como os outros cidadãos 
( ?) que colocam na deanteii-a o bem do 
país em geral, a defesa da Alma. Fran
cesa, os melhoramento~ industriais, 
agricolas, econom!cos, sociais e. nacio-

Esta definição parecerá talvez um 
pouco vaga ao leitor que procure en
tender a novidade da. ideia encerra.da 
na. expressão de que o Revmo. Gar
nier se faz assim creador. Qual é, com 
efeito, o catolico digno desse nome que 
não se interessa. pela defesa do bem do 
pais e não replama "melhoramentos 
industria'.s, agricolas, economicos, sociais 
e nacionais"? 

Os "catolicos não-confessionais" do 
Padre Ga.rnier vão a.!em: - seu titulo 
deve significar outra. coisa, e nós dls.so 
acha!tl9s a prova nas linha.s seguintes: 

"Esses - os cato!icos não-confessio
nais, - esses pensam qµe, si os fran
co-n:.a~ons não se revelam como tais 
para a.trair as papula.ções para.. seu lado, 
os catolicos poderiam u.sa.1· da mesma 
habüidade; mas, sem dissimular i;uas 
convicções, eles de.sejam provar que o 
patriotismo é uma das primeiras rei
vindicações de i;wi, religião. , • " 

É dificil apanhar com precls'áo o pen. 
tamento do autor, n~ prosa em que. 
certas ideias contr~orlas se tornam 
ainda. maill contu5'.s pelo andamento 
incerto da. frase. 

Como ·os catolicos, "sem dis.,imular , 
suas convicções", poderão atrair as po
pulações " com a me.5ma habllldllde" 
que os franco-maçons que che:.,lm a 
esse resultado porque e!~ "não se 1·e
velam como tais"? 

Eis o ~e o Revmo Garnier terá -,sem 
duvida. algum trabal~o para. explicar. 

Talvez nos' compreendamos melhor 
estudando a definição dos ca.tolicos que 
o Padre Garnier chama "confessionais,. 
e que poderiam ser mais claramente de• 
signados pela palavra catolicos sem ne .. 
nhum · epiteto: · 

"J:>or confess19nals e1:1,~ndem,oi AAue• 

LEGIONAR10 

EVANGELHO 

FAR.ISAISMO 
DEClMO DOMINGO DEPOIS DE PENTECOSTES 

(São Lucas, XVIII, 9-14) 

Naquele ·tempo, a alguns· que confiavam em si como justos e .despreza
vam aos dema's, disse Jeiius esta parabola: Dois homens subiram ao Temi;lo 
para orar: um era fariseu o outro publicano. O fariseu, de pé, orava assim, 
interiormente: - Gr;lças vos dou, meu Deus, porque não sou como os outros 
homens, que são uns ladrões, injustos, adulteros, nem mesmo como este pu
blicano. Pois, jejuo· duas vezes' na semana, e pago o dizimo de tudo o que 
possuo. - O publicano pelo c.óntrario, conservando-1,e à distancia nem mesmo 
ousava levantar os olhos pa·ra o céu; mas, batia no peito·, d;zendo: - Meu 
Deus; tende compaixão de mini que sou pecador. - Eu vos digo que este vol
tou para casa mais justificado, ·e o outro não, porque todo aquele que se exalta 
será humilhado, e o que ·se humilha será exaltado. 

óO'MENTARlO 

trnnce com relaçib aos ca.tol:cos 
,·•::i"s, que temem realmente a Deus, 
e procuram sinceramente servir a 
l?,TeJ:i, e uma inexpt~cavel toteraneia 
rm·a com os- sem!-catolicos, os tibios, 
,.-.,; laxos. c,s tolerantes. - ?são ha ,111-

"·:da que e$le mal - repitamos, fre
q·.1entemente inconciente - caus<>u 
grand1Js est:-a1os nas almas, pois q1ie 

a~ hahlluou à tibieza e med:ocrldarle. 
i\:os~a. ,·irt1Ele p~ec!sa ser mnis prn
fnncla. ~i qnizermós a1rad.ar ao Pai 
Ce!1Jstn: "Si vossa justiça não for 
mais p'.er.a oo que a 'dos esrribas e 
fariseus não entrareis no Reino !los 
C<'us··. 

FORMAÇÃO MARIANA 
Em continuação dô programa. reali

zou-se dia 5 p. p., na Academia Ma
riana. mais uma aula de Formação. 

Desenvolveu entào, o Snr. Mario Pra
do Zacarias, com muita proficicncia, os 
seguintes temas: 

"Dos deveres. para com a Congregl
ção. Em caso de mudanç:i, ele localida
de. A c:ol'l'espondencia durante as au
sencias. Dos deveres pa.ra com os digna
ta.rios. As orações e as comunhões pres
cristas por intenção da Congregação.'' 

As aulas rca.lize.m-se todos cs saba
don. às 20,30 hora~. 

As inscri~êes p1deri\o ser feitas na 
sede da Academia. Mariana, à rua Ba
rão de Paranapiacaba, 50 teler. 3-7995. 

Esse curso poderá. tambtm ser feito 
por corresl)Ondencia·. 

mario caio!ico tuntlado no Chile 
Na quatricentenaria cidad8 de La 

Serena, situada no na,·te do Chile, 
fundcu:se um novo dia, io. 

O Padre apoiou seus p::roquianos 
l\Tonsenhor Pe\lro ·vega, conhecido já 
por suas atividades jornalísticas nas 
prnvincias do norte de Coquimbó e 
Antacama; como diretor do jornal "La 
Jornada". 

O novo diario reforçará o er:pirito 
catolico ela cidade <las igrejas, como 
é chamada La Serena, pelo numero 
considerava! de templos que lhe le
i;aram os tempos coloniais. 

A hlpocris:a dos faríseus se tornou 
p1·overblal, de maneira que o titulo 
desta seita se -con~Ltuü1 sinonimo ua 
deslen.ldade .mais ciuica, a <JniHtessP.n. 
da mesmo do cinismo. Sua r,,li,(:1o 
era totalmente externa, cont.caLw:i.m
se com a execuç;io dos atüs le;;::.;s, 
sempre que estes pudessetn ser n ,iro
ci::clos d0 povo. junto a quem gc:sta· 
vam de ser tidos como pi~cJ.osos e ;;an
tos. l!~ram os santos oficiais cb Ju
ua·sm,, .Diante d<'I~ todo:.i eram pe
cadores, pois que a santldade não ~e 
\\ignav(l, 1·csidir nas almas inferiores 
quais as d Os Israelitas que não ti
Yessem a ventura de se alç:ir às ~.1-
turas do seu puritanismo. Esta '' mo
desta·• opinião q1ie se formavam. de 
si mesmos coiria paralela com o rigo. 
r:smo matematico com que pratica
Y::un a lei. Levavam na t.esta inscritos 
os· preceitos mosaicos, afim de q11e 
todos os israelitas tivessem certeza 
,!e que tinham eles perenemente a 
Lei cllante dos clhos. N\Ís banquetes 
toma 1•am sempre os prhüeiros luga
res, e blaleravam contra os disciµu
l:1s · ele Jesus Cristo porque 11ão lava
vam ª" mãos antes de comer umas 
es11 gas encontradas ao acaso. Assim 
e~ternamente. No Interior, eram, na 
f!'n.se do Divino Mestre, cadaveres 
npodre<.'idos. E isto se evidenciou, sem 
a menor somln'a de duvida, _quando 
convidou-os Jesus a que atirassem a 
l}rimsire pedra sobre a mulher upa-

ESOOLA PROFISSHINAL SANTA 
Irmãs de São José 

e.ursos: Tecnico ·Profissional - Preparatórios e primado. lVIatdcul:l 
. aberta para o curso primario. 

Rua Martinico Prado, 71 Fone 5-1341 

fEDERACAO MARIANA FEMININA 
Dia · da FUha de Ma,ria por devoção 

nhaJ~. c111 adulter!o. · 
E:sta a primeira caracterisf ca · dos 

jud-eus: uma reíh.1ada hipocris:a ém 
(J\lcstão onde a hipocrisia é um r:.1 i• 
me hec.'.ioÍldo, pois que uas relações 
do homem com Deus, a ·deslealdade 
é uma hlasfemla. 

Jurt.amente com esta hipocrisia, ea
racter.za,a os fariseus o horror ao 
rnci,icinio. Eram hmnens que procu
ravam 110 tumulto do multiloqulo dls
solH•1· a logica. Nfto davam argumen
tos. Aeumul:J.vam acusações oie1u [Jro
va~. A parabola, apreseMada no enn
gC'!ho c!o domingo presente, sublinha 
es ,e defeito dos fariseus. O Faris1u 
nada encontrava de certo, de verda
deiro, cont1·a o humilde publicauo. 
!\'cm i.l conhec!!l. Não. tinha provas. 
O que não. impediu qne contra ,ile 
articulasse àcusaçãi) tanto. mais i;1·a
v ~ quanto se perdia na nebu.lostd,,de 
de uma imprecdsã-o mu!tiRslmo va.;a: 
":-ião sou como esse ·publicano!'' 

* ~; * 
Não é préciso ,dizer 'que a raça. uns 

fariseus ainda. cônserva numerosa dea 
cendencia. Ha certamente piores que 
os l•'ariscus (& sabido qué (oi 11a seita 
dos l~ariseus que os A1iost0Jos obti· 
veram maior numero -de conver.8ôes 
de Judeus); não ha poré?1 duvida que 
o Nl!)irito farisaico no que ele tan 
dP,' ilogico, e, por conseguinte de hl· 
pocrita, constltüa um dos maiores 
males dos nossos tempos. Sem admi
t'r que haja uma hipocrisia conclm1-
te, .ião ha duvida que é. o espirita 
ilogico do farlsaismo que anima i;;;to 
que no seculo passado constituiu o 
liberalismo: uma lutransigencia â ou· 

NA CASA P!A S. VICENTE DE PAULO 

Comunicam-nos as Filhas de Maria 
da Casa Pla S. ViCf,nte .. c!a Paulo que, 
n:, dia 1:; _de Agosto proximo será co
memorado na Pia. U11ião o Dia das: Fi
lhas de Maria p,r d;;veção, sendo ce!(:
brado o Santo Sacrificlo da M~o. às 
8 horas por !nten;ão daquelas que con
t;nuam a pertencer ao rebanho ele Nos
s. ~enhora, em)Jora afastadas da Pia 
União, n:> cumprimento dos deveres im
p:stos pelo seu estado. r_1'.averá um tri" 
duo preparatorio, nos d'.às 12, 13 e 14, 
à; 19,30 horas, com pregaç&s pelo 
R:vmo. C::1ego Antcn!o Alves ce Si
c:u·;;ira. Por intermedio da Fedc,·aç;;o a 
P:r, U:~!r.o das Fllt:as ée M«rla c:a c::sa 
Fi:. cem!da t:dris· as' su::.s h·mãs nn 1'Aa
r::i c.u~, eri _vlrt\~de das novas obr:gnções 
a~sumidas com o matrimonio só se reu
nem às Filhas de Maria é su:i. l"io. 
União. uma vell po\" ano, 110 Dia da Fi
lha. de Maria por devdção. 

NA PIA UNIA.O DE SANTA TEREZI
NHA DE IlIGIENOPOLIG 

,Como ·, -tracl.!.c!o11alme1ite,. ,!llllla. ... Pia e 

União fe~tejará o D,ia da Filha de Ma
'ri:i por devoção, no dia 15 de Agosto, 
cem unú .comunhão geral, durante a 
missa ·das ll horas e uma ·reunião que 
s1 real_!zará l:>g_() apóJ, sob a presi!lzncio. 
do Revmo. Fréí Nicolau de s. J:~6., M. 
D. Diretor da Pia União. 

!'ara essa coreemoração que visa apro
ximar as Filhas de Maria por cicvoçí'.o 
dnquelas quo militam nns .fileirc.s da. ' 
Pla. União. foram especialmente convi
dadas -todas as antigas associadas C:.esse . 
sodal!cio. 

'Nos OUTRAS PIAS UNIÕES 

Atendendo ao pedido da Ftdemção, 

CASA CORAÇÃO DE JESUS 
ESCOLA PROFISSIONAL DAS IRMÃS FRANCISCANAS 

Cursós: diurnos e noturnos - Matriculas abertas. 
Rua Afonso de Freitas, 575 Fone, 7 - 7 403 

Paraizo - São Paulo 

NOVA ET VETERA 

será condignamente festejado em todas 
2.s Pias Uniões o "Dia da Filha d·e Ma-
1·la por devoção", no dia da Assunção 
de Nossa Senhora ou em data. proxima. 
C;:i:irtunamente da-remos noticills mais 
ds~:.lha;!as desse movimento. 

r-IA UNIAO DE PINHEIROS 

Comunica-nos a Pia União elas Filhas 
de :Marta de Pinheiros o ingre.ss:i de três 
associadas pa:-a a vld:i. religiosa: Eu
n:c~ correia para a Ordem das .ccnegas 
r.:.zgularts de .Sto. Agostinho, na qual 
recebeu o nome de Irmã Msr!a Ra.fae
Ia: . Rbsa Diun·Ssi para. a Congregação 
dac Passion!stas de Clausura, em Botu
cat-ú; Terezinha Munhós, pai-a a Ordem 
<l.as Benedltinas em soroe:i.bo.. 

A estas Filhas de Maria que toram 
chs.1úz..das a uma \•!da msls perfeita cs 
nosscs cumprimentes e as nossas pre
ce., . i::ara que pzrseverom c111 sua santa 
vocação. 

PIA UNIAO DE STA. CECILIA 

,cJmô .·habitualmente ·no ·2.0 d-;mh1go 
do mêi:, qüc f,Crá o pro::lm() dia 13, pro
moveri e F!?.. União do Sta. ce~ilia seu 
1 Jcolhimento mensal da.s 7,30 às 11,30, 
~rnd:> pregador o RZ'/IDO. Mc;;ns!':nhor 
Manuel · de Macedo, podendo c::>mpatecer 
it. el~ FUhss .de l\la~ia pertencent2s a 
outras Plas Cniõzs. · 

FIA UNiii.O DO BltAZ 

Hoje às 1430 será inaugu~·ada a Sede 
social das F;lhas de Maria do f3:,;nlwr 
l3om ,Tesus dó Bmz, bem comj o Dis
r:ens::.rl::> e ambulatorio s. \'icénte de 
Paul1 cte~L'.nado a socorrer os domtes 
e i;c::>res da Paroquia. 

PIA UNIAO DE S. DOMINGOS 

Vi.~audo o aperfeiç:amento espiritual 
da;; suas associadas a Pia União c!e s. 

· D;:imi.ngos promove u·a ir.anhã de r(co
.lhimento nos meses em que b.a 5 do
mingos. A.sSlm', a 31 de Julho reuniu cer
ca. de 30 Filhas de Maria para, reco-

UM CATOLICISMO ACEITAVEL 
!es que desejam apresentai--se apenas 
como catolicos, agir apenas como cato
Jiccs do ponto de vista politlco; aque
les que apenas levam i;uas .reivindica• 
ções às · Jeis opostas à. libei-dade religiosa 
e aos !Jlteresses da reltgião." 

Onde foi qu, o Revm-0. Padre Gar~ 
nier encontrou esses catolicos que se 
tenham colocado, na' ação política, em 
um terreno tão eKcl~ivamente religio
so, diria.mos até. sobre um terreno tão 
eclesiastico? 

Todos os .catollcos militantes; em to• 
da.s as epocas, têm unido âs reivindi
cações r~Ugiosas a defesa dos interesses 
do pa~ e o cuidado pel\1-S · classes popu
lares. 

Essas classificações Improprias e de
feituosas, essas· denominações novas e 
equivocas, esses epitetos quotidianamen- · 
te colados ao belo nome catolico, ter
minam sempre nesse resultado: '- per
turbar, dividir, lançar confusão nos es
piritos, paralisar as ·forças dos defenso
res da Igreja; do me.sino modo que si
nais multiplicados e contrà.ditorios re
du~ir!am à. impotenc!a uma frota bem 
armada,. 

Essa. mania .dos epitetos, essa neces
sidade de fazer cada dia. um plario de 
catnpanha., é .. ao. m~mo tempo· o sinal e 
à.causa de no.s.so enfraquecimento. Quem 
sabe si não veremos wn dia sacerdotes 
não-confessionais! 

•.• .................................... . 
Mas é interessante ei<aminar de que 

espirito procede essa tende.nela de tudo 
secillarizar. 

A ideia de funda.r ollras corr. um cer
to carater religioso sem serem confes
'sionais não' é exclusiva dos democratas 
cristãos e dos partida.rios do "catou
clsmo america.no", ela ê tambem e so• 
bretudo protestante. 
·os protestantes conceberam; de. acor

do·,com esse progi·a.ma, todo um plano 
de campanha. que . rea.lizam com ,o fa..; 
vor do mov!m:ent(! (!e ldetM preadq pe!O 
caSQ preyrus, 

o sr. Wilfred Monod, pastor em R<>u~ 
en, inaugurou nessa cidade, em 1900, 
"uma. SOiidariedade" ~ especie de cir
culo popular - concebida 1:csse esp!rito 
de crist!.a.nJ.smo não-confessional. Els 
cm que termos o sr. Augusto Sabatier, 
deão da faculdade de teologia protes
ta n,;e. definia o carate1· da obra: 

"Ela deseja ser profmidamente cris
tã sem ser confessienal; faz abstração 
tanto do dogma quant(• das liturgias. 
Sob· o estandarte em que o Cristo inscre
veu esse, mandamento: - "Amni-vcs 
urn; 11os outros", ela chama., sem afas
tar n!nguem. todos aqueles que desejam 
trabalhar pelo triunfo da justiça e pelo 
reino do a.mor, em particular os mem
bros da Liga dos Direitos do homem e 
os socialistas· idealistas do matiz Jau
rês." 

Assim, a aliança. dos socia!J.stas com 
os protestantes e· os judeus, aliança co
meçada. no terreno polltico e social,. a 
proposito · da agitação dreyfuslana, · pa
rece dever se estender ao terreno · 1·e·' 
Jig'ioso. Mas • não se deve precipitada
mente concluir que se dará um 1-etorno 
dei socialismo na direção das ideias mais 
espiritualistas e inconscientemente c1·is
tãs. 

Tendo a!gllllS dos revotucionarios pre
sentes à illauguração ® "Solidariedade" 
de Rouen, achado a reuniãc. demasia
damente· clerical, ou talvez demasiada~ 
mente "pastoral", os org!(n!zadores con
vocaram para. uma segunda reunião os 
socialistas mais mili!Antes da região, e 
els a. · declaração que um deles fez na 
presença· ·de toda. a assembleia: 
"Acho-tne aqui porque tenho confian
ça. nos autores da ''. Solldarretlade·" Vós 
me conheceis. Acho que ii,queles que re
conhecem a _Deus talvez seJa,m bem 
teme1·arios. Mas os promoto1·es dá So
lldarfodade declaram que não· fazem 
obr~ confessional, e em nele;; confio. 
Anunciam · francamente que patrocina
rão conferencias evangelicas;, entretan• 
to il Cristo que eles ap1·esentam é. um 
Cristo que poderemos aceitar. Nós, li
·vres-pensado1·es, dizemos: .... • justiça, 

verdade, caridade: - eles incarnam es
ses bens supremos em uma. pessoa ... 

. Nós não disputaremos sobre esses ter
mos. Nós nos· unimos ao Cristo que não 
pertence a. nenhuma Igreja,, mas à so
ciedade inteira, e cujo1 resplendor atra
vessa a. humanidade." 

Um cristo não confessional, um Cris
to cuja propria pe1:s0nalidade não é 
mais que um simbolo, eis para o socia
lismo um Cristo aceita vel. ' 

O proprio .Jaurês declarou em um ar
tigo citado pelo sr. Augusto SabaUer: 

"lt chegada. a hora em que a demo
cracia, em vez de eliminar ou de ultra
jar as antigas crenças, deverá procurar 
o que. ela.s contem de vital e de verda
deiro." 

Todos se lembram, lendo essas linhas, 
do famoso discurso, o.ptaudido pelo Pa
dre ·Lemire, em que Jaurês evocou "a 
velha canção" que havia embalado nos
sos pais. Reduzir o cristianismo a uma 
especle de mitologia moderna, eis a ten- ··· 
dencia. comum, consciente ou inconsci
ente, dos conciliadores de todos os par
tidos. Portanto o sr. Sabatier pode tam
bem ei,crever: 

"lt I um'a novidade bem gt;ande, pelo 
menos em· França, ver sobre o mesmo 
estrado pastores e socialistas militan
tes, cristãos e ateus, tentando se unir 
para. fazer· o bem e aclamando o nome 
do Cristo, uns a titulo de Redentor, ou
tros pelo menos, . a. titulo de 1,im bolo e 
por causa ile seu martírio.-" 

· Ap1-esentamos as· linhas a.cima às me
ditações d.o Revmo. Padre Garnier, que 
se rejubila algumP.,,; vezes por lia ver fel
to aclamar Jesus Cristo em reuniões ·so. 
c!alistas. Alem do . Revmo. Padre Gar
nier frequentemente se iludir ao pon
to de não ouvir as .:ilasfemias que se 
.misturam ,a e.ssas a.clamações, verá · que 
os socialistas não têm necessidade. de 
sua. presença, e que eles tambem de muic 
to ··bom grado se razeiu éco dos pa.sto
res protestantes, quando estes lhes apre
sentam um Cristo accitavel, · um Cristo 
não confe5siona1. 

- 5 ..... 

Pregando e Martelando ••• 

OS MEDICOS E A RELIGIÃO 
Pe.. Ascanio Brandão 

O médico é geralmenti:, aos olhos do vulgo o homem da ciencia, o _t}po 
do .sábio. E como se propal,i o velho e importuno precon_ceito de ~1:1e _c1en
cia e fé não se coadunàm tem-se como verdadeiro axioma a irreligiosidade 
do médico. Ha. me~mo u~ adágio que hoje repelem indignados os médicos 
cristãos e está bem longe da verdade: - "ubi trcs mediei, dno athaei" 
cm cada três médicos dois ateus. Entretanto. no começo deste século, diz 
o Pe. Eymieu. S. J .. na sua obra célebre: "La Part des croyants dans Jes 
pi-ogrés de la scicnce•·, um homem aue não se distinguia pelo espírito de. 
fé, o Dr. Saintenoise. num estudo ''L"état d'âmE' du mcdicin contcml)orainô' 
chegou a esta conclusão: - "o numero dos médicos crentes ni10 é tão fra
co como se podei-ia supor, Julgo mesmo que tem C!"Cscido muito de algum 
tempo pa:-a cá". · 

E curioso é que quanto mais me falam em médicos incrédulos, tanto 
mais me recordo de tantas e de tão grandes e belos exemplos ele fé viva 
çle ni-o poucos esculápios meus amigos. • 

Medicina e religião, médico e Sacerdote se confundiam outrora. Ja 
dizia O velho Hipocratcs: - l\lledi~us enim vir" sapiens philosophus vc 
Dcó 1,ax similis, E acon3elhava: - Ponha-se o médico antes de tudo sob a 
proteção DiYina. - Primum a Oivlnis Nmninilms auspicetúr, Galena diz 
no seu tratado "De usu par:;um" não querer se deshonrar na refutação 
dos absurdos do at-2ismo e entôa um hino ao Creador das maravilhas do 
corpo h\Jll1ano. 

E mais tarde o célebre l\lorgagni poderia lambem repetir com fre
quencia: - ''Meus conhecimentos e estudos cm anatnmia e medicina puse
ram minha fé ao abrigo até -ela tentação" .. Portanto. a irreligião em alguns 
médicos nunca foi consequênci.~ de sérios e aprofundados estudos, Ou 
aquela meia ciência de que fala Bacon, ou motivos outros dentre tantos 
que l2vam a indiferença. ao ceticismo. 

Exemplos célebres como os. de Broussais e Gal>anis. ficaram como pa
tronos do materia!fomo em medicina. Todavia estes mesmos, observa o Pc. 
Eymieu S.J. não foram tot,,\mente incrédulos. Brou~sais reconhecia no seu 
testamento intelectual: - "sinto como muitos outros que existe uma inte
ligência que tudo coordenou. . . deve ser uma ktcliJ?êucia criadora". 

Gabanis tornou-se famoso pela escandalosa se,são da Academia de 
ciências na qual bradou: - "jm-o. eu juro que não ha Deus". Afinal des
cobre-se uma carta póstuma do célebre ateu a confessar abertamente a 
existência de uma causa suprema e orderadora do universo. 

Em compensação o número de médicos verdodc·, amer,'e cristãos e 
católico~ ferv0rorns niio é pequeno n1cEmo·cntre os g,·,mdes nomes. Um dos 
maiores adversários de Broussais foi e:,ta figura de santo e de sábio, 
Laenec. Um qênio. O inventor do estetoscóoio. Deu ouvidos à medicina. 
Domina e personifica de ce1·to modo, diz Boinet. a escola clínica france.sa. 
Revolucionou a medicina com a ascultação. Tote gênio foi talvez o mais 
fervoroso médico cristão · do seu tempo. Escreve o seu biógrafo: - era 
um cristão à moda· antiga, filho da Bretanha, firme e doei! filho da !~reja 
católica, vivia e rezava com a Igreja, sem 9stentação, mas sem nenhum 
acanhamento, tomava parte em todas as festDs e devoçi",es essenciais, devo
tíssimo c:a Eucaristia e da Virgem Maria. R~citava devotamente o terço 
cada dia. Seus estudos m _;ilicos, disse à "Revue medical e françaisc e1 
etrangére", nunca o abalaram na lé. Ao invés deram-lhe mais fôrça e 
convicção e cresceram r.na admiração e amor pelo Autor das Maravilbas 
da Natureza'' (cit. Eymieu S.,T. Part eles Croyants). 

E o Dr. Joseph. Rel.'annier? Reccnheceram nele o fundador da gine
cologia e .o precursor da cirurgia moderna. Homem de fé. O devoto do 
rosário da Virgem. Fé absoluta, ingênua ccmo a de uma criança" foi a 
do p.rande gênio. 

Enfim. para que me alongar em citações e ter a pretenção de catalogar 
médico3 cristãos e cé I e bres? 

Quero apenas lembrar esta verdade sempre aí negada si~tematicamente 
pela incredulidade: - a medicina longe <lc formar ateus, leva a Deus:· 

E não sabem os senhores que raras profissões contam maior número 
de santos que a dos médico,? 

S. Lucas - Evangelista, médico e pintor. Médicos foram S. Cosme e 
Damião, S. Panlaleão. S. Antioco - Mártires; S. Sansão, S. Ofriculano, 
Sto, Alcxandl"e, S. Urcicino, S. Grcgorio Nanzianzeno, S. Cesario, S. Dio
nisio, S. Codrato, S. Papilius, S. Juvenal, S. Jcão Dama{;ceno. doutor da 
Igreja, S. Diomcdes, S. Lconcio; S, Carp<lforus, S. Genedio, S. 'Euzcbio, S. 
Zenoblo, S. Oreste. S. Emilio e tantos outros bemaventurados e cm cami
nho da canonização. 

Ora, a medicina está bem representada no céu. 
Os· advogados já não foram tão felizes. São poucos os santos advogados. 

E alguns como Santo Afonso deixaram a advocacia pai-a se santifical'em. 
Todavia na classe ilustre dos defensores do Direito ha santos e ,grandes 
santos. Basta um Santo Ivo ao qual se refere curioso refrão latino que não 
vem a· propósito citar aqui, Nem eu, nem os meus amigos advogados 
gostamos dele. 

111idM, ouvirem a i:;alavra do Revmo. 
Frei Bcaventura Cllasserieau. Prior dos 
Dominicanos que falou sohre .. A ora-. 
ção na vida de uma Il'ilh,. de Maria" 
ComJ conclus5.:i S. Revma. lembrou a 
ncccs~idade que -tem toda a Filha de 
Maria dz fazer uma pec;uena meditação 

• diaria. para s-e ccn.seguir o proc;resso na 
unlã::> c:Jm Deus. 

CIRCULOS DE ESTUDOS 

Terão inicio amanhã, às 17 ,30 deven
do prosseguir. em cada !.a segunda
feira do mês. na sede da Federa.ção à 
Praça da Sé, 47, 10.o andar circulas de 
eztudos que interessam às Presidentes 
pot:, nesses circulJs serão estudados as
suntos relativos à formação da Filha de 
},faria, procurando-se a solução cristã 
e catolica para as moç~ da sociedade 
do;; 11:ssos dias. 

Ha nlss() um perigo para a Fé. Al
guns, mesmo entre os protestantes, o 
compreendem; outros. mes:nv entre os 
catolicos. não o compreendem. Não pre
tendemos estabelecer um paralelo entre 
os eciesia.sticos que vamos ci,ar e os 

. '"socialist;is idealistas" genero Jaurés: 
- mas é certo que à tendencta de não 
ver scnã:> um simbOlo naquilo em que 
a. Igreja vê uma realidade. poderia ex
põi· certos cat:>licos a aproximações mui
to vexa toria.s. 

Na Justice lociale de 19 de maio de 
1900, o Revmo. Padre Sifflet, que se as
simwa: - Padre C. S. Oelion. por ser 
lyonês, nos infOrmava que ele se acha-· 
va "encarregado da a1n1a e da inteli
gencia de muitos juvens de a'ima aberta, 
lutadores de bom Deus. u:..c lojas e nas 
oficinas, cristãos sensiveis, de convi
ções sólidas, mas que nã~ se levam por 
palavras." Ora, para esst-i "cristãos 
sensivels", a leitura. de sermões sobre a 
outra vida provoca "pert-1rbações" em 
razão de "certas reflexõel • que ela faz 
nascer. 

o Revmo. Padre Sifflet nos explica 
o motivo dessas perturbações. 

Na. exposição das verdades religiosas 
"nós abusamos verdadeiramente da ale
goria e do estilo figurado. Nós a negli
genciamos na hL,toria sagrad2 onde, nos 
dizem os verdadeiros sabios, ela se im
põe mais que em qualquer outrn lugar." 

Para bem precisar seu pensamento, o 
Revmo. Padre Sifflet o Uuetra com al
guns exemplos: 

"O Pad.-e Lacordaire, em suas con
ferencias ele Notre Dame. deante de 
cinco mil jovens. afirmou que um bom 
catolico podia não ver senão uma nar
rativa, em grande parte alegorica, no 
quadro da criação feito por Moisés: -
o Padre Lagrange, diretor da "Revne 
Internatio1.ale Bibllque" de Jerusalem, 
revista classíca na expressão da ·· pala
se ensina correntemente em grande 
v.ra. sustenta a misma opinião. É o· que· 
numero de nossos semlna.rios Pols bem! 
11enhuma. historia sagrada par~ uso das • 
proprias classes superior-is. · não se ar
risca. a sustentar esse sentimento tão 
livre, e. a meu ver, tãô razoavel: ' ne
nhum ou muito poucos diretores espi
rituais de jovens ousam explicar mais 
abertamente por um simbolo a tenta
ção. a serpente. a espada do querubim. 
Notamos um progresso ·no que concer-

AÇÃO SOCIAL 
CURSO DE FORMAÇÃO 

POPULAR 
Dia 1.o, às 20 horas e meia, fol 

inaugurado pe\·1 ,Ação Social um no;; 
vo "Curso de formação popular 
destinado. como' os anteriores já em 
funcionamento; aos operarios que de
~e.iam ampliar os seus conhecimentos, 

O novo curso funcionará no pe
riodo noturno, ·em anexo à Escola 
Pré-Vocacional, da . fi'~ndação . Ant~~ 
nici e Helena Zerrenner, InshtUtÇ'dO 
Nacional de Beneficiencia, à Avenida 
Agua Branca n. 1343. 

A 'solenidade constou do seguinte 
programa; a) Hino Nacional: b) pa
lavras do diretor do curso: c) aula 
inaugural ·a cargo· do Revmo .. Padre 
José Danti, S. J., presidente em 
exercido da Ação Social. 

ne ao~ seis elias. a unlversalldads do di,. 
luvio, o sol de Josué." 

"1!, .entretanto, eis que esses jovens 
da manhã. à. tarde são atacados em 
suas crenças, que ceriarr, necessidade, 
mais ainda que as dos seminaristas. de 
ser pesta ao largo ua ,nedida V:ileraà~ 
pela l,Ó-eja, e a quem se recusa siste• 
reaticamentt liberdacte para conhecer as 
teorias modernas." 

Essas palavras mereceriam ser retra. 
tadas. tanto quanto aquela.' que moti
varam, um ano mais tarde, a retrata
çt.o do Padre Sifflet, Entretanto não o 
foram. .. 

Nós não nos empenharemos em dls• 
cussão sobre -este assunto com o ca
pelãv ela ~scola de São Joãc Batista de 
la Salle, desejamos apei.as constatar 
que a libêrda\)e relvlndlcact& pelos "no
vadores", de: dar um sentido puramen
te alegorico e simb'olico aos fatos mais 
importantes das narrativas bíblicas. 6 
pratic.ioa "em grandé I numere.· de nos• 
sos seminarios" e que certc "diretores 
espirituais de 10;-ens" dela fazem uso 
"abertamente". Um professor de se. 
minaria poude constatai recentemente 
que va.rios de seus alunos não temiam, 
pôr em duvida até a eKlstei.cia de Moi• 
sés, tanto quanto iá se te;, com a cxis• 
tencia de Homero. Como. aliãs, poderia, 
ser d,. outro modo'/ 

, A juvenLude ·val instintivamente aos 
extremos, e quando ela vê personagens 
veneravei~. 1 • >mens rtlputaµos por sua. 
ciencia e sua f>rudencia, abalai ou re
jeitar como que brincancl.o , ensino tra. 
dicionaJ, se escalda no deseje, de se sa• 
lientar pel,•s mau; áudaciosas conquil;tas 
sobre a ·velha exegesé e sua~ interpreta• 
ções fora dE: mocta. 

Espt,ra-se, ao preço de tantas con
cessões, tornar enfim o catolicismo acei
tavel ao espírito moderno Vã ilusão! O 
desacordo é derilai;iadamente profundo; 
é irredutivel o antagonismo entre o ca.,, 
tolicismo e e~a doutrlmt racionalista, 
e naturalista qi.te caracterisa o esplrito 
moderno. 

p unico resultado. que a tentativas de 
conciliação e de adaptação podem atin
gir é fa?..er definhar a Fé nM aimas. 

Conhecemos exemplos· dessa.., d~vas~ 
tações · produzidas em certos semtnarios 
pela. exegese e apo!ogetica modernas. 

l'i:, .na hora atual, um dos grandes 
perigos que nos. ameaçam: e não é § 
unico .. " 
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TELEGRAMAS DO RIO 
-------,---;""-----------------------------------------------

NOTAS'ECONOMICAS 
PEDIU. DEMISSAO O Sh. JO,i\O 

ALBERTO 
RIO, (ASAPRESSJ -- O Ministre> 

.:Jo2.o Alberto. em longa carta dirigifüt 

.ao pre!lidente 'da Republioo, pediu de
:n:issão elo. cargo de Coprdenador da ;10-
il}ilimção Economica. · · 

· Na.- carta . dada·. á publicidade o . Mi
:niS4') _ explica as r:.zões do pedido e a 
:sua· intenção de dedicar-se exclilsiva
n:,,nte á Fundação do Bl'asll central. 

C9.mo já é sabido, o major Gilbe1·t o 
D.iarlnhó, · à.'lslsténte do. C'901·dcnudv1 já 
,::iedtu. demissão da Coo1:denação e já foi 
ll!esignado. para a a.lud1da .Fundar.ão. 

O substituto do sr. João Alberto na 
Coordenação será:·o coronel Anapio Go
mes,. do quad~·o de oficiais de intenden
cià do Eimrciltoi ex-comandante da· Es
.cola. de ·1ntenderida do Exercito e atual
:rnente membro· do Co1is3lho J<'ederal de 
•Comercio 'Extdior, 
'TAl'laEM VAI. PARA A ,F~NDAÇAO 

. BRASIL CEN'I'RAL 
RIO,, (ASAPRESS) - o coordena

-d.ir da mobilíµção Economica, assinou 
ume. portaria, concedendo a ·exoneração 
cio·_ cargo de chefe de · gabinete. pedida 
;::e.lo major Gill>erto Marinho,. que. na 
:mesma data t)ass(lU · a 'ocupar ' a prcsi
d~.ncia da Fundação Brasil Cenfral. 
'NOMEAÇÕES, NA CQORUEN~AO 

RIO, (ASAPRESS) C- O. Ministro 

João AllJerto assinou os seguintes atos: 
Exonerando a pedido o Comandante 
Amaral Peixoto do cargo de -chefe do 
seiviço de abastecimento e. designando· 
para substitui-lo.· o coronel Jesu!no d.e ·' 
Albuquerque. designando superintenden
te da Comissão de Abastecimento :1o · Rio 
Grnnc!e do sui e Alagoas: respetiva
mente, · aos srs. Conrado Ferrari ·e ·Ma
nuel Valente Lil1ia: designand• o· ar• 
quiteto Henrique Mendlii1, pa1'a · assis• 
tente rcsponsa.vel do setor de Cónstru~ 
ções civis, tudo da coorde11ação da.Mo
bilização Economica. 
DISPENSADOS PELO ,uNJSTRo'· J)A 

GUERRA· 
RIO. < ASAPRESSJ - o· Ministro da 

Guerra, dispensou das funções 'que ,vi
nham exercendo Junto a Cóordenaç~o · da 
Mobilização Economlca, o coronel Mat
tos Vanique e major Gilberto Mari
nho, ambos da reserva da ptlmeira .elas-· 
se e do quadro de professOl'eir do Mlnts-· 
tcrio da Guerra. . . . 
l\IAIS DE 13 "•:i,HõES DE CRlíZEUtoS 

RIO. (ASAPR!llSS) - O im!Y-)sto so
bre a renda é considetado hoje, 11<Y Bra
sil, como sendo Q tr~;1uto mais Tí:ttel'es-, 
sa.nte para o Tesouro Nacional. A pró~ 
posito, revela-se que 11, arrecadação-' des~ 
se imposto. que em 1941 não ia"alem·.de.· 
crs 310.760. 728.10. e1eva-se agora· a 
crs 13.754.220.000,oo. 

N-0 TI C,I AS MILITA R.E-s 
, 

ÇÓMANDO·DA,GUARNJÇÃO UE FER-
. . . . N"NDO . DE ,'!!;OR()NHA 
. R~O. (ASAPREe~- - Segundo co- • 

nwnicàção . rccebi<J'a.' pe!Ó Ministro da 
Guerra,. a<!i)?a. d~ deixar o governo do 
comando do r;estacamento Militar de 
_Fernando· de .. NJronha o coronel Tris
tão .de Alenc;a.r de Ararlp~. que foi subs
titui.do pel~:coronel ,João de Deus Pes• 
soal Leal. 

O _cor<A;!_el _Araripe, que orest,'.>u bons 
.serviços ;naquela. comissão p.Jlitica-mill
.tar. · fr,.t distlng11ldo com o coman io da 
Infa,Jtaria Divisional'ia _da Quarta Re
gião"M:llitar, co1:11 sede ·em Belo Hoi'lzOn-
te. ' , , · · 
O SERV I,QO Dli: COMBOIO NO 

TRANSPORTE DA FOKÇA 
.· . EXPEDICIONAltIA 

RIO, (ASAPRESS)' - o serviço de 
comboi<' rea;,lizado ,1i,Pr Ümdades da nos
:sa Armad,a ã F'ot·ça. · Expeêiicionar;_a Bra-

. sileira. que, com tanto brilho cruzou o 
Attantlco. P.m demánda. <la Italia. · este
.,.~ so\:J. a lmeâiiita direção do capitão de 
már e guerra. · Ail.tol)iO Alves Camara 
Junior. 

Os nossos marujos já tão. habituados 
ás Jutas de_ navios · transpo'rtes e mer-

Te.m novo . diretor o Depar .. 
· · tamerito Nacional do 

Trabalho 
-R,tO .(A$APRESS) - O Prcsi,lcntc 

füt .Repub(i,ca ',l'l!iln:ou <l<e<'l'CIO concn
<iendo· e~, llcr.a~ãó ao 81'. Augu~tn He-

. go:·,~fo.nteh:-(f, -do ··ct\.rgo de. di("t>to.- ,10 
Depar,tà-1;..-€11to, Nacional <lo · l',·:ihslho 
é . nom~ándo~· Para Substitui-!•~ o Sl'. 

Sega.,~d,s _:Via.ri.A qile hl,_,;innn- e_x-z-n": 11-

"'lo o 1·eferídQ .ca·':'gb,. ·co_mn · ~u ·1~_t i t utg. 

Ôesêoniiança 
, r.:w: · <.\SAl?l{%SSl- ,,.._ A. 11npr,,n"ª 

-c.ar-ie,<·,.1: ... i'.Olll!-) 1:ffaud_o · o t'lnha ~que de 

umc'.l.· ;.:..:/ ~i.J_(f ... p·àr~icti.-. <le cei.·-:a.;::t, "a. 
:rri.~ iOJ.". tÍ .• ~ .. 111_Un10S --t~m1·,0s1

~. ,c.on~t.;tll 1~ 
<là.. t'le -~:;.1:/·i;" fe1fã.O, ··lentilhas:~ crvi ... 

· :lhas •. <1~·:sti_nadoS- ã, 1-::s,Jitnha, db: q·.1<-:
·•·são_ vi_Vtlr-es .Cl_O'·_ 4i-asil ._que "l)OG(.l'.l ir 
·1l.1rà,, 1,s nâ_iis",._ eXt>li.i:.!_a.ndO .. se tal í],::,,:-; ... 

cc,nr"i::t1H,;a: ·(, nl ta._<~H t)as · .den ~nGiH ~- ·1 i:P. 

. ·.JJaíse,. aJia<los . ., ~01110 a· lngtat~r1·,1 11 a 
I!tt~Siá~ teni fel.to a' corC_a de :.:erd,,o~ 
<1 11_0, :" a bsp"lnlrn. tcri·t. l)re.t>tat.1 J ~1 o 
'"'eixo··._· · 

cantes, executarnm com grande 'eficlen
cia a tarefa e a- nossá, Força Expedi• 
clonaria chegou a.o seu .;es,in;:, .salva de 
quaiquer perigo. · · · 

O general Mascarenhas de. M:orai$, co
mandante das Fórçãs ExpedlclonaJ·!as · 
Brasileiras. ainda a bOrdo dei· navió em 
quo viajava. manifestou .a sua gratidão 

· pela yaJiosa· cooperação· dós · marlnheil'()S 
brasileiros. transmitindo ·ao capitão ' de 
mar e iruerra. Antonio Alvares .Cama'ra · 
Junior o seguinte telegrama élé agr:a-
dee'mento: · · · 

"Em nome dbs braslle!l·os aqui ·a · bor
do. que · partem para a linha de fren
te. afim de continuar. o . tl'abafüo- glo
rioso de nossa Marinha· em_ defesa. de so
!Jerania, apresento m!rth3.'l., despédidM 
gratlssim'> pela vossa excelente; ,prote• 
çã::> anti-subrnadna ". 

O capitão de mai' e guerra. Mac-Qrilr
rc, comanda.nte do transporte "Gene
rR-1 WU!!am Man ". tambem enviou a.que~ 
le of!claJ superior da noosa. Armada 
uma clll·ta mas expressiva mensagem, 
que é a segulnte: 

"Boa via.gem e multo obi;igado pela 
vossa cooperação nesta' historica via
gem". 

Serviço noturno da-· Panair 
para o Norte · 

rt!O, <,\S,,.PnESS) .... In,;ugurou-se 
O ~('l'Vi<:0 ae·:eo noturno da· Pa\1n:f do 
Rntsil pn.ra o nordcstP e tio1_1-<'. •hl ·-pal!i. 

o avião que inaugurou o· se·rviço:· foi~ 
o rte prefb,;o· PP-J>VD. que 1Ja1~l-iu ~- •. 1:, 

Q cop1anc-lo dó fti_loto 1-toherto 1J 1
~ ·Qllt:-i

roz rla Sih·t1 lev~nHlO · 1 t 11iv~;,t:l i;,~_ít;.,_,:J
P- nt re os quais o· co_nun1daà.te :Avt,ar .. -
tio Vit~ira Cor'tez,· clH?fe ·10 ·:tl1Ji)al'T~1..: 

111P11-to de Oper-a-çôês ·da P~;ú1fr e qit6 
.seguiu até .H car>ital _hal&n:-l... , 

1 )s n))arelhos fa~é1n·· iigei.r;is-·'.·P.f~.,a-... 
la:::. em CRrav(>1as, Salvado·r. A::,~.,:njt'.'1. 
~laceió e Recife. · · 

Casa=se S~ A. »~ Pedr~r de 
Orleans e · Brag~nça •.· 

ruo. ( ,\S ,PRF.SS) ~ ('nnfil'111R~l0. 
oficiá I nH·lltf'; o casà1nento. d.eê .. S. ·:".·. o 
Sr. D, Pt,dro do Oi·leans e· Braga1icà 
com 1. P1·in.ce!"-·a· D . .:\-faria. da Eá:1 era1,r ... 
e.~ de l1ot1rbon r1 Orleans. 

Para o ,-a~amento foram co11vi,fac1os 
o Papa Pio XII é os membros cht alta 
a~ i,;"tocraC'i"' eti.-opeia. 

Encerrou~se a · 2.ª · Confe .. 
rencia· Penitenciaria 

Querem anel. de gráu 
rúó, (AS Pn8:SSJ ~- A· I•'elerac:ão 

Taquii;;Tafica Erasõleira,' acaha tle ·re
celJer o :..resultado clp: lnq'uer·_ito·. le,·a· 
do a efeito· l"'O {Jruguai· e' .Argentinn . 
11'·1_'SPntic1n dê eSrJ.arécé\,.;. se·-. nS. tãq1..1i.
irato's <.le,·erlio o.u . 1Úio.- u~ar anel. uo 
graü,·. ·, .. '. ·· 

. A .·s_uge·stãn àa· F'-eâera(iílo foi. a1Ho
,~adá:. "i"la..quPJes dois 1,afses .. N'6 HrR
sil,. a. <rua si unanimidaOilé dos taquí
grafos· opina., ra i~01~avehncntC. 
·.-Em ,outr,Js -i.fs(>s do c..,ntincu.t.ê 

c~lão ,scnd"' óm·ichs: · 

Criado o -Consulado do 
em.Roma-. 

RIO. ( ASAJ?RESS) ,;,_ O Presidente 
<la R('J'l~blica_· a_ssil'lou ,1ecrf'-fo cr!r.n
do. ·a, ·ti'ulo r,rovisorio, o ·consula,lo 
nc·ral~-110 '·nrasil ê1n ··Roma, coin 'juri-s
<.l:ção· sobre tocla_ a ltalia. 

O problema da falta do gás 
RIO, (AS,\PP.ESS) - Teve logllc' no 

,:rn.hinP,te dei' lnspetor. Geràr da I!umi
nac:ão; uma reunillo do~ repres~. ta.ntes 
ela Companhia <le: Gás,. afim ·de aprP.• 

·_ciarc_~ll o t,rol_1Jerna;d~ co·nslJrri'o~de trits 
· Pé1"' população ·~arioc,a, F"ln<la a 1·e. 

união. a reportagem· procurôil avistai·. 
se:coni Ó··sr, F.rancisco'Sá,J,ossà, lns, 
t>etor- g·oral da. ·.ifutni~3.~_ã.o. ~s. ·<"·ohfir ... 
1110~1 · ·o que· se ·pa_sSoli"- na r~.,ni'jüo. d i ~ 
zen elo qí,e d !ant'e ela· no'va ·. si tua1::lo 
crlaàa. r,elac ralta de '·transrior'te ca1·
,voe1r·o. é o,' at17!1ento ·cn-1 :r(':J~~ã(/ ai;> ai1d 
,paasadó do. C'onsurnn !)e· gãs por parte 
.çla POJ)ula<:'âo. /fo1·n,-..o .. i;e,. n~c·es'&ai·iR 
aque;a reun'.ão. àttm <!~ levar ao <'O• 
nheçlrri.:mto do s.1'.· Mfn_i,tro ,1a Viação, 
tal ~_itua<'!âo., O -sr. Mh."li~tro· rPcon1<:11-

. dou· imNllatamen_te, 'lll<> a ·rnspetorfá 
fl7.e,;se um apelo l\ po1i'i1lacíl,ô.· no sc-r,
ti_t1_0. de• e~ono1ni2ar .. O. mafs JlOSSh"f'], 
gãs.,·t.a( como a,qontece\l ·110 ano \Hts~ 
sado. 

Ó, <lnlrea.•ist~do· Pr'l-~::'lt>g·uh1 em :-:\1r1.s: 
declaraçõ<'s, adianfa1.1do qtie, o gran-. 
de, nun,~r'n, ·de" gazogenlos' na· c-illa<Je,' 
estã, fa zenõo €$<·l1l<se'8!' () "ª l"l'â o, 
l?roÍl~égufri<lo dl~h <IU.<> a: Órn,,,a·nhia 
<I<> (h\,s tro'úxe ao c,c,nhecimon to da JJ1f· 
petorfa- a. comünieít(!ão ~!' seü~ forn<>· 
ce<lores·,dE' carvão, 'do~ Iilst:ÜI()~ !Jn iclOR, 
Que s(\ P0<1P.rão fornP.c-,r ~tê ;, fim ,fo 
aho;, écrca rle · 2Íl. 11'1>1 tortda<las: Corri o 

'··o·, consumo. mlnimo .• <I~' fahri<•» d~ g/is 
. até._<'· flni àn·.·ai1o·;serã <)~ :i~ tnil \<1n<'-' 
la-das.- ,,erifka-se um, clerlcif. · (Ili<' s6 
pocleriá· <Jer. coberto ·co111 O c~rvã.o 'Tle 
Santa Ç'l,tarina., _ .·: · . 

óntem · nH,smo, o.· si· .. MinJstro ela 
Viação, to1nóu im1,ort;.nte~· medidás no· 
f?ei~ti<lo_ d'é. S_~r ·tral'.)-.?POJ"f.àdo: ('.I t::J.Í-_\'.ÚO" 
oá:tarin·ense· para:- o - Rio, .Fi.nallzantl.o 
stia!!; r1:e-~lar3C;ÔêS, di~Se\·~n\~· i1:3it _ro°t~êri:"' 
ela 'reuni:Ío (!hegoµ'.?e ·~ · conc,J\tsã(i_' (]C 

que _ 6et_~ '_neCe~sarlo __ 'esta~eleCe:r . uma 
nova ·<fota de, raciôn~m-1)11.to', i;,ão:-sendo 
1iêrmitÍdo a qualqú~r ioris.mnidor ·quo 
exceda• a .. respetiv:a. _quota, pagando'· em 
dobro· em· "tais caso~.' 

Aincln, se .exceder, ·o• consumidor re
r,i,I,erá. um 1tvisci v.i·evio nfim de; ·voltar 
:l sua cota . .-Não se·ncló aten'diclo o·u.pelo 
da.·_ hi3pútori~_.·._,-.êfltão serfl., ·tH·i\·àclo ':de 
to<lo.: ·o·, gú, ... t1~--héces~r.riô, escla1~ccer 
'lue· a.···rnSpet"Orià··_ll_ãô--_tOnrn.rk ·t:1is_ íne..: 
<lida:a senã.ç,. em ,:Ultimo caso,, :-s0~te 
~en~ido.'. _a,p~l~- para ··a:,. l)of)ula(~ão· afiln 
de colahoràr coin .. -o g·Ovel'no ·-nesse 
transe de· gue_r)·a qu~ pássa ·o. i,ars. 

Será reformada · a: lei 
naturâliz~ções · 

de 

•,! 

ruo. ( Á~APREiSS)' -, 'Vai ''ser têfor-
111ti:tlâ'· a T:.ei .. ~ób're ~at'ui~a.Jizaçõ@s. Xe!-;• 
se-sentido, j:1.'.f<ii lnici~da;a élabota~fo 
,de ·.ànfe-prOj\~tO_ respc-{iYo,_·,-r.Jin_ ,:onni-
rrkaçlio cio Chefl." àó Governo, .Ó' M.inis
tro ·c1a.·· -Ju'stf~~.-,:-êi111· longa· · ~X]iosiçf.io, 
tliSso O, ··seg-uint.e:···._ 1

•·.\ e.~·perienC'i:t, 
vinõR d0 C.oilh---~itneúto ile 111q,hares fl.e 
ca.:-;'6$ ofe.recjdos · á t1ee1s·ão·- n1inl~te1-in 1; 
O exan1C das·--1,ipotes~·s_. jur·iaiPa_s áf con
figuracias;.·e. ú aprofundado est_udo, ,los 
temas controvertidos, ã J,urispr.uclencia. 
,hlotacla sob a· cons_tanti;· inspirarão 
dos· interess~s ilO'_pais,-asstn·afo .. ra.111 f~t .. 
Ilia$ é ,µefeitos 'dá. n9ssa. tegisla(:ão so-, 
IÚ·e essa relevà1Úé ,materla, for.nec~n· 
,10· ~Jéntentoa \'alíi>riós para--uma · con- · 
vcnlente' r<,t'orm,à !egislati'va .. ,, . 

t~ Y•'.:.C T O N /\ R I 0 

fRACOS e 
ANEMICOS 

TOM:M 

Vinho treosetada 
"SILVEIRA". 

Gr,n.:le Tónico 

FESTA DO -BEATO -PEDRO 
JULIÃO EYMARO 

Iniciou-se dia 30 pp,, na Igreja Ma
triz de ·Santa· Ifigenia, çatedral provi~ 
soria, e sroe da . Obra de Adoração 
Perpetua, o · solene triduo preparato
rio, à festa do Beato Pedro Julião Ey

·-mard, fundador dos Padre~ Sacra
mentinos e -das Servas do Santissimo 
Sacramento. · 

O triduó ·constou de·: Terço, prega
ção, a cargo ·do'· Exmo. Revmo. Mons. 
Manuel Correia· : de Macedo, e do 

· Revmo. Padre José F. Veloso, orações 
para a ·canonização e 'benção do San
tissimo ·Sacramento. 

Dia 3, festa do Bemaventu~ado, 
houve às . 8 horas, missa festiva de 
comunhão geral, · . celebrada pelo 
Exmo. e Revtno. , Mons. Manuel Pe
dro da Cunha Cintra, Reitor do. Se
minario Central de São Paulo. 

A's 19 , horas e 45, Terço,' pregação 
pelb Révmo. , Concgo Manuel Correia 
de Macedn, benção -solene, beijamento 
da _reliquia do Bemaventurado,, 

O fim. dessas solenidades foi alcan~ 
çar todas as graças que a sociedade, 
necessita da 'Misericordia Divinà, em 
particular a ·paz mundial e o · adven
to do Reino· pacifico de Jesus Euca
ristico. nas almas, nas familias, nas 
familias; nas sociedades e nas na
ções. 

Revmo. -Pe. Luiz Marsigàglia 
Festejou· dia 1.o, pp. a füa aata na

talicia o Revmo. Pe. ·.Luiz Màrsigaglia, 
sacerdote· Salesiano,· que há 24'' anos 
exerce o mag1sterio re,ligioso, tendo 
servido. em varias: cargos· ·de .. respo~
sabi)idade, 'enire os . quais: nos ulti
mas tempos,. no de· Diretor do Liceu 
Coraçifo de· Jesus e, . atualmente, no 
de Dfretor. do Inslitüto Profissional. 
"D. Bosco", j1•ntameí1te com as fun
ções. dé vigal'io da· Pãroqula de· Nos
·sa Senhol'a "Auxiliadora, do Bairro 
da Lúz. 

Não será racio.nada a carne 
O snr .. José l\Iilliet Filho, chefo do 

:õervi~o cie ·carnes e Derivados da Co• 
crde~a-;t,~,., · l?1·ocufad~ __ ·pela ·~tp:>rtage1n1 

diss~ que a came. não s~râ racionada cm 
S. Paulo, ,PQls n&o ha -comumo obriga
torLl de~~ pÍ·ôduto e ·nein toct:s o con
son~3m, .tOdOII os dias. O seu préçb não 
i;erj, majorado. 

. Continuando. cm sua palestra, disse 
Ó sr.i'." Millfot que· scrf normalizada. a 
c~rue 1q; açougµes, pois· a falta verifi
cada n~s ulthnos dias f<:>i devido a tr~s 
marchnntes .· terem ,se af2s~ado, o que 
camcu um· certo emba.raç<:>. 
' Term!n:?.ndó a sua cntrev!.sta, o snr. 
irna~t i,"ilho qü,~e qi:c sobre ,. ani.;tia 
r:cs açou;;uelros culpados . n:?.da !:a de 
p:1;:tiv-1. l:cre:;ce~tando que sempre que 

. ho~;ve;• · cessações de ,quotas ~rá. algum 
~çcugu~·.Í!/]mprénsa' comimic;i.rá O nJ_me 

•''do::·.àçoµ~üel,'11,''qiÍiÍ' for "di.~trlbÜida ~ 
· quota. do estabelec'imento atingfclo pela 
m2di~a: 

Generns para . São Paulo! 
Sz3undo n~t:ziz.s proc~dentes de San-

'tc::. chegaram àqual~ porto füyzrsos na
vice, trazendo b::mha, feijão, batatas; 
nrro:;, man";3iga., r.Iem de outros generos 
alimentic:os prcc2dentes do!! portos <10 
sul do pais, e C: 2st:n:ldos a este Esta-

. do. Tãmbcm da Argentina óegou outro 
navio,. trazendo u:na carga de·· 16.471 
quilos C:e queijo daquelô pa:s. 

Do3 pr=ctutos nacionais, citamos , .. 
11.300 tacos ·c',:i bata~cs, 1.100 de atroz, 
1.70'.l .. sac!c'o .c'.e farinha d.~ .. mandioca e 
1.192 do fci)áó. 5A60 caikits ·de banha, 
3~ c:i,ixa,; e:~ mr-nteiga, todos destina· 
c!:.'.j zo · abaitecim.tr.to ~e ·sr:.o· Paulo. 

Alezn dess3s carre:;amentcs, tem che
. gado a Santos varios C:e _sal, trigo,' açu

car, inflama v~is e outros artigos: 

Merte heroica de um Parnco 
na falia 

O· "Osservafote -Romano" confir
ma a morte tragica de D. Coschoili oi 
Giuseppini Ddmurialdo que morreu 
em defesa de Eeus paroquianos con-· 
tra as a:itoridades alemãs, 

RIO, ' SAPRJ,JSS) - 's traha1Jrcs 
à· 8~gunda Conf . encia _·enitenci>t
ria BrasileL·a1 "-"~ -~e 1;euniu r:est: cà· 

ai, Cncerra.raw1-,e. d!a. 2. 
NaH varias reuniões foram clebati .. 

llos e estu _,;ados ·v..::--IQs aSsunto·s -. e!~ 
elevada. im1)ortallciJ parP n.. ciencia. 1,e-

. CONGREGAÇÃO ·MARIANA DA ·IMACULADA CONGEICJ.0 
"E&te Padre piedoso e verdadeira

mente apostolico", · acentuá o jornal. 
"foi aseassinado quando procurava 
impedfr, por -tÓdos os meios a seu al
cance, a deportação dos seus· paro-. 
quianos. Oferec;cndo-lhes sua prote
·ção durante todo o tempo em que a 
patria esteve dominada pelas ;orças 
alemãs, jamais, pensou abandoná-los". 

'J{p.i 24- de Muio, 80-90-S. Paulo 
~.-...__,.,__ • 4 ...., ..,_ ~·'·, ":"""'· _IA,Nlftl .. 

nitencint ;a, ..> rE-1ulta<Jos serão 
aplicados n·. praCca. · . 

Os coi,gressistas \'isi.ta:ram a n1,a. 
(lrnn<Jo e n: Colonll.l· ele Dois Rios;·e 
seg·uiran1 para Belo ·Horizonte, ~.- con. ... 
vitc <lo Governador mineiro, ·sr: B,~-
nedi to V!iladares. . 

Visitará o 
de 

Rio o preielto 
Ottawa 

m0,' < ASAPRl~SS) ·- A_tendendo a. 
11111 convite elo·· Prefeito Henrique· 
VúclSwort h, visitará· esta capitâl o sr. 
~ .. tanley Lewis, prefcit~ dé Ot.a_Wa, ca-
pital ,, 1 ,...anadá. · 

O ·prefeito •'" capital' c,inadenso de· 
,·erá vermanccer nesta caf)itàl ·. um·à. 
sem··na. 

Soldados servirão como 
condutores e motorneir.os 

HIO, ( ASAPJa-:SS) .- Dentro d·e 
pq~Jcc~ dtar., ,~arios ·soldados estarão 
t.ra.',alhando como condutores:. e' 1no-
to1·11Pit'n!-i da f.,..ig·ht ~6, 211-êdi ~,a fof.l-0~ 
macia "111 e011sequencia da Companhia 
C·1nu<lcnse <>Slà:r com ·falta de fun• 
cionar1os. e haycndo, por cSse 1notivé>, 
Vill'iO~ veictÍlos 1)2 :r (l ' Depor.. de, va .. 
1·i "" <:,n tfl~1d ii. ~n to~ en tr ... o Pref P.ito t. 
o Mlnist· ,, ,, Guerra, ficou,conserta• 

'd() 'l ' (' j\finih'ter!o di.L f.1uerra· -forlle• 
ee,. li. :,o homens que, clepoi~ ':cíe exa• 
1ninados, -pa,3;sariaüi a· s~r\.·ir ~~- t>OPil• 
lacões <lo Rio, no d-~s~mpenho das alu
rlidas t~.r.efas. 

Emprêza Auto • Viação 

s.· PAUI..1O SAN'l'OS LTDA·. 
CR. $ 12,00 

Onibus di:iriam~nte de hora em hora entre S Paulo • Santos·· 

S. PAUi.O 
Rua Mauà N-º 6iO 

Fone: 4-3676 

SANTUS 
Rua do Comercio N.• 32 1 

Fonez 6-777 

E . SÃO LUIZ GONZAGA 
A exemn\o dos anos anter.iÓres a cong .. 

Maria.na. da · Paroquia -de São_ João · Ba
tista, . comemorando o:, seu 19.o aniver
sario ·de . .fundação, promoverá . a tra
dicional. festa ém louvor ao seu 2:o _ pa
droeir.o São Luiz· Gonzaga, a qual, pro
posit'a~mente, coin~l,dirá · com. o ·àniver
sado: onoma_stico e natal!cío do querido 
an!etot <4\ Federação, R;. P. Agostinho 
Mendicute S .. J. pái'a as.sim·. lhe sér· pres
tada sincera e: :ca.t·inhosa homenagem. 

PROGRAMA 

. TRIDUO SOLENE: - Nos .dias 24, 
25 e\ 26 de a.gosto, ne~a Paroqulâ, às 
19,15 horas realizar0se-á tríduo solene, 
pregado pelo consagrado _orador sacro 
Revmo. Fref Luiz' Gonzaga costa, O, F. 
Mo· do Convento, Salito A:~tonio do Pari, 
seguindo-se a' ladainbà cantada . e ben
ção do ss. sàcramento. 

Nil sede social da.e. M:·todos os dias 
após. o triduó, haveri recepçãci ·. às fa~ 
mllias dos congregados,''bêin como,.TOR
NEIO DE .PINGUE-PONGUE entre as 
Cóngregaçóes de SANTO ANTOJ'.:l'IO • DO 
PÀRI, BRAZ,' VILA D. PEDl'tC e ·SAO 
JOAO .BATISTA, na disputa 'da Taça.' 
"PADRE CURSINO~' e medallias. 

DIA· 27. DIA DA , FESTA . - As 7 
· horu Missa com COffiUI\hâO geral,, i)Ol' 

intenção do saudoso Arcebispo D. JOSlt 
GASPAR. 

Apôs a Santa, Missa, café na· sede. 
As 9 horas -, . Solene Missa cantada 

pelo ·coro da congr(!gação por znum
ção do -Revmo. Pe. Agostinho, Mendi-
· cµte s. J. . . ' ' 

As 10 horas - Grande .Prova :pedes-

Comemorado ém · São : Paulo 
o dia-da lndêpendencia 

da-eelgicá 
Dia 21 . de julho proximo passado, 

· :·data · ha-cional · da Bélgica; realizaram
:se nésta capital varias solenidades co- . 

',-nien}d,rativas ela grànde' data. 
Pela manhã, às 8,15 horas, foi ce

lebrada na Capela dos· Anjos, de. S,u,.:. 
to Agostinho, à run ·. Caio Prado, 232, 
soleni&.ima · Missa. em memoria elas 
vititr.as da guerra e para peelir a Je
sus -as 1J::in~-icis· para a Belgica cato-
Iica,,, .. . , 

Todos o~ elementos 'de destaque da 
coloilia ·belga desta càpital, estiveram 
·presentes, q_ando- um ·magnifico êxem-· 
pio de fé catolica. 

tre ''SÃO LUIZ GONZAGA" (5.000 me
tros)' em di.sputa da belis.,ima. Taça "D. 
JOSli: GASrAR", de posse transitori11,, 
oferta da . Federação das ·congregações 
l\1arianM: 

As 15 horas '- Partidas de Putebot 
Ãs 19 horas - Recepção de fitas a 

Noviços· e a 'Congregad9s, , cóm prega
ção do ,Revmo. Pe. Agostii1ho Mendicu• 
te S.- J. seguindo-se a . benção do SS. 
Sacramento. · 

As· 20;30 · horas - No Salão D. José 
Gaspar anexo ,à casa das Associações da 

Pertence ao· Arcebispo· e dirigi~lo-á 
quando resistirarn à deportação , para 
o territorio italiano ocupado pelas 
fotças nazistas - ato que os alemães 
puniram com ·a morte. 

O ···t.t-,l ,J\Jl\i/\l{IU" ::51G. 
NIFICA BOA LEI l URA. 

E FOHMA<;AO 

Festa de Santo Emidill em Vila -- Prudente 
Comemora1~do a festa. de seu glo-

1:ioso. Orago, · Santo, Emldio, realizar
~e-i/,ti. na Jgrejà Matriz de Vila P:•u. 
den ~e (rua Ibicu·r 44), 'piedosas festi
viclacles. precedid~s de solene -Novena 

f: o seguinte o programa da Nove
na: 

Dia,,,.4 de agosto - Ãs 19,30 horas: 
SolePe Abertura da Novena: Veni 
Cre?,tor, Terço, Sermão, Benção· do 
Santissimo. 

· Dia 5 ·~e agosto - Às 19,30 horas:· 
Terço,· .Sermão, Benção do Santíssimo. 

Hoje, · 6 .de agosto - ÀS _7 horas: 
l\Iissa com Comunhão géral das Asso-
ciaçõe~ religiosas. . 1 

Às 8 horas:·. Missa com Comunhão 
dos Cruzados. 

Às 10 horàs: Solene Missa canta-' 
da. 

Às 19,30 horas: . Terço, Sermão 
Benção do Santíssimo. 

Durante' os d:as 1· até 11 de agosto 
às_. l!l,30. horas, · hav~rá Terço· e' Ben-
ção· do Sáhtissimo'. · · 

Sabado, 12 de ,agosto - Durante -0 

dia: confissõe~ para as crianças; à 
noite para os· adultos. 

Às 19,30 horas: Terço, Sermão, 
Bençãc- do Santíssimo. 

A :esta de Sto. Emídio. será come
morada dil:'.13, domingo cóm o seguin-
te programa: . . · 

Às· 7 horas: l\Iissa com Comunhão. 
gera; dos paroquianos, 

Às 8 horas: Missa com Comunhão 

geral das crianças. 
Às .10 !toras: Soleníssima Missa 

cantàda, 
Às. lf · hora~: Recepção , de fita. ne

las Aspirantes dás Filhas de Maria, 
pro,sidida pelo Revmo. Pe. Eduardo 
Robertc, , · 

Às . 16 horas: Procissão de Sa~1to 
,Émidio, que sa!rá. da .l\1atriz, seguin· 
do pela rua Ibiêui, Praça . Veiga Ca
br..al,, rua Caµanéa,. rua Americo Ves·. 
1mcci, morro S. José, rua Eurico Ma
gi, nova avenidà do .Sr. l\Iario Cappi, 
e Praça da Matriz, onde haverá ·ser· 
mão de um conhecido orador sacro. 

O ca~to da Novena estará a cargo 
do coro infantil, sob a competente re-· 
genci: da Revma. Irmã Eligia, DD. 
Superiora das Irmãs F:ranciscanas de 
São-José, ' 

Desde o primeiro domingo ae se
tembro em diante haverá 4 Missas co_.' 
minicàis: às 7, s; 9 e lO'horas. 

Por ócasião · do primeiro aniverga. 
rio (dia _30 do çorrente) da morte· do 
Revmo. Pe. Eustaquio, melhor co
nhecido· pelo' nome de "o Padre de 
Poá", sairá à luz ·a sua biografia, fn.' 
titulada "Padre Eustaquio, o Padre 
de Poá• ao preço 'de Crs ·20,00 (bro
chado) e Cr$ 30,00 (encadernado). 

Os admiradores . daquele piedoso 
83.cerdote poderão procurar esse li·' 
vro na r!lsidencia·. dos Padres - Rua 
Ibi_cui, 44 - Vila Prudente, •· telefo
ne .3-0448 .. , 

O lJ :R o· . CA ll'l'!Cl.AS 00 MONTI~. D'll.J socu1rno 
,J01AS USADAS. E BIUI.IIAN''ms -

R. Alvares Penteado, 203 
j 3.0 andar ..;..._ 'l'eL 3-7720 

Compro . paga,ndo · os melhores: nreeoa. 

MONA~O 

São Paulo, 6 ele Agosto de 1944 

Federação / das Congregações Marianâs 
Lo ANIVERSARIO .DA MORTE DO 
R. P. IFENEU CURSINO DE MOURA 

s. J 
Vide 1.a pagina 

CONCENTRAÇAO NA FREGUEZIA 
DO ó 

praed'icaveí'.unt" (levantaram-se seus 
filhos ·e aclam1J,ramsna' l)emiwenturada) 
manifesta que todos os Santos· e varões 
ilustrés qÚe . têm sido glorias dr.s Con .. 
gregaçóes Mariariàs o em geraJ todos 
os. Congregados consideram como ponto 
de honra enaltecer a Maria Santi.ssima 

. e por dita sein igual apregoa, seus· lou-
Terminuram o:item à noite as paJcs- · vores. e grandcza.s, bem· como celebrar 

tr,is preparatorias ~a .·· Concenti'ação é:o~ e!l.tusi~lll<\ ~us ti;iunfü~. . _ _ . 
Miu-iana da.'Fi:eguezia dÔ''ó, · Depois desta síntese expositiva -ia sig-

Hoje será realizada a grande concrn-. nificação histoi-ic'a · e apoJogetica .do 
tração· que será iniciad:•,_.com a ceie- quadro cte co.ronas. JJOO deixa de ser 
braçã:i da s. Missa, às 8,30, sendo, ceie.- oportuno. lembrar que as tradições glo• 
brante o R P. Agostinho Mendicute S. l'iosas das Congreg·açôes Marianas, de. 
J., nosso caro Diretor. que .o quadro é como que um arquivo, 

o local da. concentração é· um .dos em na.da foram desmentidas nos tem-
mais lindos recantos desta capital e poso pos que vão correndo, depois de· e;cu~ 
sue a primeira Igreja em 'homenagl'm à tada a maravilhosa tela. a oleo que aca-
Virgem santissima construida nos su- bamos r<e descr.ever. , . 
burbiôS da Capital. Em todas as. eJ.asses sociais, desde a;_ 

o seu nome, primitivn,mente era·.o de culminanc!a da hierarquia, onde o San• 
Nossa Senhora da Expectação· do Par- to Padre Pio .x confirmou e amp!icu os 
to. privilegias · das Congregações, e · os; dois 

Porem, coma na festa' da Expectação ultimos Papas, Bento XV e Pio XI, as 
< 16 de Dezembro) ha uns canticos cu• honraram como membros delas; · e _de-

pois desse supremo· ·apice da dignidade jos primeiros versos começam. sempre. , . 
pela exclamação ó, bem acentua.da e e jllri.sdição t·eligiosa, tantos homens 
prolongada, 0 povo "batizOu" o templo proeminentes .no governo das nações, 
e O local com O nome por qUe llOje .são nas ,etras~ 'Ciencias e artes, üa ma.gls.; 
conhecidos: Igreja e Freguezia ·do ô. tz·atura e na.-i armas (bastarir. recor .. 

dar o fervoroso Congregado, · i\1arechá.1 
Para o !Jcal ha farta e -raplda con- Foch, . o generalíssimo da oútra guer .. 

duçãu, QUer"do Largo de Vila Pompeia, i-a mundial), justificaram plenamente~ 
quer junto à eStaç'ão da Lapa. execução de ,um novo qúadro · hlstoricCI 

Lembramos que hoje, o primeiro do- e apologetico, que rivalizasse com o de 
mingo do 'mês, não haverá reunião na- corona.s e estimulasse o~ vindouros ai 
Curia mas sim na (,'reguezia do ó, con- . continuarem, _de epoca em epoca, a- per.;. 
forme aviso.s anteriores. .petuar pel:> pincel as figuras de maioll 

CURSOS DE FORMAÇAC 

A visamos a todos os que frequentam 
os Cursos de Formação do R.· P. Wal
ter Mariaux s. J. bem como aos que se 
interessam pelos respetivos . cµrsos, _que 
dentro de três semanas terão Inicio os 
exames de habilitação. 

A Federa.ção estâ já estudando a · or- · 
ganização de futuros cursos: .logo após 
os exames dos que· ora terminam. 

OS NOVOS DIPLOMAS 
DE CONGREGADOS 

Terminamos hoje a descrição do& no
vos e artisticos diplon,as de Congrega
dos que foi iniciada no dia 23 de Julho 
ultimo. 

Moldura artistlca. a) titulo ·central . 
superior: as palavras '.'Beatàm tne di• 
cent omnes generationés" < chamal'me
ão bemaventurada · todas as· gerações) 
indicam que as Congragações ·aa $an
tissima Virgem contribúiram · poderósa-
mentc para realizar, por sua parte, ... 
aquela profecia de Maria. Santissima e 
que perseverarão constantemente· neste 
sagrado empenho. O nomé de Maria do
minando os dois _hemisferios represen•. 
ta a universalidade, ou o desenvolvi~ . 
mento por todo-o.mundo, das Congre
gações de Nossa senhora. 

- b) direita do trono: o zelo aposto
Jlco e espírito de piedade, este, recurso . 
e motor daquele, são significados por 
meio. de algumas seções ºda Congrega
ção a saber:. comun,hões dpminicals, vi
sitas de hospitais e ~arceres, · ensino · ca- · 
tequisCico, círculos de. operarias e ou
tras obras de propaganda 'catolica, · es• 
pecialmente o apostolado -da im1>rensa. 

c) parte inferior do dipioma: os ti~
los enumerados nesta parte significan\ a. 
atividad~ cientifica, !iteraria· e' artis
tica C:as academias da Congregação, por 
exemplo ile Teologia e Fllosofill,, Direi-· 
to . e Sociologia, Med!cir,a .e. Cirurgia; 
Cienclas Naturais, I!llgenb.aria civil e 

. mecanlca, . Comercio. e Indu.stria, Llte• 
ratura e Critica, L:.1guistlca . e Filolo
gia., Arquitetura, Mu.slca e outras belas. 
artes. 

d) Titulo central infetior: à lema 
. "sur.rexerunt __ fiJii .. ej\lS .. et'_ be!l,tjsstmam_ 

destaque entre a Imensa população fot·• 
mada pelas Congregações de Nossa Se• 
1lhora, cuja multidão é tal, que ·às, Con .. 
gregaç'ões, note-se bem,· as Congrega.• 
çõcs ascendem hoje a 70 · mil. 

DONATIVOS PARA O SANTO 
PADRE 

. Continuam à.. nos ser r!lme\idos · ddna~ . 
tivas de:;tinados a atender ao apelo dQ 
santo Padre. - · 

Convem frlzar mais ,11ma vez, que ~
Pai da Cristandade, como sempre fez a. 
.Igreja,. procura, com os auxllios daque
les que a Divina Providencia ma:nteni .. 
afasta.dos dos llOrrores da guel'ra ate .. 
nuu.r o sofrimentos dos povos _da.s naçõe4 
arrazadas' pela guerra. 

o que tem· sido a ativ-idade do Vati., 
ca.no em ab;igar, ·manter, vest-ir 1·efu• 
giados da, guerra, já é de domínio · pu• 
blico. 

Ainda no domingo passado o LEOIO• 
N ARIO publicava a estatlstlc.. das car• 
tas sociais rêmetldas atravei: do Vati .. 
cano, e· que chegam a mais de quatrQ 
milhões. 

Ora. tudo Isto -requer um poderoso con"' · 
tributo que está muito acima de qual .. 
quer · Juízo. 

São · várias çentenas de milhares d• 
pessoas que aguardam auxlllos em man .. 
timentos, roupM, medicamentos, etc. 

Em varios regiões da Europa aproxi• 
ma-se o rigorosíssimo IJ:lverno. 

Não nos. detenhamos em atender o 
apelo: iespond;imos prontamente' dan .. 
do uma mostra de. fillii · amor ao San .. 
to Padre, dEi amor ao proxlmo e aleni 
disso, dando uma demonstração pubJi,. 
ca (!>e. gratidão para com a· Divina Pro• 
videnciP- que nos fez nasc,;1 em uín1 Paíl!I 
privilegiado, distante dos horrores da. 
gguerra, embora dela participemos co111 
tudo o que nos é passive!, 

Qualsquei: donativos em roupas, me, 
dicamentos, gene1-os aJimcnticios, di .. 
nhelro, etc. por.lerão ser enviados· à se.. 
de desta. Federação, até que a Comissão, 
Diretora :;ue ll·á ~uiierlntender o anga,. 
rlameuto dos donativos determine ou .. 
tro : loca.J, 

Que os. Congregados continuem . a se~ 
os primeiros a: àt!lnder ao apelo dO San~ 
to P~re. 
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São l.-'aulo, 6 de Agosto de 1944 

TEATRO~ E CINEMAS 
PROGRAMAS DE HOJE 

PRIMEIROS EXIBÍDORES 

ALHAMBRA - Paixão impossível, com Hug< del carril. - APA. f 
Perigosa, com Rita Hayworth. - A. . . 1 

ART Pt.LAC/0 - Branca de neve e os sete anões, des. de Watt· Dlsney - A. 
BANDEIRAN7'ES - Pimpinela Escarlate, com Leslie Howard. 
IPIRANGA - o Impostor, com Tear Gabln. - APA. . 
METRO .:.... Tartu, com Robert Donat. - APA. 
OPERA·. - Sedução tropical, com Victor Moore. 
PEDRO II - O caminho fatal, com John Wayne. - APA. 
!UTZ -- o solar das almas perdidas, com Ray· Mllíand. - D. 
SÃO BENTO - Seu grande triunfo, com Lew Ayres. - APA. 

O amor faz das suas, com Ann Miller. - D. 

SEGUNDOS EXIBIDORES 

tl.MERICA - Extrallha passageira, com 'Bctte Davis. - R. 
· Ele empregou o patrão, com Stwart Erwin. - APA. 

tl.S'.l'ORIA - A ceia dos veteranos, com Stan Laurel. - A. 
dVEN/DA - Sargento York, com Gary Cooper. - APA. 

Toureiros de fancaria, com os trés patetas. - A. 
BABILONIA - Dama fantasma, com Franchot Tone. - D. 

llust1·c ·incognita, com Frank Morgan. - APA. 
BRASIL - A irmã do mordomo. com Dnana ourbin. - ·APA. 

Insuspeito;;, com Joan Crawford - AMC. 
BRAZ POUTEAMA - As três t1erdeiras. com George Brent. - D, 

Ronda da morte, com Chestcr Morrls. - APA. 
BROADWAY - Lili a teimosa. com Martha Eggert . .- D. 
CAMBUCi - O diabo disse não, com t'on Ameche. - · D. 

Forjador de homem, com Pat O'Brien. ~ AMC. 
CAPITOLIO - -Um mundo de ritmos, cnm Kay Kayser. - APA. 

A irmli do mordomo, com Francho Tone, - APA. 
CARL.OS GOMES - Africa. com Impcrio Argentilla, - A. 

Defensores indomaveis, com Robert Liwlng~tor., - A; 
CASA VERDE ,- Horizonte perdido, com Ronald Colmann. - APA 

Da justiça ninguem escapa. com Eddie Albert. - APA. 
CINEMUNDI - Cinco covas no Egito. com Franchot. Tone. - APA, 

Um encontro coiu o Falcão, com George Sanders. - APA. 
COUSEU - Flor de· inverno. com Sonja Henle. - D. . 

Sllerlock Holmes e a voz nas trevas. com Basil Rathbone. - APA. 
COLOMBO - Expresso Bagdad•Stambul, com George Raft.- -- APA. 

Comando 'de costa, com varias atores. ~ A. 
· COLON -· Nosso barco nossa ahr.a. com Noel Coward. ~ APa 

Lcti·a acusadora, com Eddie Bracken. - D. 
CRUZEIRO - Guadalcanal. com Prerton Foster. - AMC. 

Q3,rota caprichosa. com Ruth Warr!ck. -- D. 
:ESPERIA -'- Ela é da pontinha, com Jlnx Falkenburg. - R:. 

Voando cotli musica, com George Givot. - M. 
Sargentos ·r. recrutas. ~om William Ti-acy. - A. 

FENIX ..:.. O az da mcrte. com· Eric Bortm~n. - AM(í. 
Arrisca-te mulher, com Jean Arthur. - R. 

GLÔ.h.!A. - Amor e heroicldadu, com Libertad Lamarque. - R. 
Refem,, 'com Louise Ralner .. - APA. 

IfOLLYWOOD - Guaaalcanal, cem Preston Foster. - AMC'; 
Garota caprichosa, com Ruth Warrick. - D. 

IDEAL - Artilheiro aereo. com Chester Morris. ,a_ 
O az da morte, com Eric Bor\Jnan. - 4111C. 
Sepultura vazia, com Llo:,d l\.o!an. - APA. . 

IPZRANGA PALAClO - Sempre no ·meu coração. com Glorhi Warren ,_ x,, 
ZEUS - Musica d'l. vitoria, com Ann Mlller. - R. 

Mantenho ordem. com Willian1 Boyd. - A. 
LUX - Pa1is r.ra assim, com .\nn Dvorak. - AP.A 

MODF-RNO - Os anjo& contra o dragão, com os anjos "-e car:i su]a. - APA.. 
O diabo dis_se não, com Do:1 Ameche. - D. . . ,-. 

. Terror· dos espiões. _ . 
·oBERDAN - Um assassil10 de luvas. com Van Hefiin. - A. 

· Estalagem maldit.a, com Charles Laughton. - APA.. 
ODEON <Sala azul) .- G\lllg-ho, com Randolph Scott. - APA. 

Horn para iµatar, com Lloyd Nolan. - APA.. . . 
e Sala vermelha) - Expresso Bagdad-Stambul. com George Ra:'t. - 11PA. 
Muiher contra homens, com Marguerite Chapmann. ..:... L. 

OLIMPIA - Beijo da traição. com John Garfield. - APL 
. O .F'alcão em perigo, com Ton Conway. - AMC. 

PARAIZO - Canção do milagre, com José Mojica. - JJ, 
Tudo por ti, com Fred Astaire. - AP A. 

PARAMOUNT ..:... Insuspeitos, com Joan Craw!ord - AMú. 
Emile Zola, com Paul Muni. - R. 

PARATODOS - As trê!" herdeir::is. com George Brent. - D. 
Amor a segunda vista. com Ann Sother. - APA. . 

PAULISTA - Forjador de homens. com Pat O'Biien. - AMC. 
Emile Zola, com Paul Muni. - R. 

PAULISTANO - Lanceiros da India, com Gary eooper. - AMC 
Aventura no oriente. com Clark Oable. - APA. 

PENHA - Bebê da discordia, com Lupe Vekz. - I.. 
Eu te espcraiei, com Rob~rt Stel'ling. - R. 
Inimigos do batente. com Robert Cummlng. - APA. • 

PIRATININGA - A grande •,a1sa. -com Fernat1d Gravet. -,.R. 
Um drama em cada vida, con John Carradinl. - APA. , 

RECREIO (Centro) - Pierre o aventureiro, com Bntce Cabot. - i:PA., 
En< busca de ouro com Charles Chaplin: - AP A. · 

RECREIO (Lapa) - Canção de Dixie. com Dorottiy Lan1our. - D. 
Ai veem os touros, com Rltz Brothers. - A, 

REX - Bambi, desenho de Wal, Dlsney, - A. 
Amor e heroicidade, com ',ibertad Lamarque. APA. 

RIALTO - Refens, com Louise Rainer. - APA. 
Arrisca-te m-1lher, com Jeai Arthur. - R. 

ROIAL - Claudia, com- Robert Young. - D. 
A dama fantasma, com F'ranchot Tom,. - D. ' 

ROSARIO - Mulheres de ninguem. com Ginger Rogers. - APA 
ROXl - Sempre um cavalheiro, com James Cagney. - APA, 

Tentação das garotas, com Jimmy Lydon. - APA 
SANTA CECILIA - As três herdeiras. com Barbara Stanwick. - D. 

Amor a segunda· vista, com An-_ Sohern. - 4PA.. . 
SANTA HELENA - Ares da tempestade, com Chester Morrls; - APíl. 

A legião da fronteira, com Roy Rogers, - AMC. , · 
SANTO ANTONIO - Dois solteiros. em apuros, com Franchot Tone. - APA 

Mares sem dono, con, Michael Red Grave. - A. 
SÃO CAETANO ___ Dois saleiros em apuros, com Franchot Tone. - APA. 

Sheriock Holmes .e a voz, ,ias trevas, com Basll Rathbone. - APA. 
Sli.O CARLO:; - Casa de loucos. com Olse,1 & Johnson. - APA. 

A extranha morte de Adolph Hitler, com Ludwig Donath ...... APA 
SÃO GERALJJO - Do ifexico chegou o amor. com Tito Guizar. - .A 

O campeão e a dama, com Denis O'Keefe. - AM'C. 
Sli.O JOSE' - O intrepido general Custer, com Errnl Flytl. - AP A, 

Aventura para dois, com Gracc Allen. - A. 
SJW LUIZ - O bebê da dicordia com íUPP Velez. - Je. 

,ierdeira desaparecida, com William Garga.n. - AMC. 
Sli.O PAULO - Comedia humana, com Mickey Rooney. - APA. 

Salve-se quem puder, com Stan Laurel. - AMC. · 
SÃO PEDRO - Extranha passageira. com Bette Dr,vis. - R 

Ele empregou o patrão, com Stwart Erwin. -- APA. 
UNIVERSO - Expresso Bagdad-Stambttl, ''lm Geotgc- Raft. tPA. 

Comando de costa. com vario·· atores. - A. 
VILA PR:.JDENTE - Africa. com Imperio Argentina, - 4. 

Aquele careca voltou, com Lupc Velez. - APA. 

TEATROS 

BOA VISTA - Das cinco ãs sete, com oéa-Cazarré. 
SANT'ANA Barca da cantareira, com '. ·alter Pl11to. - M, 

EXPIICAÇAO DAS COTAÇÕES 

B. - BOM - F'ilme que pode ser visto por todos com proveito. mora?. 
A. - ACEITAVEL - Filme que pode ser visto por todos, embora sem pro-

veito moral. · 
AMC. - ACEITA VEL MENOS PARA CRIANÇAS - Filme que p'elo enredo 

ou cenas pode impressionar o publico infantil. · . 
BPA. - BOM PARA ADULTOS - Filme que pode ser visto com proveito 

moral tão somente por adultos. 
APA. - ACEITAVEL PARA ADULTOS - Filme que pode &er visto tão 

somente por adultos embora sem proveito moral. 
R. - RESTRITO - Filme que pelo enredo ou cenas deve ser estritamente 

reservado a pessoas de solida formação moral e religiosa. 
b. - DESACONSELHADO - Filme que pela grave !nconveniencia do enredo 

ou cenas, deve ser evitado por qualquer publico. 
M. - MAU - Filme prejudicial para qualquer publico. 

NOTA: - t Importante que o espectador não st contente com a simples cota• 
ção do fllme · ou da peça de teatro, mas que procure conhecer pelo 
menos alguns detalhes da critica. Isto just~tcará wna cotação que 
afirmada sem nenhum comentaria, porlerá parecer injusta: e so
bretudo com a leitura de uma analise que põe em_ relevo os ele• 
mentos bons e maus do filme o espectador pouco a pouco, educará 
sua conc!encla e aprenderã a julgar por si mesmo os outros filmes 
que lhe forem apresentados. . 

O boletim da Orientação Moral dos Espetaculos contem uma 
critica detalhada de todos os filmes ex!bldos em S; Pauto. ll': publi· 
cada semanalmente e a assinatura anual custa CrS 25,00 na Ca• 
pital e Cr$ 30,00 para o Interior. Informaç~ na Associação dos 
Jprnalistas Catollcos, á rua Quintino Bocaiuva, 176, 3.o andar, 

sala 297 - Fone: 3-7760. 
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Notícias do·s Estados 
G. O 1 A' s 

\"ISITA AOS J,~PROSOS 

·. GôTAXIA (ASAPRESS) .:... D. Ema
nu,el. Gomes. de OUv,eira, Arcebispo 
:Metropolitano de Golaz, em compa
nhia de vario membros do Cabido 
Metropolitano, vlsitóu a Colonla ele 
Santa MartiL, distante oito qullome-
tros desta càpi tal. . . 

Na cidade <los· hansenl~nos o ilus
tre prelado- foi recebido pelo dire
tor do Servlr:o <lo Profilaxia da Le
dra, sr .. Mario 'u.rrl, percorrendo a 
seg'uir todas. as dependencias. 

Na: capeln da Colo.nla _o Arcebispo 
celebrou uma missa, que foi assisti
da por cerca de -qulnhen'tos hanse
n fanos ·,quê se encontram Interna
dos na, Colonia santa· Marta. 

COXSTU:UÇ.\O Dl<} RODO\.JA 

GOIA;,;'IN · (ASAPRESS) - Prosse
guem ativamente os _estudos para a 
construç:io da rodovia ligando Xali
vldade até Dianop.olls, dois lmportan• 
tes municípios do· norte do Estado 
de Goia~. 

A rodovia estender-se-á. até Bar
reiras, no Estado <la, Bala, entrepos•· 
to cconom ico da grande h1fluencia no 
desenvolvimento comercial daquela. 
região. . . 

'l'elegram·as procedentes de N'ativl
c1a.de informnn1 que brovemento ·aque• 
!~ ruuniclpio Jlgar-se-á. por rodovia a 

. Porto Naclonau, faf..!llitan,lo as trocas 
con1erc1a1s das cidades Vizinhas co1n · 
Delem do Pará., através do rio To• 
cantins. 

PARADBA 
R.\.POSA ATACAÍ>.\ DE R,UYA 

JOÃO l'ESSOA (ASAPRESS) 
A~a,bam de chc.ga1• aqui ·seis pessoas 
p1•ocedontes do. Municlpli'.J de Touros. 
no ln,erior · elo Estado, as quáls foram 
utacadas por urna. raposa a~acilda. de 
raiva. 

Supõe-se que aind"' haja outros 
feridos, vithnas do mesmo animal, no 
n1ut'ilclplo de Touros. 

llORRl•1U ANT()!lilO SILVINO 

J03,0 PESSOA (ASAPRJ<JSS) - Co
nrnnlcam de Camoclu G1•a1ide o fal.e
clmento naquela .cl_dade de l\fanoel 
Batista Morais, famoso cangil.c_eiro 
das caati11gas, cio1ihccldo sob a_ aku
nhà de Antonio Sllvlno Morais, o ·qual. 
após ter cumprido longa pena, en1 _Per
nambuco, obteve liberdade condicio
nal, tendo estado na Ctipital da Re
pnblica, vlfü!6 depois · para o sueste 
tia. Paraiba. 

Rio Grande do Sul 
DIREÇllO D.\: VIAÇ,\0 1''ERREA 

, JJO RIO GllA~DE 

PORTO ALEGRm (; SAPHESS) 
Deixou a dlre~ão da Viação·J<'crrea -éio 
Rio Grande_ cio Sul o cornnel ,valdemar 
Amorim Mélo, o qual deverá. ocupar 
uma comissão do· )!:xerclto ele cujas fi
Jc,iras esta\'a afa,;tado hâ. cinco anos. 

O coronel Walclemar . Amo,;im ·c1e 
Melo serâ. substltuido :pelo engenhel• 
ro Aimor~ Drumónt. 

R. Grande do Norte 
ENTREGA · DE DOIS DESTROIERS 

AO, DRA.S11, 

recolheu urn vasto do.c.ul)1ettario do·s 
mesmos, mostran,do como f I posslvel 
cxtern1lnar as. manobras da utnta. co
luna, que possuia aqui uni aparelha
mento completo com ramificações pó1· 
outros Eatados,-Aquela Se.cretaria vai 
distribuir os resultados de suá, açll.o a 
diversas associações culturais e cienti
ficas do Estado, afim d·e alertar os 
esplrl.tos contra os. indlviduos que 
agem contra o. nosso· pa._ls. 

ESPIRITO --SANTO 
AXIVERS~IUO _DA. SAGRAÇÃO J-JP1S
COP AL DO sn. BISPO D.IOCESANO 

VITÓltIA, (ASAPIU'1SS) Com 
grandes solenidades religiosas, foi co~ 
memorado 9 DeÍllmo S-Cgundó Aniver
sario episcopal de Dom.·Luiz Scorte
ganhl!-, Bispo cio' E,lspirilo· _San to, 

Territorio de Ponta Pcfrã · 
I,'AI,1'A DE IN\-"t:"Ri\'O f~ DE CHUVAS 

. PONTA pÓiú., (ASAPP.:ESS) -: o's 
agricultores- e os, criadores mostram-se 
a:préensivos-c·om a ausencla· de chuvas, 
pois hl). tres nleses não cae sobre o 
Territorio· uma unica gota. do agua .. 
gntrementes, 0 inverno que ·sempre ·rol 
vigoroso. não apareo,eu este· ano, ten-. 
elo a. têmperatllrà. descido· somente a.tê 
15 graus, quando o normal é nesta 
epo-oa éle l a 5 graus ab'aixo de zcró. 

/ . 

MlNAS GERAIS 
DECl!IJA-SEXTA SEMANA DO 

t"AZÉ"'DI;a~o 

VIÇOSA, (ASAPRESS) _; .Do no~so 
cõrresponde.nte especial ...... Teve· lugar 
nesta cidade, a· Instalação ria. Declma 
Sexta.· Seniana rio Fazencíeiro, compa
recendo ao - importante conclave, mi
lh;,.res de ,.grlcukorés-alu11os, Entre.o9 
lnumeros participantes; -Uvetnos -ocn.• 
siâo de conhecer os saoerdo,.tes ·catoli
cos, 1,adres Pio Otoni Junior,· v!garió 
da paroquia de Bemposto, no munici•:. 
pto flúmihense. de. Três Rios; e .Mànuel 
Carlos Per1>li'a, 111eníb~o da' _Congrega
ção da· Mtssão e 'procurador do Semi-
nario Menor de Mariana. . 

O primeiro aqui es.teve· lnt'egra ndo a 
delegação do agrlcultor.e-s e -vlslt(lntes 
do Rio de Ja.nelró, clà· • qual tambem 
fuia parte o ·desembargador· Sabota 
f,imà, prêslclé11te do ·:pà.tronato_ de ?rle-' 
nores: daquele Es.rado. . . 

Já.-o;sPgundo .. velu por lfetern,lnn~ão 
do r<:xmo. Sr. Arceblspo de Marlanà, 
1>. Helvecio Gomes ele.- Oliveira, afim 
de o.bserva:r, co·mo eeml-lnterito, os tra
llallü>s ria "Semaria do Faiendeiro" 
JJromovlda · este ano na .Escola Sú1>0,-. 
rlor da .Ág'ricult:(lra. de ['-ilnas Ge_rais e, 
tambem, alguns dos· cursos ·ministra-. 
dos, espectalmente os .relàtlvos:.ã. cr_!a
ção seleélónadtt de bovino~ pa.ra ,,orte 
e leite,· l,'alancl.o· ao padre :Ma_n-11.el Car
los. Pereira. c11sse-nbs essé ·sacerdote 
que· -o· Semlnarlo ·de.- Marhrna rú-antem 
uma .. fazenda c_<im uma. aréa de quasoi 
quatrocentos· alqueil·es de, terras .d"' 
cultur'a. e :pastoreio, Quánto ~ lavoura, 
esta é lnclpl.ente, ·e ã. criação come<;a 
agora a desenvolver-sé, .A;d!aritou. ser 
preofso prõpórclô11,ú' alimentaçã.o $~.dia 
e econónilca.-;aos- seminaristas, em be-

. neflclo ,ele. sua saude; Por: Isto_ é ··,1uc 
,·eiu â _Viçosa·· , aci>1n_panhàr.- alguns 
eursos dd h1tercsse tm.e~lato _ para apli

. car nà tàiimda'tudo. quanto a1,render 
ele. llfü para. pla11tar '-inteÍlgEmte1nente 
e colher ó" ri1'nxlm0 .: rendimento. · 

* . . ... _ . .,_,; __ '\<. .. ;'_- . . .. , 

®,.,1 .·A.:UV:E~SARlO- DA· CHEGADA 
;1),1):S ,.J>P .. ,~Ê~J<J~:fÓJ\l~!J',A,S ~OLAN,-

NATAL, (AS,\PRl~SS-) ._ Iieàlizoú• ,.,, , · DESES·, ,\O· Bl.tA.51~- · -
se a cerimonia. da trànsmlssiLo á. Mà
l'inhà do Guerra Brasllelra d<1 dois 
desÜ'oie1s que· passari1ri da n:.ttiona
lldade norte-americana para a - brasl
klra. Os ,:a.sos de guerra ·cm que·stão, 
que :-:ão de recente constru~ão '? se 
cham·avnrn •1Penne,vill" e ·'Jierzei", 
pas~aram a. cha_1nar,-se. 11B,er~i.oga ": e 
"Ueber1üe", cn1 hoJU<'.,:tagen·i:· aos ICsta-
dos de S. Paulo e- P~rnambuco. · 

os navios e1n apreco pertence1n a 
uma serie de quatro que estava.m .sen-

. . ,'·· .. ; ' ·; '.' . 
BELO HORIZÔNTE, ( ASAPRES$) -

Prós,segÍ,le·m · nesta. captte:1 ª·"'solenldn, 
<les' rellg!ós'~s comemo,ratlvas do· 50.o 
an!;versarlo da chegada· dos Padres 
nertentorlstail·· H'olanileees. ao :Brasil, 

Ka· 111anh:ã tle Jic~,fol celeb1·ádà uma 
missa sofon'e · ·ni,. Mittrl-z. de . Sã.o J <ise·, 
sendo of\clant·e; p; J\i;itoulo dOB Santos 
Cabral;' Atóebispo .Melrop()litano. 

SANTA CATARINA 
A ESTJAGÊlll J.-1. PREJUDIC.~-- A -LA• 

VOURA E A INDUSTltlA 

· I•'LORIANOPOI,IS, (ASAPRE$S) -:. 
Con tln ua ;,. prolongar-se,. ·sem . esp&• 
rança de chuvas proxlmas, a, extensa · 
estiagem que vem causando ·os malorés 
prejulzos â. lavoura neste Estado: N!i!S'" 
ta Capftal, ··já. se ressente a. população 
da falta,' de agua, e do mesmo mo.do 
ela escassez -de lm:, pela lnsuflclencio; 
motrl~ dos gerado'res d<'> ene~gla.. 

Em Blumenau, Joinvllle, Itaja!, ·. 
Brueque, os estabelecimentos fabris, em· ftce da exti'a.ordlnarfa báixa do ri-o 
Ita:ja.t Assú e do rio Braeinho, estão 
passando 1>elo regime de :raciort:1,mento 
no fornecimento de energia eletrlca; 
!la.vendo, em consequencla,. uma dimi
nuição da pt·odução, de má.Is ·ou me
nos· oitenta l)or cento, apesá.r de esta
rem as fal,rlcas sobrecarregadas de ·eu• 
comenda e com a pro<lúção atê alem 
de dezembro inteiramente vendida. · 

O FRIO E~t. S.-\.XTA CATAIUX.~ -
·. J,'LOR!AXOPOLIS, (.ASAPRES$) 

!--:os )>rlmeiros dias <'!e _julho _à te111pe. 
ratura no m.unlci}1l0 de São Joaquim, 
SLtuádo na .zofia ·ser-rana. a 1~350. me..: 
tros de altitude; esteve <,xtraó1·!1i11arla., 
me.nte baixa, ten!,10 o termometro des• 
cldo ao mhilmo de i;; _graus- abal:s;o de. 
zero. . 
. A ultima. "'mu.is acen_t\lada -baixa ele 

.termomett·o. naquela locallda(le. foi ve
rificada em Ult, .quando· désccu -a 14 
graus negati.vos., · , _ 

1 
• 

Em con.sequencia da, . baixo:' ·te·1111,c~ 
ratura, caju abundante 'ney-ada, que 
cobriu ca8as, ruas. e campos, p_reju_di
cnn<lo grandemenú a. lndusiria pasto.-· 
ril~ pofs as pastagens · fiC!ararn seria• 
mente queimadas. 

Tambem no fim é:ie julho .a t<Ímpera• 
tura esteve· basta.nte· .. baixa, .an~11,nli_e
cendo as .. cidades e os· .. caltjpos, cobertos 
do espessa. geada. 

a A I' .-A 
l•"A-VORES CONCEDIDOS 

0

Ã.S tl'.-1..BRJ
CAS DE SAR,\0-. E PJiRÍ,"lJMARIA'S 
SALVADOR; (ASAPlt:$!$9) ...:.. O J;,_ 

t-erventor· B'elle1·a1 sulltnMÔu -ào conse
lho Admlnlstra.tlvo um prÓJeto de de.
cretÓ-leL Isentando de Jpdoa os ·im
postoe·.-i,s·taduais as J/lbrlcas jâ. iMta- . 
!adas .ou que .se Instalarem· no Estado, 
para ·O fabdCO <le Sabonetes e_ perfV•.· 
Ula.l'la.:. .em geral, por .clnéo anoa. 

AClDEXTE NO 111.\DEIRA 

BIJ:LE~I •. (ASAPRESS) - No lugar 
conheé.ido por Estirão Cavalcailti; -no 
rio. ~Ia·cie,ir_a. encalhou _o ua.vi"o •11,.ort.a· 

· lesa'\ pertencente a· S, ::-:. -A. P.. P .. o 
qual conduzia cerca 40 ll'.ezento,s e 
vinte pessoas, sendo .. 20'0 cios passai;ei
ros, ,soldados ,fa bo_r.racha _.que ;Seguiam 
rumo- aos se'ringais. O acidente verlfi
i;ou-se em co,;·scque11cia d"· estar o rio 
seco. A bordo tem hav_ido ·:casos de pa
peira e· qoqueluche; ~fneaçl)-n<lo uma 
grande· epidemia, motivo porque.· foram 
enviado~- sÓrO"I'i'.OS ·que· segujra1n · ~ b.ór
do <lo vapor . "Tupi". Pe-lo irn,·erno. elo 
'l'errttorío do .. Aáe, .: . foram -,e-1\'viados 
modicn.mer,,tos em duas embar<,àções, 
para ·às út.Íais 1>Íl.ss(l.r1lo ô,,·soldados' da 
l>ot-râcha: quq ·,deverão .. s~gulr para o 
destino an.ter;or.mente determinado., 

MATO'GRC)SSO 
l'RoT:mc;:Ao A. 1xFAxc1A_ > 

CUIABÁ, (ASA:P~ESS} ,..:_ -Em. re-
união· cio Coiiselho Délli,erat-ivo ,do- A
brigo elo Bom Jesus, .foi fundado o De
partamento· de Proteção á. .Infancla, 
l>él1emerHn. 111st1t_ulç;ií.o dMtlna:da a 
prestar melhor asslste11cla á. infancia 
nrn-tôgros'se1~~e. . . 
· J.JRse Depart:irnento, agora c.rr/1-do, 

serà instalado c,m um pre(]io qlle es
u,' s-<>ndo construido na Avenida. D. 
Aquino. 

do n~gociados pelos governos dos· dois 
paises aliados. Dentro ele 15 rllas, os 
outros dois restantes serão entregues 
ao Brasil e receberão os nonH;s de 
"Brncuhin e "Baurú. ". 

A imprassionante vitoria dos poloneses 
Estiveram presentes á solenidade os 

nlmirantes Ari Parreiras, Soal'es nutra 
e lngram,..,. Taml.>em compàreccram o 
int~r·ventor Fernando Dantàs, os g~-
11erals Marí0 na.mos e ,vooten_. e ou
tras altas autoridades c.ivls t:\ millta-
1·es, alem de numeroso publico. 

o 534.0 . aniversario da, batalha de .ürunwald 

,ALAGOAS 
NOVO A UHEX'l'O PAJlA O J.'UXCJO

XALISJIO· ES'l'ADUAL 

~IACEIO, (ASAPRESS) - A impren
sa noticia, que em consequenela de 
um acordo " por deterinlnação do In
terventor F"ederal, o Departan1e11to de 

-Serviços Publlcos está concluinclo os 
cst"µdos para u1n novo aumento dos 
vencimentos do funcionalismo estadual 
O decreto, concedendo_, esse aumento, 
será assinado no dia 28 de out\lbro, 
corisl<lerado "Dia do ~·uncionario P11-
l>lic.o". 

PAR ANA' 
Docu,[E:\'TAR.10 SOBRE 

A :;.a COLUNA 

CURI'l'IBA, (ASAPRESS) - A se-· 
cretaria do Interior e Justiça, afim de 
anular as atividades subversivas e des
naclonalisadoras de certos elementos, 

Pedem-nos publicar: 
No celebre - romance . de Henrique 

Sienkiewicz, '_'Os Cavalheiros da 
Cruz" encontramos . a impressionante 
descri!)ão da batalha que se travou 
dia 15. de 'julho de 1410 nos campos 
de .Grunwald,. na, Psllonia, entre os 

· unidos exercitos polono'-lituanos, de 
um lado, e às . forças .alemães da Or
dem Teutonica 'dos "Cavalheiros da 
CrÜz" de outro lado.. · 

A batalha -durou o. dia inteiro e 
terminou com a completa derrota dos 
alemães, O proprio _ grão-mestre de 
Ordem Ulrioh von Jungingén per~ceu 
nesta . batalha. · 

A_ batalha de Grunwald foi tllll dos 
epjsodios · da luta eterna entre os 
~acificos .;povos. eslavos e os . povos. 
gerrnanicos . 'dominado~ pelo, espirito 
belicoso e conquistador. Aquela ba-· 
talha foi utn grande feito, com o ·pro.: 
posito: de rnstar .o · famoso ''.Drahg 
nach Osten" -· Marcha para -oeste -
dos germanos, que não tinham feito 
mais• do que t;oubar as terras alheias 
e &ssassinar os seus donos, 

Desde o seculo lX os poloncses, ·ra- · 
clicados nas margens do rio Vistula, 
foram forçados a defender seu solo 
contra os. agressores _.germanicos. Os 
polorteses d11fenàiam_ não somente s~u 
solo· proprio, mas , tambem as· terras 
de outros. povos eslavos; servindo de 
barreira no caminho dos povos ger-

. ~anicós . para o oe.;te. Infelizmente, 
no· seculo XVIII, outra grande nação 
eslava; a Russia, traiu a causa dos 
povos eslavos e se uniu aos genna-

. nicas afim_ de efetuar as partilhas dos 
gei·mancis. A Russia pagou por este 
erro, sentindo no ano de 1941 · todo o 
peso . da invasão dos gennanos, que 
não foi · mais do que a continuação 
daquele eterno "Drang nach Osten". 

O aniversario da batalha de Grun
wald evoca-nos que a nação . dos 
"ltàubritters" · não é invenc.ivel e que 
os esforços comuns· dos povos esla
vos· · unidos com os latinos e anglo
saxões podem. parar . finalmente a
marcha conquistadora ~ destruidora 
dos germanos, mas nesta vez já para 
sempre, · 
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A MAIOR CASA EM ARTIGOS PARA NOIVAS , 
Rendas, véos, grinaldas. luvas, bouquets, Lingerie e s~das 

. proprias parii vestidos do dia e J>ara viagem. , 
Aceitamos pedidos do interior, mediante o envio 'do numera
do, adiantadam·ente, em cheque, vale postal ou reg1stra<1'0 

· com valor.· 

1.R MÃOS 
RUA l>A LIBlmDADE, 100 FVNE: 2·2593 

SÃO PAULO -

SÃO JOÃO MARIA VIANNEY 
(Conclusão da 3:a pag.) 

uma rea-lizaçiio do conselho de S. Pau
lo: "Repreende-os severamente · !)ll,ra 
qqe tenham uma. fé sã" vTito, I, ·23). 
Suas · repreensões eram . "Vivas; diretas 
e pessoais" (M9ns. Convert .. "Notas'") . 
Els alguns e,i:emplos: "Pobre gente, co•.' 
mo sois infelizes. Segui vosso caminho 
r.:itl11eiro; segui-o, que o inferno vc, 
esperá", (8eim~s. t, Ili, p. 132), Re
fere-se aos ~ca<lores dizendo "que ar
rastam 'por toda a parte as ·correntes 
do infc~o". . . 

. "·Ah! os taberneiros, o demoniJ. não 
os Importuna multo, pelo contrario, des
preza-os e U1es cospe em cima" (S. t. 
III, p. &6). 

Contra. os que prorana.vam· os domin· 
gôs e festas, prorrompi. em iguais ex
c!Jl.mações de santa colera: . 

"Vó:; trabalhais, mas o que ganhaiS 
é a: ruin:i:· para vossa atma e V()l;SO cor
po. se pérguntassemos a-OS que traba
Lha,m nos domingos: "Que acabais de 
fa,:,..cr? ", bem poderiam úsponder: 
"Acaba.mos .de vepder nossa alma a.o 
demoitlo e de crucificar a Not,go. i::e
nho:' ... · Estamos no caminho do lnfér
no". Quando os vejo trabalhando com 
éarroçss aos domingos, tenho a impres
são de os ver cari-egando suas almas 
para o Inferno!" (Esprlt du Curê d' 
Ar.s '', p. 286). 

Para. reforçar o efeito desses ·.-sermões, 
o San to Pad1·oeiro dos curas de almas, 
negava a absolvição aos que frequen~ 
tassem tabernas· ou blasfemassem o San. 
to N:me de Deus. enquanto eles. não se 
corrigis.sem. Graças a !.~so, em breve não 
havia mais nenhúma taberna em . Ars, 
e os blasfemadores, beberrões e· profana:-' 
dores do dia do . Sel)hor se tomaram 
bons -cidadãos. 

Depondo sob jui-amento no proceBSo 
de,· canonização, . afirmou um Sacerdote 
que,. aos ·70 ano..,, o Santo pregara um 
.~mão que deix® o auditor.ia salutar
mente aterrorizado. 

A LUTA CONTRA 
·AS: DANÇAS.· 

.Os bailes estavam muito arraigados 
nas habitos das. duas centenas e mela. 
de paroquianos _do Pe. JJão Maria. O 
Santo Cura compreendeu que enquanto 
não extirpasse completamente esse pes
simo habito, "as · pJmpas de satanaz 
estariam sendo prestigiada.., o .Princlpe 
das Trevas teria ficado verdadeiro se
nhor da situação. (Mons. convert). 

"RefJeti4 fii.ssô, e, desde então, se 
resolveu a aplicar: ao pé da· letra os 
princípios da Teologia Moral sobre os 
pecadores ocasi_on ais e os reincidentes, 
com uma grande bondade, mas tambem 
com um;i energia de bronze que nada 
faria recuar" (idem). 

-ourante de:, anos o santo repetiu as 
mesmas instruções: 

"Não ha um só mandamento na lei 
de Deus que o_ baile não transgrida". 

"Meu Deus, pDderão ter olhos tão 
vendados a ponto de crerem que não ha 
mal na da11sa, quando ela é a corda 
com que o demonio arrasta ma,is almas 
para o inferno? ..• As pessoas que en
tram num salão de baile, deixam a por
ta. o seu Anjo da Guarda e o demonlo 
o _substitue. de sorte. ~ue ha tantos de
monios quanto são os d&nsarlnos'' (Ci
tado pelo Cgo. Trochu, "O santo Cura 
d'Ars", p. 140 da l.a edição brasilei-
ra). · 

· Aos pais que penn!t.iar. que seus fi
lhos fossem a bailes lança frásés como 
estas: 

"'Ide, pais e mães reprobos, ide para 
o inferno, onde vos.espera a ira de Deus. 
Lá, vos aguardam as ooas obrns que ten
des feito, deixando à vontade · os ·· vos
sos filhos. Ide, eles· se ajuntarão a vós, 
pols tão bem lhes ensinastes o cami
nho ... " (Idem, lb!d.J 

"Sei muito bem que não dareis um 
passo a mais para cumprlrdei; os vos
sos deveres para com vossos f!lhOs; que 
não. vos inquietais com isso, e. por cer
to tendes razão, pois não faltará tem
po para serdes atormentados por toda 
a. eternidade ... •" (Sermões, t. III, p. 
316). 

Enquanto julgava· provavel que a pes
soa voltasse a· dançar, o Pe. Viannéy 
lhe recusava a absolvição mesmo no 
tempo pucal. Assim, durante seis anos 
negou-se- a absolver. uma moça de Ars 
que se confessava por ocasião das gra,n-

d~ !estas liturgicas, porque ela uma vea 
par ano ctinça,va um pouco, em casa de 
uns seus_; pa.rentes, O Santo dava-lhe a. 
benção e dizia-:lhe: "Se não se corrigir 
dos bailes está condenada,". . , 

Unta outra moça teve' que esperar 
d ua.5 ou três semanas só por ter ido a. 
um lugar·_ onde: se · dansava., embora, -;,.ão · 
tiyesse ela. mesma dançado. 

As .pessoas ~que lhe .diziam que jã. que 
ele lhes recusava. a absolvição, irla.m se 
confe..'\Sar éom aJgum sacerdote me.Is 
benigno, resp~nd!a que Iam "busca.r um -
pa&Saporte. para o _Inferno", e "ca.lcar 
aos pés o Sangue adoravel de Jesus 
Cristo". . 

;. um pai de familia. _que llle pedia. 
permissão · para acompanhar a filha ao 
baile, garantindo que não .. a, deixarlll, 
dà.nçar. o nosso Sa..nto re.sp'cindeu com 
esta reflexão cheia da. mal.s profunda. 
p,-5icologia: "Oh! se ela não dançar, 
dan~- o :seu coração". (Mons. con-
vert, ·" Notas"). ' · 

Tais fóram a.s nonna.s que o Santo 
Paroco i,eguiu. em materia de da~5as 
dura.nte -toda sua vida. Guiou-se -por 
elas não sô na direção de seus paro
quianos, mas de todcs aqueles. que lile 
pediam . conselhos. O Pe. Rougemond 
depôs no Processo Apostolico continua- , 
tiva que "jam~!s ele permitiu que to• 
massem parte nos bailes de sociadade 
e nerri si.quer a.ss!st!hsem a eles c,:>mo 
simples espectadores". 

Ah! se o Pe. Vlanney--vlves.se !lll! nos
sos tempos. Ele que teve palavras can" 
dentes para eondenar 3.3 dansas relati
vamente artlsticas e delicadas de seu 
tempo, o que nã,o · diria das dansas mo
dernas ... 

A luta que o santo teve que mant<lr 
foi dura. · e asperái' Mas, a,o cabo· de 2.5 
anos ·.de combate, nlnguem m·a1s,dança
va em· Ars'. riem ou.óó.vA;,- ir a. outra ci-
dad~ -~ra dança:, · , 

1 

OS. FRUTOS DO 
APOSTOLADO 
SANTO_ 

O Pe. Via.nney tinha, como '1mos, re
.cebido dote.<; ·naturais· muito mediocres, · 
E, no entanto, em 1827, 3 anos-· aepois 
de a.55umir a cura _da. paroquia., o . san
to podia exclamar do pulpito: "Ars não 
é mà.is Ars. Tenho con!ei;i;a.do ·e .prega• 
do -em .nwsões e Jubileus. Nada _ encon
trei como aqui". 

A pequena aldeia. de · Ars tornou-se 
"um ce.1tro irradiante de santidade" 
(Cgo. Trochµ, op. ctt.i; era conio wn 
santuário (Brac .de la Pen-iere, "SOuv. 
de deux pelerin, à Ars") •. Em conse
quencia, a. · população . a1.mentou, a pros
peridade material. se fez. notar· e·, todos 
eram alegres "e joviais. ! 

. Mas, antes de obtér esse suêew>, o 
. Pê, ·vta.nney sofreq · .auto. que declarou 

mais tarde que se tivesse sabido . os so
frimentos que ·o _esperavam, teria. mor
rido. só com.a noticia. 

A PEREGRÍNAÇ/\0 
DE.ARS. 

Como era de se esperar, em pouco tem
po a fama das - virtudes do Pa.rooo da 
modesta aldeiota começou a. se espalhar-, 
Em . consequencla · disso, Ars tol teste
munha durante 30 anos - 1827 a 1859 
7' de uma ;incessante pere1srlnação,; cons
t.ituida ~e milhares de pessoas (80.000 
de 1858 a 1859). de · toda.-, as categorias 
- Cardeaes ctà Sant(I. lgreja Romana, 
Bispos, sacerde>tes, sabias, ·fidalgos, cam
poneses, cocheiros - que iam se )a.nçar 
aos pés daquele humilde Sacerdote, no 
confes.sionario e ouvir reu:, sermões e 
sua..q aulas de catecismo. Era preciso ge. 
ralmente esperar oito dias para . podet 
falar com_ o Samto, mas todos se jul• 

· gavam bem pagos, 

DONS EXTRAORDJNARIOS 
" .. Centenas de. 'pecadores émpedernidO/.' 
se converteram com· algwnas pa,Javras 
do Santo, Iimmeras aimàs se · encami• 
nharam _.decididamente na via da per• 
feição graças a. ele. 

O santo · recebera. dons extraordina, 
rios para . dlrlg:lr as almas. Adivinhava. 
os pecados cometfdos 'e, sem que lhe ex
pusessem as clrcitnstané!as, dava ·con
selhos que pareceriam ser absolutamente 

- · imprudentes, · e que depois . Sf' verifica,.. 
va serem · admlravels. Assim, disse a 
uma modista.. a quem nunca havia vis
to e que gosta,•a _do mU!).do, que se fi• 
zes.~ Religiosa. -Essa moça velo a ser a. 
virtuosa Soror .Maria . E-Ielena. Ballefin, 
da Ordem eia, Visitação de Monttuel. 

Outro dom extraordinarlo que tinha 
era o de prever o futuro. 

Fez n~rosos · mllagre.s, embora hu
mildemente os atrlbu!sSt excluslvamen• 
te a santac Filomena, de quem era mui-
to devoto. ,, · 

No __ meio. de seµ. imensamente arduo 
min!sterio s. João Maria conservou e 
aumentou a. Intensidade de sua vida tn• 
têrior. · O'~a, dé suas maio~ triste~ 

:. ~ra não ,co';IS;g:uJr · que seu Bispo o dls• 
. pensasse do pal'!>Cltilato, par.a poder cho• 

· rar_ sua. "pobre' .-~Ida", come, dlzla na. 
sua. gra:nde . hÚril.Udade. 

· r.i.tu)~ -se. p0cteria. dizer sobre os dorut 
· , mlstlcos'': coni ·que .foi enriquecido. ' 

... No ·1nelô, de, tor;ia,- essa verdadeira i[O• 
·, m: c:>' <,ura,\d'.lrs se conservou pro!un•. 
· damente htntiUde., : 

A· M()~TÉ · óo SANTO 
No dia. 4 de a.gosto de 1853, o Padre 

João t,,fdrla. Batista Vlanney depois de 
a.guardar por alguns dl.ai; com gra,ncJe 
tratiqutlidade a morte. entrego1 SU'I. be
la alma a Deus Nosso. Senhor O san:. 
to contava então '73 anos de Idade. 41 
dos quais · Da!iS&dos como Cura de Ars ; 
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A ARREMETIDA DAS FOR~AS RUSSAS CONTRA A PRUSSIA 
Aumenfam de intensidade os combates na fronteira alemã - A batalha de Varsovia: 

A noroeste de Varsovia - concluiu 
- continua violenta,' porem, flutuan
te luta, 
RECHAÇADOS OS NAZISTAS DO 

FLANCO SUL DE CRACOVlA . 

ANO XVIII li São Paulo, 6 de Agosto, de 1944 li NUM. 626 

l\IOSCOU, (Hcuters) "."" lnforma-so 
que está. assumindo intensidade ca
rta. vez maior a luta, nas proximida
<les tla fronteira da Pi:ussia, á me
<lida que os adversa.rios recebem re
forços. 

Sobretudo, são travados duelos .de 
artilharia atra v~s ela. zona fronte!· 
riça, em direção !l.. qual avançam as 
tropas sovieticas. 

MOSCOU, (Reuters) - Anuncia-se 
que, as forças germnn.o-hungaras, que 
operavam no flanco sul de Cracovla, 
foram rechaçada,s pelos russos 'atê os 

"Esta. ordem do general Schcrncr 
põe c1n rclov_o o moral <lesse grupo 
do exercito que está agora isolado 
na região do Ba.ltico. Os soldados 
>tlemães deste grupo desertam e se 
negam a lutar o. mesmo as maldi
ções historicas . de nada servirão a. 
seu chefe sunremo. O general cleu 
ordens aos se.us solclados para "criai· 
·raizes na terra~'. De certo eles cu?n-
l)rirão esta ordem, porem não do mo
do desejado pelo seu comandante, 
porque os países Balticos vão se con
verter cm cemiterio das forças gera 
111anicas." 

PROSSEGUE O AVANCO NORTE-AMERICANO NA BRETANHA 
.e:; 

DATALIIAS AEREAS SODRE 
A PRUSSIA 

l\IOSCOU, (Heuters) - Grandes l>a· 
talhas · acre as estão sendo travadas 
sobre o territorio alemão. 

montes Ca.rpatos. . . . . 
Nesse rnovjmento, os russos ocupa .. 

ram· a. antiga fortaleza de. Sanok, a 
uns 60 qullometros de. Yaroslav. 

Sa.nok .fica na linha ferrea que 
atravessa os Carpatos e . .i>enetra na 
Tcliecoslova<1uia. DECLA.JtAÇõJ~S DO SR. BOR 

As tropas 
a Caen os 

aliadas nao 
alemães 

encontram multa resistenciâ na Bretanha De Vire 
A "Lilftwaífe" está. tentando con

ter com seus a.parelhos o avanço das 
tropas russas sobre a fronteira da. 
Prussla Oriental. 

A ATIVIDADE DOS GUERRILHEIROS 
ESTOCOLMO, (Reuters) - A agen

cia i.a,zista D, N. E. informou esta 
manhã: 

LONDUES, (Ticutcrs) - "A bandei• 
~a 1iolone~a está flutuando sobre os 
telhados de todos os eclificios captu
ra.cios por nossas forças cm, Varso-. 
via'' - declara. o general Bor, co
màndantc em chefe elas for~as sub
torraneas polonesas, pelo radio. 

das forças 
resistem tenazmente - Panorama geral da luta - A ação 

. francesas do interior do· país. · 
t\. OVENSIVA PIUNCIPAL RUSSA, 

COXI<'Oll.HE A AGEXUIA ALEiUA 
:J<:STOCOLl\10, (Reuters) - O poro 

ta•voz militar do serviço ultramari-

"Um porta-voz militM· alemão 

SUPREMO Q. G. ALIADO, (Rou-· 
ters) - As colun,.s blinda( as norte
americanas avançam pelas estradas 
da BrP-tanha sen1 encontrar sinal al
gum dõ resistencia organizada ale· 
mã. 

Ao nordeste os alemães c~ntlnuam 
tambem em retir.a , e· retiraram-se 
virtu .. lment, ele todo seu '.~rande sa
liente na area de Ville Dleu-PercyTes
sy •. 

O pr· :se ger,: ·e fazer retroce
der o flanco ecqt· do alemão desde o 
Vira ·c, o sul contint•a sem que as 
tropas aliadas encontrem muita re
sister--:ia. 

Do -Viro a Caen, porem, os alemães 
est?'). ·•e.3· t:· 1 naz1nétt'e· e ~na. re
sistencia .. drtu.'..:-c maior Yigor á 1ne
dida que • S 1nhas Se dCS'. C:1'1', para 
o norfo. 

Ha indícios de que os alemães estão 
se r,.,tirando de toda a zo1... compre
endida entre l\Iortal n, 32 qullometrçe 
a leste de A vranche,· r Vire. 

As duas divisões "panzer" que, se
i;;undo se .sahla, encontravam-so nes
sa. area, pare(;e que executara1n na 
noite do dia 3 umá retirada ordenada. 

Não se espera que as tropas alia
das façam portanto muitos prisionei
ros. 

No setor · · Caumont, a linha bri
tanica fe:,. u·n pequeno avanço geral 
ao ··sul .de Bougy Cevrus e Baron, em 
direção a. Elvrecy. 

,lante de V''lêrs Bocage, os ale
mães não perderam terreno algum. Ao 
co tr· --10, os alemã e . reforçarar. to
da a area ao sul de · 'illers Bocage 
com forças blindadas e infr~taria e 
estão la.nf)ando novas forças á ação, 
num, tentativo de se man ·,er de pos
se do terreno que '>CUpam. 
El' \Ç . 'l'ODAS AS UNIDADES 

MOVEIS ALF1"t,l ·1 I' · JJRX:~ .1-NHA 
SUPR 'lMO Q. G. ALIADO, (Reu

ters) - Anuncia-se·. r. ,e os alemães 
já pu?..:.ram ~t ação t ,as as unida
des· moveis que ~~ssulam na Breta
n11a, ~ium esforço 1>ara enfrentar a 
ameaça norte-americana nas primei
ras fases do avanço .atravé da Bre-
tanha. • 

As guarnições alemãs na ~reta.nha 
não ~tão poreM, oferecendo qualquer 

opos1çao seria. Acrcdita.-.sc que, os 
alcn1ães nãll po::.;suen1 nenhu1na posi-
ção organiza<1a nessa região. 0 

t;O~'l'llA-A'l'AQUES GERM TICOS 
CO~I AS FO,.iÇAS BRITANICAf NO 

SETOR llE · -;~10NT, (Reuters) ..;,. 
F:n·ll (' persistentc-s contra-ataques 
alemães forçaram os fl.liados a recuar 
para mais de duas mil jardas das ai· 
cleias de: La L·•nde e Saint Geo:-go 
Daunay en terrc110 Yaclo a oeste 

noroesi( de A u náy. 
AS ;,AIXAS ALFJ:\LlS DESDE 

O DIA "D'• 
SUPREMO G, AL )0, (Ren-

t crs) - O total <las baixas alemi\s 
desde o dia "lY' é calculado a..,roxima
da,m, ··o em lD~.000 

Desse total, mortos, feridos ott fel
tos nrisioneiros (lc.~tlo o ... _·fa_ "Dº, etn 
tolla 1. frente ,1 · .. ··-,n· dia, 120.000 
fora1n r-)sto::; fora do a~ão no ~eto!~ 
norte. a:--cricano e 70.000 110 setor an
glo-h1·itanico. 

r,o::ni:i::s. (Reuters) - Segund<• 
itif" 1am r1e Q. G. norte amcricaro 11a 
:\'ormandia. 16:l tanques alemães· fo
rau1 i~struidos pelo primeiro Exer:,1.
to desde o , ia ··D" e o inicio da pre
sente of,:nsiva. 

PANORA~JA. GEltAL 
LONDJ:ES, (Reutcrs) - Numa am· 

1,Ia. frente "º saliente de Vlle-Dieu
Pcrcy-Tcssy. os aliados estão avan
,;ando encontrando unicamente resls
tencia de retaguardu. 

Os nle1nãe$ retiraram o grosso das 
suas tropas no noroestf do bolsão de 
25 quiJometros de largura, que v~l 
de Villc-Dieu Mé Vire. No decorrer das 
ultimas 24 horas, as colunas n.orte
atnericanns realiza.ram um avanço de 
11 quilometros na região de Percy, 
ató Saint Sever Cahta.dos, na estrada 
de Ville-Dleu a Vim. 

Bcumesnil, a 10 qullometros a no
roeste de Vire, foi ocur,ada ·e, segun
,lo parece, o saliente alemão foi eli
minado. Mais1 para o sul ha tambem 
indicias de u1na retirada germanica 
entre a eidacl ele l\Iortain, a 32 qui
lomctros a leste de Avranches e Yi• 
rc. ~Iortain foi cy,pturada depois de 
um avanço de S quilometres, desde 
Juvigny. 

o peso principal da resistcncia ger-

PIANOS -SCHWARTZMANN 
(ncluslve tipo apnrtamento - Visitem nossa cxposl,;ã,1 $em cnmj)Mmlsso 
Rua D, José- tl~ Barros. 252 - ·Av. Agua Hrnu,~n, t.:.?4 - Te_tefonc ti.-OOSJ 

O VID EXERCITO EM FLORENCJ\. 
Os nazistas não cumprem a promessa de fazer de Florença 
uma· cidade aberta - Coniirma=se que destruiram todas. 

as historicas pontes sobre o Arno, com exceção 
da Ponte Vecchio. 

·WAS PROXIMIDADES DE FLOREN
ÇA,· (Reuters) - Os alemães d!namita
i·am e destrulram sete pontes sobre p 
rio Amo, em Fld'rença na manhã de 
hoje. A fomosa Ponte Vecchio é a unl
ca. que permanece intata :c·.a~ está co
bern-. · de escombros de ambos os lados. 
As duas margens do Arno qu, dão en
trada a e.511a ponte foram minadas. ca
nhões "Spandau" foram montados do 
outro lado do rio. 

Não se sabe se os alemães pretendem 
lutar nas ruas da cidade ou se apenas 
estão retardando a. libertação de Flo
rença.. Os alemães na parte norte da 
cidade dirigem seu fogo sobre a infan
ta.ria. e tanques aliados. 
AS l'ROPAS SAO CONSTll'UIDAS 
NOTADAMENTE DE HIND\)S, NEO· 

ZELAND~ZES E SUL-AFRICANOS 
ROMA, (Reuters) - Florença. conti

nua sendo atacada pelas tropas do Oita
vo Exercito, notadamente as Indianas, 
neo-zeiandesas e sul-africanas. 

A linha. alemã recuou pau o ric Ema 
e para. as elevações, circundantes. 

IMPRUNETA 
LONDRES, . (Reutes) . - Imprunctc, 

localidade cUja captu,a foi ontem oficial
mente anunciada pelo Q. G. Aliado na 
Italla, era ponto forte alemão obstina
damente defendido, situado a pouco 
maia de 9 quilometros ao sul de Flo
rença. 

PROGRESSOS FEITOS PELOS 
ALIADOS 

ROMA, (Reuters) - Durante o dia 
de ontem as tropas indianas do exercito 
aumentaram sua. cabeça de ponte sobre 
o rio Pesa e avançaram nas eleva.çõés 
acima de Inno. Enquanto Isso, as tropas 
neo-zelandesas no setor sul de Florença 
capturaram e.tevações acima de Pian del 
Corri e avançaram para o .rio Greve, 
chegando a. 7 quilometros da cidade. 

Tambem a. infantaria sul-africana 
.;unta.mente com os guardas britanicos 
e com a ponta de ta.nça bllndada bri
tanica, avançando por duas rodovias se
cundarias a leste do auto-pista n. 2 fez 
um progresso geral de maJo1 de 2.000 
jardas em direção a Florença, 

Por outro lado, um avanço de 1.000 
jardas realizado pelos neo-zelandeses 
deu-lhes o· ponto de observação que lhes 
estava faltJ.ndo. 

Igualmente. uma dupla ponta de lan
ça de tanques. com patrulhat de reco-
11.heclmento e Infantaria de apolo movi
mentando-se em direção norte por a.m-

bos os lados d0 Arno, atingiu um ponto 
situado ma is <le quilometro · e meio a · 
nordeste de Inclma. 

A artilharia do Oitavo Exercito pOde 
agora bomhardear os cruzamentos do 
Arno a oeste de Florença. 

PRISIONEIROS ALEMÃES 

Q. 'a. ALIADO NA ITALIA, (Reuters) 
- Anuncia-se que entre 3 e 27 de Julho 
o eii:ercito brita nico fe3 5.000 prisionei
ros, elevando para 12.000 o total dos SOi• 
dados inimigos aprisionados desde 20 de 
maio. quando teve inicio a nova ofensi
va. em Cassino 

A media de baixas sofridas pelos ale
mães continua a aumentar. 

O INSETICIDA "D, O. T." 
LONDRES, {Reuters) - M!lhõt's 'de 

vidas poderão ser salvos em futuro pro-· 
x!mo, ~raças ao que as autoridades mi
litares de Londres assinalaram com 
"uma das maiores descobertai: clenti· 
fica;, da ultima decada ". 

Trata-se de um insetlcfdA sintetlco, 
cuja~ propriedades transcendem a de 
uma simples patente de medicina. 
Este inseticida criou já efetivamen
te, historia medica ao conjurar uma. 
epidemia de tifo nos meiados do ln· 
vemo. Agora está sendo fabrica.do em 
grande quaptidade para o provimento 
dos Exercites aliados, que combatem no 
continente. O inseticida tem o nome de 
"D. D. T.", encurtando assim um [on
go e complicado nome cientifico. · 

Els aqui a relação de algumas das en
fermidades contra as quais o referido 
remedio é singularmente eficiente; tifo, 
malaria, desinteria., enterite, colera e 
as })l)stes em geral. Atua contra os ln~ 
setos com propriedades toxicas tanto ao 
simples contacto como. por vi« digestl· 
va, embora seja inocuo tanto pa.ra. o· 
homem como para outros anima.is de 
sangue quente Sua eficacia persiste du
rantt semanas e mesmo meses depois de 
sua aplicação. 

O "D. D. T." opera atacandv os in
setos e parasit.s, portadores de germens 
e mata piolhos, mosquitos e moscas por
tadores de germens da mala.ria, tifo, .. de.: 
sinteria, cnterites, colcra, etc., sendo 
passivei utiliza-lo cambem contra per
cevejos, mosquitos, baratas, vermes dos 
vegetais e das frutas. 

·A ·cuER,RA·· AEREA NA EUROPA 
LONDRES, (Reuters) - A ofensiva 

aêrea contrà a Alemanha. foi reiniciada 
~oje, pOderosamente, :iom o emprego de 

· mais de 1.200 bOmbardeadores pesados, 
· escoltados por numeroslssimas forças de 
caças.· 

LONDRES, (Reuters) - Informa-se 
que, durante a ultima noite, "os caças 
da. RAP e o• canhões , anti-aéreos abate
ram "bombas voadoras" sobre o mar, 
por toct a parte. Em certos momentos 
o ceu sobre o canal parecia !ncendiar
·5e, quando os "robots''. ·calam cm c!1a.•· 
mas JU explodiam no ar". 

Mim. os caças da RAF e as defesall 
anti-aéreas britanlcas anularam 011 no
vos ataque.-; das "bombas voadoras" 
contra . Grã Bretanha. 

A batàlha principal fol. tra.vada sobr/l 
o canal. . ao luar, e os alemães sofreram 
grandes perdas. 

Uma. informação oficial· hoje divul
; gada diz nue, em con.,equenc!a desses 
' 

ataques, foram causnqos atgu'I\., danos 
e baixas, inclusive pequeno numero de. 
mortos. · 

LONDRES, (Reuters) - O'J.jetivo~ 
industriais situados nas proximidades 

-:/:Ia Fr!edeichsha.fen e comunicações·· ao 
nordeste da ctall:,, incluindo oonti,s e 
viadutos na rota do Passo de Brene'r. 
foram bombardeados ontem por conside
ra veis formações de bombarderu:V>reR pe~· 
rndos com ba~e. na Italla - ..:unfirma 
David Brown. corres))Ondente especial da 
Agencia Reuters em men.sa.'gem telegra.
fica. da noite passada. 

CHIAS~O. (Reuters) - Respondendo 
ao apelo feito pelo ~.neral Alexander, 
os bomba1·deadores allaiios atac:i.ram hO· 
Je as tropas fascistas •-aliana.s . que. i;e 
empenham em grande batalha com os 
patriotas penlnsulare.5 na ~~ovlncla · de 
Vercelli.s, na região noroeste da. Itá
lia. 

man lca esta concentrado no setor 
de Vlllers-Bocage. 

Os alem1les levaram·consideravel re
forço de material blindado 1icssa "º" 
na, do sul dé Caen, e a luta é esJ)e
clalmente intensa nas. ·pi·oximiclades 
do Aunay. 

Embora os alemães tenham desfe
chado· contra-ataques de experiencla, 
dur.ante todo o dia, na frente l>rita
·nlco-canadense, não conseguiram ne
nhum. exito, mas lograram deter um 
pouco o avanco do 2.o .Exercito. 

As tropas britanic~s avançaram 3 
quilometres eln dire~ão de Villers
nocage e. encontram-se atualmente 
,~ menos de 2 qullometros dessa cida
de. 

Um avanço de 5 quilometros at(, 
Aunay situa ·as tropas do general 
l>empsey a menos de 1.500 metros da 
localldade. 

O bosque de Buron, a oest.e de 
Aünay, está em poder dos aliados. 

O a van,;:o até Villers-Bocage foi efe
tuado por melo de ataques paralelos, 
de.sde O ocidente, e a posição das fo1·
ças aliadas é considerada como mul
t.o sa,tlsfatoria.. 

Embora as ·divisões germanlcas 
trazida!!, .·.d.o .. sul .. de. Caen para esse 
setor te11ham os seus efetivos redu
zidos e não · constituem. tropas f1·es
cas, são contudo bastante poderosas. 

Os àvlões "Typhoons" atacaram a 
9.a Dh:isão "Panzer" no caminho de 
Caen e V.ire. 

Em Concle-sur~Nolreau, os tanques 
da 9.a Divisão atravessaram o cami
nho da· trans·portes de uma outra di· 
Y!,;ão. ·e justamente nesse momento 
entrar,~m em ação os aviões equlpà• 
õos com 1irojcteis. foguetes.· · Cerca 
clê .6 a 10 ta:-iques foram destru!dos, 
assi.m· .como certo numero de o.utros 
vciculos. Isso 1·etardou a ação da re
ferlda divisão bllnda.da e podera ter 
n,pereussües no · campo de· bata.lha. 

O duplo· a.vanç0 americano em·· di
recã:o a Ianan, Isolou Saint Melo, cuja 
ocu1,açllo deve ser esperada. para 
bre,ve. 

De Rcnnes, os americanos deverão 
percori·e,• 120 ·qµ!lorr-etros para che
g$.r :a. Nantes, .cortando assim toda 
a pen insula · hretõ.. · 

Em·· toda a rêg!ão as ·torças ame
riàn,is estão desenvolvendo a sua 
atividade, · 

Os ·alémães conta_m con.1 gua"rni~'t)es 
em alglnhas do.s cl<lades da. Breta
nha, mas de maneira ·g~ral a sua rc
sistençia é ·e~poracllca e rião ·muito or
ganizada.· Diz-se que ha sonrente 4 
divisões gormanlcas nã Bretanha. e 
relo menos uma delas, a' 265.a. de in. 
faritaria, já. .. foi bastante maltratada. 

E1ribora o·s alemãe·s · tenham retira•. 
do foi-c;as bllildadas do setor· d.e Caen, 

· isso . não. significa que a situação ali 
tenham·· melhorado multo. .· ·. · 

A15 defesas ile' infanta.ria ,coui tan-. 
ques entérrado·s e grandes· ·.zona.s de 
fogo colistituem os principais obsta
culos para o· ·avanço b'rltariico-cana
clensc. .Apoio direto ás forças . terres
tres, é. pi-estado pelós bom.bardéádores 
pesados da 8.o Porça. Aerca norte
a.merlcana, que à tacam os 110n tos on
de passam ós reforços proce<lentes 
da Alemanha para a batalha pa l'ran
ça, 
A AÇA_O DAS FORÇAS FRANCESA.S 

DO INTERIOR 
ZURICH, (Reuters) - Segundo in· 

formações publicadas. pelo "Journal 
de Geneve", as forças francesas do in- . 
terio1· dominam com ·tal. segurança. ·a. 
Alta Savoia, que terca-felrà pela ma
tihã. realizaram um grande desfile 
precedido· de uma banda. militar .. · 

Os habitantes do distrito saíram 
de suas casas para asslstir a paradn. 

Enquanto isso, violenta. Juta está 
sendo assirialàila. eín diversos pontos 
da Françl/,, 

O mesmo jornal notkià ainda cJue 
70 avlõ<.>s alia.dos voaram sobre a Al
ta Savoia ·na terça-feira á ta.rde, lan
çando armas e alimentos J>ara os pa
triotas,· QÜe requisitaram todos os ca
minhõ.es do distrito para · transpor
ta;ios: 

O jornal informa. que . os alemães 
· haviam perdiclo a ·batalha contra.· os 

· patriotas no · que concerne a, indus
tria francesa. 

Os comandantes locais do movimen
to de reslstencia tomaram as medi·· 
das necessa.rias para evitar que ·OS 

alimentos f,:anceses caiam em poder 
cios alemães. 

no da agencia noticiosa alemã con
firmou que o exercito rtlí;so ultra
pas~ou a cidade elo Varsovia1 pelos 
flancos. 

Acrescentou Que o comando russo 
está.. ainda. tornanclo 111ais forte sua 
ofensiva principal que, depois de ha
ver flariquead0 a capital polonesa, se 
dirige diretamente para oeste. 

OS AllAUOS . PROCURAM POUPAR~ OS 

MONUMENTOS DE f LORENCA 

anunciou que as tropas gcrmanicas 
fornm levadas a violenta luta com 
fortes forças de. guerrilheiros uas 
itnccliações dos Carpatos, têndo os 
g-ucrrllhelros conseguido constituir 
barreiras eficazes que bloqueiam as 
,•stradas de rod:1gem. 
O ~IORAJ, DAS FORÇAS ALE:\IAS 

ISOLADAS NA R.EGIAO DO 
. BA.LTICO 

MOSCOU, (Reuters) - Foi aprc
êndida uma ordem do· dia do general 
Scherner, recentemente nomeado co
mandante-chefe do grupo do exer
cito alemão do Baltlco. 

Essa ordem do dia diz o seguinte: 
"Encarregado do comando do gru

po do exercito do norte, o nosso 
querido "fliehrer" ordenou-1ne que 
lançasse mão de todos os ,1·ecµrsos pa
ra a defesa das nossas posições no 
Baltlco. Castigarei todos, os quo pre7 
tenderam fugir. ao dever da lu.ta. 
Cada. palmo de terreno, .cada setor . 
deverá. ser defendido fanaticamente. 
'l'odo solda,do· deverá. criar raizes na 
terra e ·Mnhum posto de combate po
derá ser· entregue no inimigo, Vós, 
soldados do grupo d() exeréito elo 
norte, tendes em vossas mãos ·a sor~ 
te· e o 'fim da guerra". · 

l'.Jn:i suplemento· ao comunicado· 
russo, comentando essà ordem do dia 
de Scherner, declara · o seguinte: 

"A Centi·al '.relefoniea. - .aci-esce.n~ 
tou - tem sido atacada repetidas ve-, 
zCõ n1as aind.:1 não caiu c111 nosso po
so poder. Violentos contra 7atàqucs 
gor1nanicos sito clirig·idos cont_ra 11os-
sas posições e violentos co1nbàte8 
ttavam-se em torno do arranha-céu 
cio Correio Geral, ciue os alemães ten
tam ·-rcto111ar~ mas cm vão,,4 . 

"Os alemães estão fazendo tudo o 
que podem para deixar limpas as zo-
1'\ªS de Varsovia 11or onde levarão a 
e·re1to sua retirada da cidade. Tan
ques pesados germanico/5 estão· em 
ação nas ruas da capital polonesa, e· 
canhões antl-tanc1ues estão · sendo 
usados eom0 artilharia de campanha. 
As ruas estão cheias de barricadas. 
v«rios tanques alemães forain .pos• 
tos fora de ação e soldados e .oficiais 
alemães foram capturados. Nos su
Jrnrblos, os alemães estão lncendians 
·do edlficlos de serviços publlcos e 
casas residenciais. O moral do povo 
de Varsovia é excelente. Grupos do 
voluntarios unerµ-se todos os dias âs 
nossas unidades. Elstanios, en tretan
to; com poucas armas e pouca muni• 
çã.o". 

!ICOSCOU, (Reuters) - O .marechal 
Stalin recebeu· 0 chcfo do governo po-

· Jonês, sr. Stanislav .Mikolajszyk. 

A GUERRA CONTRA O JAPÃO 

Na noité do dia 3 pp., no Q. G. Aliado na Italia foi divulgada 
a seguinte nota especial aos correspondentes de guerra: 

"O inimigo aproveitou 0 se de todas as vantagens que a situa
;;ão lhe proporcionava, por saber perfeitarneÍlte bem que a nossa 
supremacia aerea não poderia, ser utilizada para destruir· as pontes 
em Florença, à. sua . retaguarda, sem · que fossem causados danos 
:1.os cdíficios, verdadeiras· opi'as de arte arquitetonica, que se encon-
tr,ím em Florença". · · 

Nosso cliché mostra o famoso "Palazzo Vecchio" de Florença. 

1 •• 

XANDY,, (Reutcrs) - Na nota ofi• 
eia! em que se anunciou q.· queda da 
d!sput.adisslma base oe ?<IiYtky,na, na 
Blrma.cla, em poder dos aliadt>s, de
clara-se que "n'o foi d' lxado yivo na· 
localidade nem siquer uú1· japonõs". 

O total de mortos inimigos d.esde l 7 
,le maio, quando foi capturado o· .i~r<1-
dromo local, até esta· llladrugacla, an 
se uitlmar a captura de toda· a dtl.t• 
de, ascende a máis. de :l,000 nlpo,'iicos. 

Como se sabe,.o aerodromo•de J\Iiyt
kyna foi o primeiro dos gràndes c.im• 
pos de aviação da B.irmanla a ser r~
tomado pelos aliados. 

ll'!lytkyna ·é a ancora norte de im
portant!ssiÍno sis.tema. ferrovlario e 

·°lambem entroncamento rodovlar!o 'ele 
importa.ncia. Dfopõe ,1 e excelente r,<>r· 
to sobre o rio Irrawaddy. · 

'''BXGf'"IUNG 
Cir NGKING, (re11ters) - As for> 

ça$ ch!nesas er.traram na cidade ilc 
'l'êngchung, a .~2 .. quilometros. a· oeste 
da estrada :e Burme e que cónstituia 
um dos prlncipàis cibs.tacnlos qu,, 
lJloquea':::,111 · o avanço chinês par·ft 
Miytkyna; 119 norte da Blrman,ia •. 
os ATAQUES ·ALIADOS LEREOS 

CONTRA· A. CJIIXA OCUl'AcDA 
:NOVADELiit (Reuters) ""'. A agen

cia ja.ponc;;.·_· ... u:q~tr'< -~' _ info .. tjto-u': hoje 
q·ue a China.ocupada pe!a.s força~ nl
ponlcas. havia sofrido, desdõ me:idos. 
de julho -·1mo, na·da ,-,enos de ·J44 
ataqur, . aereos, ilesencacle · dos pelos 
aviõe·s norte american·os coni b.ase na 
China. 

UnFtotal de mil aparelhos partfd
param c:~sses ~tac~ucs. Desde- então, 
as So1'tidas ae;,·oas inimigas aumenta· 
r:i.ni progressivamente. S.imúltan~a
merite, ·.o inimigo executa o l>omb:u·
cleio . slstematico das nossas trovas. 
r. os ampos de batalha de .Hunan, ,,r,
tle Chan.gsha Hengyaug sã.o os pon-
t ;: -focnln. ~ctn duYida alguma, os 
norte a111er.ica~1os visam provocar 
confusão (, retaguarda rl ·s noss,' 
tropàs - Jncluiu a ·referida. ag·eneia. 
PREPARATIVOS PARA A lllODILI-

ZAÇÃf': TOTAi, DO POVO 
~Il'ONIL) 

ES'fOCOLl\10, (Reuters) ·- A emis
sora do B,~rliln ·a:iuncjo\l ·esta noi:c 
que os pri 'pios :iasícos da mobiliza
ção total cio povo jo,po,, • f "l\ln esta-
1 •cidos durante a reunião n.iniste
rial japonesa realizada hoje em •ro.
klo .. Após essa: reuni· o , ministro da 
Guerra, o ministro do Interior e o 
m:.,is·ro llr C:·ltura Poputa r dirigl· 

ra1n•.so ao· povo sóbro ~,.. assunto. 
Na prc'<ima reunião ministerial os 

diversos 1ninistros farão p- 1 relato 
r,ormcnorl~ndo do., tra.halhos realiza. 
dos pelos seus Departamentos para a 
elaboraç1fo do 1>J:p·o geral de moblU• 
zação. 

Na r, 11i1lo ministerial de hoje, o / 
tninistro (a.S Relaçõd~ l.lixteriores sr. 
Shigemitstt fez uma declaração sobre 
a ·sif ~o ínte nacional. Ficou tam
bcm dcchlito que o pri!" .. 1oiro n1inistro 
g.ner-J Koiso fal,· do i,ovo japQnês 
}Jclo radio, na ·1roxima +erç;a.f.,.j-a. 

A nova arma secreta alemã 
· segundo a o. N. B. 

ESTOCOLMO, (Reuters) - A agen• 
ela· alemã de notic!a.s · informou que 
''uma ci:.tastrofe ocorreu com os naVios 
de guerra. e mercantes aliados, .concen
tracl.os n.:. zona· oriental da baia dO Se· 
na, na qual cruzadores, . destroiers, cor

. vetll<', cargueiros e outros na.vias foram 
o.fundados depois de gmndes exp10$ôes. 

F..')Se~ afundamentos . foram · causados 
pela. nova arma. da marinha alemã, -l11ui,
tas vezes mencionada ultimamente'.'. . 

A····lnfonnação aérescenta que a· ,de
claração final a · respeito dos afunda
mentos ainda não foi conhecida. 

A Agencia Reuters nota que os ale
mães .provavelmente se referem ao tor
pedo humano. 

Edição . aerea do Times 
LONDRES, (Reuters) - O jornal 

"Times" desta capital publicará a par- ' 
tir de hoje Ullla edição :.érea, da qual 
será enviado por. avião um suprimento 
regular de. exemplares para determina
dos pa.lses europeus e para os Estados 
Unidos, onde ser~o postos á venda. 

A nova. edição do "Times" será. cons
tituída por numero limitado de exempla
res de ta.manh:> t:Olllllal, impressos. em 
papel da India, cujo peso é a.perlas de 
metade do papel em. que o jc .naJ é nor
malmente impresso. 

Ao anunciar este fato, o "Times" diz 
ser essa provavelmente a. primeira: oca
sião em que um Jornal diario, de tama
nho normal. é impresso em papel da 
lndia., por meio de rotativas. 
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Nunca•. será suficiente acentuar a ta
tica de confusão, de que se servem ele 
·tão boa mente os protestantes. Sua ideia 
:fixa consiste em ocúltar o mais passivei 
o carater anti-ca.tolico de suas obras. 
:mascarando-as com a designaçflO de 
"cristãs". Sirva-nos isto de lição. pai-a 
,que compreendamos que, se não quizer
·mos servir' os protestantes. deveremos 
-timbrar cm manter clara, positiva, ini
ludível e plenamente catolieas, apusto
Jica:,,,, romanas, as nossas iniciativas. · 

E'.;te comenta.rio vem a p1'0posito da 
· S(!f5uinte noticia, publicada sob o ti

tt/lo "As.sociação Cristã de Academicos": 
'-' A "Aca '', 1 de s. Paulo, está con'\•i

,dando todos os estudantes cristãos e , 
;suas respetivas familias para. assistirem 
às comemorações do "Dia universal de 
-oração dos. estudantes", hoje, dia ·11, 
,ás lf·hi>ra.s,,à Rua Helvctia, 772. Do 
:programa ·elabora.do constarão tambem 
números'..:01·Ms. '' 

sé não sot11Jessemos que na R. Hcl
vetia funciona um templo protestante, 
com.o ppderiamos advinhar que é ge
n,u/.namente protestante a "ACA "? 

* * * 
Merece elogioso registro a noticia de 

que o DIP cancelou a a.utorir,ação de 
funclo1,1&mento uas revistas "Mundo Me
dico"· e ''Dirnctrizes", orgãos nitida
mente bolchcvisantes. 

Quanto .ào "Mundo Medico, a menC's 
medica da.s revisf:Jl,s, movi,i. contra a 
Igreja uma campanha vil, na qual o 
LEGIONARIO e um de seus màis ilus
tres colabOradores, o Revmo. Sr. Pe. Ar
lindo Vieira, S. J., .não foram poupad:s. 

Quanto ao "Mundo Medico", a.-.menos 
luida. e perigosa cm sua. atividade es
querdista, essa.. revista era talvez o 

'maior i11strume'nto da propaganda so
vietica em nosso país, 

* j 

· A Agencia. Reuters distribuiu esta se• 
mana o seguinte telegrama, que foi pu
blicado s~b o titulo "Plano de· fusão 
dos Estados arabes": 

"JERUSALEM, 8 CR.) - Acredita-se 
nesta capital que foram traçados pla
nos par.a. a· formação de um único Es
tado com a Síria, · L!bano, Palestina. e 
Transjordania, os quais serão discutidos 
na conferencia Pan-Arabe, a se reali-
2.ar em Alexandrla, 110 proxlmo mês. 

Esse plano é parte integrante de um 
progi-ama de oito pontos, proposto pelo 
Presidente. da Sirla e ~!o governo do 
Ira.que. . · 
. Afirma-se, ,iguaimente, que o plano 

propõe .que .os· povos desses quatro Es
tados decidam ,a forma _ de seu . gover
no e se o regln1e será mona.rq 1.tico ou 
re,>ublicano. 

Os autores do plano propõem a for
mação de uma liga arabe, que abran
geria Imediatamente o Iraque e a Sirla, 
mas que poderl.1. incluii· outros Esta.dos 
arabes, se ei;tes o desejas.sem. Essa liga 

"teria um .conselho permanente, nomea-
do pelos Estados-membros, e. sua pi-esi
dencia seria exercida. po1· turnos. O con
selho sel'ia ;-esponsavel pela administra
ção territo~a.l, pela. defesa, pelos assun
tos exteriores, pela moeda, pelas comu
nicações, i:>elas alfandega.,,, e pela prote
ção dos dil'eitos das minorias. 

'-' De acordo com o plano, a. comunida
. de judia da Palestina teria uma semi

autonomia, como ·a ;idministração 
0

pra
pria para o distrito urbano e rural, com
preendendo escolas, serviço sanltario e 
po'liqia, mas suje!t-.., à supervisão geral 
do Est.ado Sirio, sendo-lhe, porem, da
das gai-antias internacionais. 

Jerusa.lem teria uma comissão especial 
que representa.ria as três rellgiões, para 
russegurar a liberdade de cultos. Alem 
disso, se fosse necessario e requerido, 
n comunidade cri.stã maronita, do Li· 
bano, teria um regime especial." 

* * * 
Quando o LEGIONARIO, ha mais de 

um ano, lev.antou a. questão, pe11Sou-se 
que estavamas querendo ver longe de
mais, e que o perigo de uma reestructu-
2·a.ção elo mundo a.ra.be sobre bases mu.s-

(Conclue na 2.ª pag.) · 

Frnf. ERNESTINA G!DRDANO 
Por deéi.são do Conseil1o Unlversita

rb da Unh·ersidade de São Paulo, em 
sessão de 3 do corrente, foi designada 
para reger, como profes.sora interina, a 
Catedra de Administra~ã~ Esco1a1;· e 
Educação Comparada, d; Paculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letl'as, vagá po1· 
desistenc:a. do Prof. Milton Rodrigues, 
P, Exma. Sra. Professora. E1nest1na Gior
ctano, que ha varias anos regia essa ca.
clcira como a.ssistente do titular da 
mesma. 

Essa. decisão, por seu acerto e justi
C'.l, encheu de satisfação os meios uni
versitarios, que reconhecem 11a. prof 
Ernestina· Giordano singulares dotes 
pedagogico:S, e bem as.sim -0 laicatQ' ca
tolico, ·no qual a Exnut. Sra.. Ernest!na 
Giordano conta muita amizade .graças 
ao grande apostolado que desenvolve eril 
pl'ol da causa câtolica, como Presidenta 
da. Federação Mariana. Feminina,· como 
catequista, e em outras obras aposto
licas. 

Consagrada ao Coração de 
Maria a Diouese de Corumbá . 

Transcl'evemos da "Ave Maria" · a 
seguinte eai·ta do Revmo, P: João. Ina
cio Va.r., D.D. Chanceler.' da Cui-ia. Dio• 
ccsana de Corumbá, noticiando a con
sagração daquela Diocese ao Jmacu:".\.cto 
coração de Maria: 

"Corumbá, 24 de Junho de 1944, 
Revmo. P. Astério Pascoal, 
Laudetm· J. e. 
D~ ordem de Sua. Excla. Revma.., :). 

Vicente Priante, D. D. Bispo dosta · Dio
ce.~e de Corumbá, comunico a V. Revma 
que se realizou solenemente a Cons\l
gração ao Imaculado coração d~ 'M:i::ia. 
Santlssima., na ·sé da. Dioce~~,-" em pre
sença. de Sua Excia. Revma. e dê'· tod,, 
o Cle1·0 da cidade, represe.r.t•,ções · dc:S 
Institutos Religiosos e do povo catolico· 
do Corumbá, aos 31 de Maio ptoximo 
passado." 

o nazismo e a liberdade 
universitaria 

WASHINGTON, (NC) ..:- Ao frisai." 
que as universidades co'hstituem um 
baluarte contra . as filosofias do mal, 
o senador Francis Maloncy, pol" Con
necticut declarou aqui que a destrui
ção da liberdade academica foi o pri
meiro passo da agressão nazista. Fez 
esta afirmação durante um discmrso 
que dirigiu aos aluno!! do IV Ano 

· Acadetnico. da' Universidade Pontificía 
Catol.ica da Alneriéa, ~6 . dia de· .. sua 
formatura. 

O Exmo. e Revmo. Mons. Michael 
J. Curley, Arcebispo de Baltimore e 
de Washington, Clfanceler da Alma 
l\fatcr, presidiu às cerimonias e en
tregou os diplomas a 668 estudantes 
graduados por 9 Faculdades. 

"Neste país - disse o senador Ma
loney - a liberdade academica sem
pre foi elemento integrante da liber
dade que tanto amamos". 

"Devemos recordar - acrescentou 
- que o primeiro ataque perpefrado 
pelo nazismo foi dirigido contra as 
universidades da Alemanha. A des
truição da liberdade academica - a 
liquidação daqueles academicos que 
não traíram sua integridade intelectual, 
foi o primeiro passo que deram aque
les que, ao se apoderarem do Reich, 
iniciavam assim a satanica estrategia 
das agressões. Extinguindo a verda
de em seu proprio país - pensat'am 
- poderiam depois oferecer ao mun
do o extraordinario espetaculo de 
uma unidade imposta pela força. 

"Consideremos como cc:ntrasta o 
exemplo do eminente universitario e 
Sacerdote que, num momento culmi
nante da historia, se ergueu resolvi
do a lutar pela liberdade. Há 30 anos 
o Cardial Mercicr era, ve1·dadeira
mentc "a ·voz da Belgica". Lembre
se como manteve seus, concidadãos, 
quando soou para eles a hora da 
prova". 

O heroismo de um venerando Prelado italiano 
Pondo=se diante do pelotão de. fuzilamento nazista, 

impediu a execuç,io de 250 refens. 
Como o heroísmo de ur,1 idoso Arce

bispo italiano salvou a vida de 250 seus 
diocesanos, diante de um pelotão de fu
zilamento nazista, foi revelàdo cm Wa
.shington por uma carta publicada pela 
National Ca.thol!c W-elfare Conference. 

Escrita pelo Revmo. Pe. L. X. Aubin 
a. carta desc1·eve como o veneravel Pre
Uado, com OS paramentos pontificais, CO• 

locou-se entre os nazistas e suas viti· 
mas e forçou os alemães a suspender 
o fogo. Os 250 ·italianos iam ser fuzi
lados como· nma represa.lia pela morte 
de cinco soldados· nazistas. 

~essa carta, o Rcvmo. Pc. L. X, Au· 
bin escreve: 

"Em setembro ultimo cinco soldados 
nazilltas foram mortos por patriotas 
italianos nos arredores de uma cidade 
onde eu estava servindo como Capelão 
num hospital de convalescent.es. O ini
migo acusou a população civil pelos 
atentados e tentou exercer uma. terri
veI represa.lia. Para. cada um dos cinco 
nazistas mortos seriam sacrificados cin
coenta · italianos, escolhidos a. esmo no 
seio da população. Muitas das vitimas 

eram figuras de destaque na comuni
dade e enti:e as mesmas estava o medi
co parUcular do Arcebispo. 
"Os nazistas planejaram sacrificar suas 

250 vitimas em grupos de 50 por dia., 
durante quasl uma. semana. As primé!
i-as cincoenta vitimas estavam alinha
das defronte da parede de fuzilamento 
1111, praça principal, os fuzis apontados 
pa.r,a. os corações dos condenados e os 

. ;,oldados a.guardando a orderr. para at!
i·ar quando· o veij10 Arcebi~oo ll-l'Al'€Q!rn. 

"Vestido com os seus . param~ws 
pontificai.~, calmamente colocou-se en
tre os fuzis ameaçadores do pelotão de 
fuzilamento e as vitimas da atroz repre
salia nazista.. Durante alguns instantes 
fa.'lou-lhes com voz tranquila e deu-lhes 
a absolvição. Depois, voltando-se para 
o oficial comandante do pelotão na;ista, 
pediu que poupasse aqueles condep.ados 
e que o sacrificasse em lugar dos mes
mos. 

"A conversa entre o Arcebispo e o 
oficial nazista foi travada. por meio- de 
um interprete dmante mela. hora. ô 
Arcebispo insi:;tiu na sua atitude e re
cusou-se a abandonar a posição que to
m.ara entre o pelotão de . fuzilamento e 
as vitimas. ' 

"Finalmente, impotente contra a de
dicação e a coragem do .venerando Pre
lado, o oficial nazista re1ogou 11, ordem 
para a execução das 50 .vitimas a.Ji
nhadas diante da. vala. comum que ti
nham sido obrigados a cavar. Alem 
disto, a ordim para a execução das 200 
outras vitimas restantes foi tambem re
voga.da". 

Depois de relatar o incidente, o Pa
dre Aubin concll)\U sua carta.: 
· "Ouvi o Arcebispo descrever e;se ges

'to sub1'ime como se houvesse 'teito a 
cousa. mais natural do mundo. Fique! 
profundamente comovido, e com a voz 
embargada pela. emoção, dis:;e,lhe em 
latim: "O bom pastor dâ a vJdà pelo 
seu rebanho", 

. "o que quereis?" respond•u o Arce
bispo, "Se atguem 111ão pratic.a.,se b 
~v~.-ww:tmt.Gel.'lliri& ·~1.0,i»- · .. 

A CIDADE DO DElClDlO E Dl REDENClO A Diocese de Jacarezinho vista através 
· · ·-·"···· · · - ···· -· de ·seu .· primeiro · Anuario · Eclesiastico 

Jei:usalem é, para os. cato!icos, uma · 
cidade ca mais alta importancia, cujo 
nome lembra ao· mesmo temp.o o cri
me nefando do deicidio, e · o .oceano 
infinito de graças, com que, ;t .Re
denção franqueou aos . hÔ~ens'· as 
portas do Céu. Em Jerusàlem as le;p_.1:
branças .da Vida, Paixão. e Morte: .de 

N~sso,,:senho; Jes'.lS Cristo são par
ticularmente . vivazes ... Pelá posse de 
Jerusaleni, os cruzados . derramaram 
seu ·sangue. A posse de Jerusalem, 
por naç_ão cristã foi sempre um · dos 
objetivos mais ;ardent!)tnente colima-
dos pela Santa Sé. . .. 

Segµndo os comentados .que publi-

camas na 'seção "7 dias em revista", 
Jerusalem corre entretanto grave ris
c.ó de se tornar·urria cidade em que a 
influencia cristã, conservada só de no
me, desapareça. em futuro talvez não 
muito distante. 

Nosso cl:ché mosfrà um aspzcto de 
uma das mesquitas de· Jerusalem. "--

INTRANSIGENTE~r"ôS PROFESSORES CATOLICOS DA·. BELGICA 
. ' 

Ha mais de um ano vem se · i:etus~ndo a -receber um abono do governo 
No começo de 1943, o Burgomestre e· 

os Vereadores.'dc Bruxelas, sob ocupaçã.o 
alemã, decidiram quii todos os profes
sores fossem aumentados· e:n seUJj sa.-. 
lar_ios, como compe11Sação poi: terem 40 , 

msinar de .àcordo com .as e)dgencias do~ 
alemães,' e que 'OS profes.sores leigos ·nás 
"écoles !ibres." catolica.s·. fossem incltti" 
dos no-pla.nf), à ~emelhança..,dos profes
sores das esc_olás · do gover·no. "Pemn.- · 
. ·,-., .,·' ., .· (. ::<- ' 

-Stl;'.) ,,. gunsinb · 111u.tcf o n~.\axosa ·'"som 
sandre" ~ 21 de fevereiro de 1943, "qi,e 
essa decisão e o espirita qu:i ela ence r
ra seriam . recebld:is com . s9.tis!ação nos 

. circulas interessados. Mas · não estava
.íhos. suficientemente a par da. mentaH-

· 1. cóngmsso1tY&plij~llê:::mwt~-1iãt::. ª~~~~~~~ 
, • r . • 

\ 

Um balanço 
do 

dos 
seu 

dois primeiros anos de -,. atividâde 
segundo _ Bispo · Diocesano. 

Acaba de ser publicado o .primeiro 
Anuario Eclesiastin? da· florescente 
Diocese de Jacarezinho, contendo um , 
1·esumo das principais ·atividades ali 
desenvolvidas : nos dois primeiros 
anos (1942-1943) do pontificado . do 
seu segundo Bispo, .. S. Excia. Revma .. 
o Sr. D. Ernesto de Paula. 

Transcrevemos abaixo alguns da
dos colhidos d;sse interessante b:aba-
lho. ' 

A DIOCESE DE JACAREZINHO 

A diocese de JacarezinhC> foi cda
da pela Constituição Apostolica 
"Qúum in dies" de 1.o de Maio de 
Í926, a mesma bula que erigiu em· 
arquidiocese a diocese de Curitib~ -A . 
nova .diocese de Jacarezinho foram 
atribuídas as paroquias de Jacarezi
nho, Barbosas, Colonia Mineira, Ja
guariaiva, Piraí, Ribéirão Clàro, São 
José da Boa Vista e Tomazina. 

Para primeiro bispo de Jacarezinho 
foi nomeado o virtuoso. e sabio sa
cerdote làzarista Padre Fernando 
Taddei, então reitor do internato Pa~ 
ranaense. S. Excia. foi preconizado a 
22 de abril e essa preconização foi 
promulgada no cons•istorio de 21 de 
junho do ano de 1927. 

• A sagração do primeit·o bispo de 
Jacarezinho se deu no Rio de Janei~ 
ro, nà Igreja do Colegio da Imaculada 
Conceição, aos 2:1 de junho de 1927, 
sendo sagrante S. Excia. Revma. o Sr. 
D. Helvecío Gomes de Oliveira, Arce
bispo de Mariana, e Bispos Consa
grantes os Exmos. e Revmos. Snrs. D. 
Andre A:-covcrde, Bispo de Valença 
e D. José Carlos Aguirre, Bispo de 
Sorocaba. Assistiu tambem ao ato D. 
Francísco · de Aquino Correia,· Arce
bispo de Cuiabá, que tomou parte na 
imposição da~ mãos. 

D. Fernando Taddei tom·ou. posse 
da diocese aos quinze dé agosto do 
mesmo ano de 1927; ná presença dos 
representantes do S!fr. Arcebispo de 
Curitiba e do Presidente do Estado. 

Ao chegar à· diocese,: encontrou-a 
· D. _Fernando Taddei desprovida de 
· qualquer socorro. Como pastor .-zelo~. 

Não .satisfeito de ,hav:e_Í'., socorrido, 
em boa parte; às· necessi.#des .da i(ls:.. 
t:ução da mocidade iµascli1ina, _D. 
Fernando cuidou fambem da. educa
ção das meninas. Chamou para este 
fim as · Irmãs ,d.e· Caridade, entregan-' 
do-lhes um prédio que adquirira, pa
ra nele instalarei'n um colegio. Esse 
colegio, hoje Ginasio da · hnaculada 
Conceição; sempr·~ mereceu o . melhor 
cai:inho dá parte de D. Fernando, que 
nele .empregava as economias de que. 
podia .dispor. Por esse mesmo tempo, 
as Irmãs de Caridade tomaram s6bre 
si os trabalhos ,da Santa Casa de Ja..;. , 
·carezinho. . ~ 

-Em. 1939, agravou-se o estado· de 
saude do Snr. D. Taddei. Assim mes
mo, :foi até' o Rio de Janeiro para to
mar parte no Concilio Plenariô Bra
sileiro. Ali sentiu-se tão mal que ser -
chegou ·a -temer sua morte. Vencida 
porem a crise, regressou à sede . epis
cqpal, onde entretanto, não conseguiu 
melhoras,- vii1do . a fale~er no dia 9 
de Janeiro dii 1940, na residencia e
piscopal, às 1 horas da tarde, com se
tenta e dóis anos e onze meses. de 
idade, sendo. ·assistido · em .sua· agonia 
por quinze sacerdotes, varias Irmãs 
de Caridade e pelo Dr .. Rogerio Cer
sosimo, seu · medico . na ultima doença. 

Acha-se D. Fernando, sepultado na 
· capela do Çolegio da Imaculada Con

ceição de Jacarezhiho, em tumulo que 
ele proprio mandou abrir. 
· Falecido D. Fernando, cuidaram os 

conselheiros diocesanós de eleger o 
vigario capitular, que regesse , a dio
cese até a · nomeação de outro bispo. 
Foi eleito a onze de' janeiro daquele 
ano de 1940, o Revmo. Snr. Padre 
Luiz Otão Waschburger, da Pia So
ciedade .das Missões, o qual nesse 
mesmo dia, prestou juramento e fez 
profissh de fé,. sendo. no dia seguin
·te confirmado 110 posto pelo Exmo. e. 
Revmo .. Snr. Nuncio Apostolico,· go
vernando a· diocesa àté o dia 22· de fe
vereiro de .1942,c, quando .tomou pos
se o 

SEGUNDO BISPO· DE JACAREZI• 
•·:NHO,'. o.· ERNESTO· DE. ~AULA . 

so · d~ ·seu,-rebanh:i;•pr9cµí:ou p. ;Fer,-..: 'nômeãê!í{,::i"''26''~dê""'fiôvembró' de 1'9u · 
nando dotar sua µiocese de rnais s.a,: , por s.,. s. '._·_o .. · P ..•. "·."'ª·· ·. _:e_'Jo_ ;_ X_. I_l, ,gl_P_._ri_gsa_ . _. cerdotes, ·unia' v1oz-que .havià enorme · w,, . 
falta de clero _e. _inum!)ros eram·os po~ mente 1·ei11anté, · S. Excia. foi sagrado \: 

!' 

lnicia,,sé 4ia 16 esse i111p9fta.nte ,êertam~ ,'dé . Fé 
pro.ibÍndo aos mesm~s requerer ou acei~ 
!ar a mu,ito pequ~na vantag~,n p~cun}a
rin que a Aisemtrleià (de vereadoNs) 
qes,jàva que os porfessoi:es aufer!s::em:. 
Porque? Pr!me!i:o que tudo, e esta. é· a 

voados que surgiam; reclamando· sua no· dia 4 d~ janeiro de ,1942;' na Igreja 
elevaç~o à cattgorià de paroquia. Em de palita· Ifigehia, em São Paulo, sen- _ " 
1930, convidou para a diocese os Pa." do sagrante S. Excia. Revma. o Srir. 

Conforme jii noticíanrns anip!a 
mente, inicia-se dia 16 do co.rreiite o 
Congresso Euc_aristico. _de 13a1·1·.a tlo 
Pirai. Publica.mos . hoje ~ J.)l·.og1;a;11a 
completo· dás 1).omenagens que a D'.ú, 
cese confiada ,_ao zelo apostol:co do 
F.xmo. Revmo. · Sl". D. Jo~é Ahdr~ 
Coimbra; prestará a J.esus Sacmm•ln· 
ta.do. · · 

:JlA INAUGURAL - 16 DE AGOSTO 

À tarde - Recepção do Exmo .. e 
llevmo. Sr. Dom Jaime d.e Barro~ 
camara.' 

Às 18,30 horas. - SESSÂO. INA,U- . 
GURAL: - Veni, Cre'l.tor SptritÚcl; 
Abertura do Congresso pelo Exmo. e 
Revmo. Sr. D. José André Coimbrn; 
Benção · solene do SS .. Sacramento, 
pelo Exmo. e Revmo. Abade .. D. ·To· 
maz Keller OSB ;. Hino dó Congi·es
so. 

PRIMEIRO DIA - 17 DE AGOSTO 

Homenagem ao Centenal'io ele D. 
Frei Vital. 

As 7 horas - Missa. ,e C~munhão., 
na Praça do Congresso, celebrada 1ie· 
lo Exmo. e ReV'mo. Sr. Bispo· ,de . Va
lença, D. Rodolfo das Mercês de .Oli,· 
veil'a. Pena. · 

.As 9 horas - Solene Pontifical 
celebrado pelo Exmo. e Revmo. Sr. D. 
Jaime de Barros Camara; Sermão ao 
Evangea10,-pelo Revn10. Sr. Pe. Jci:ié 
Laz:aro Neves, C.M., 'dd. · Reitor uo 
Sem.inario de Mariana. 

.As 14 horas - Sessões de estudo.s 
pai-a. Senhores, Moços, Senhotas e 
Moças; . Sessão .instrutivo-recreativa 
para Crianças. 

Às 18,30 horas .;__ Abertura da ses
são plénaria na Praça do Congresso; 
Canto do Credo (gregor·1ano): Sau
dação ao Episcopado Nacional e ao 
Clero; Explanação de 2 teses sobre a 
Eucaristia e Hino do Congresso de 
perme:o às teses; Benção solene do 
SS. Sacramento, pelo' Exmo. · Sr. Arce'.. 
bispo-Bispo ele Campos, · D. Otaviano-
Pereira de Albuquerque; Encerra.· 
mento com ·o Hino Nacronal. 

' 18 DE AGOSTO - DIA DAS. 
CRIANÇAS 

Em comemoração do 90.0 aniversa
rio· da ;?roclamaçã0 do Dogma ela 
Imaculada Conceição. · 

. :\cs 7 horas - Comunhão geral das 
<'rianças, em. Missa celebrada , pelo 
Exmo. Sr. Bispo do Espírito Santo,. 
D. Luiz Scortegagna. · 

Às 10 horas - Hora Santa das 
. ci-ianças, na Cá'tedrlll, pregando . o 
Revmo. Sr. Pe. Newton Pimenta SVD. 
Na Matt"iz de S. Benedito - Prega. 
dor: Revmo. Mons. João de B. Uchôa. 

As 14 horas - S!)ssões de estudo, 
como no dia anteriqr. 

ÀS 18 horas - Abertura da. sessão 
so,\ene na· Praça do· Congresso,; Gim .. 
to do Credo; Saudação ao Sarito Pa
dre Pio XII; Hino Pontific!o; ExpJa. 
na.ção de ll te~s e Hino do Congres
so; Bençãl) solene do SS, Sacra.meu .. 
to, pelo Exmo. e,.ReV'mo. Sr. D. Frei 
Inocencio Engelke, DD. Bispo <la 
Cam;~_ ~a;. ~..nc~rrnme~ SIDll Q'}iino 
~ \ ' .. ' . 

19 OE AGOSTO - o;x DAS SE:NHO-
. RAé E MOÇAS .. 

Em ,comomoraçãO .ao _Centonario c:ia 
fundação do A1ióstÓlad0 da Oração. 

Às· 1. horas - Comunhão geral ,19:s 
seilhôras · e 'moças,· em Missa celeb:-,1, 
da )ielo. E,xmo: e R_eviµo. )Sr. Arquia-
l,ade D. Lourenço Zeller. OS:U. . 

ÀS 9 horas - . Mis1,à em. R'.to Ma
ronita, na Catedral, pelo Revmo .. Sr, 
Pe.· ~lias gorayeb, Superior da ::.Vlis-
s5.o. . . 

ÀS 10. hQy!S - Hora Santa dos fiêjs · 
em gêral, na· Igreja de. São Benedito, 
pregando· o · Revmo. Sr .. Pe. Fr. Se, 
ba'.stiãô. Tàuzin O,P.; . Coro das al11-
nas do Colegio l\t-edianeira, 

ÀS 14 · horas --- Sessões de estudos, 
como nos dias .precedentes. 

.\ tarcle, em .hora determinada, re
cepção,. na Praça. do Congres~o, do 
Flxmo; .Sr. Nunci0 Apostolico e do Sr, 
Interventor l!'ederal. 

,Às 1s·;:ro horas ~ Abertura da te~
ceira sessão s.olene com o Cauto. 110 
Crel:o; Saudação ao Exmo. Sr.- Nun, 
cio 'e· ao S1·. Interventor' Federal, ·Au
toridades· civis e militares; Hino Pon, 
tificio; Expranação de, 2 teses euca, 
ri~ttcas; Hino cio Congresso; Benç.fo 
solene do SS. Sacramento, pelo Exin,>. 
e Rev.mô. Sr. D. José Pereira Alves, 
DD: Bispo de.· Nitei·ol; Encerramento 
coin o Hii10 Nacional. . . 

. 20 DE AGOSTO - 'DIA DOS·· 
HOMENS. E MOÇOS 

Home.nagern. ao Ce~lteriarlo da Fun-
'dação. da: Liga Catolica. . 

Às 23 horas do dia anterior - Pro
cissão ·1uminosa para a Praça do Con
gresso.· Em·_- seguida, Missa à meià
noite e Comunhão geral dos Homens 
e Moços, · celebrada pelo Exmo. e 
Revmo. Sr. Bispo. de Lorena, Dom 
l?rancisco- Borja •do Amaral · 

ÀS 7 horas. do dia 20 - Miss,a e 
Comunhão 'dos fieis, .celelkada pelo 
Exmo, e Révmo. Sr. D. Helvecio Go· 
mes de Oliveira., DD. Arcebispo de 
~ti~~ ' 

ÀS_ 9 hôras :- Homenagem à Jgrej'a 
e à Patria, côm; hasteamento-das Ban
deiras Pontifícia, e Nacional, na Pra· 
ça do Congresso. · 

' versão oficial, porque esté aumento nos 
talarias fora. decidido 'por -USUrpad,:fü'S, 
e não era propriq reconhecei· que eles 
pos.sµissem qualquér especie de auto
ridàde; e segundo - esta é ., vérdadel
ra." ra.zão para .. ieu "mot d'ord:·e" -
p~rque as tradiçõ2s do Clero se achr.,;1 
gravemento . pe1:turbada.s por esta 1::oli
tica.· de apaziguamento e fustiça .111<\ 
elimln.ando, · va.rios descontentamentns, 
tender;a ao mesmo· temno a a.fast'l.r ~:,5 

· cportúnidades 'de eleição· do Clero depois 
da guerra.." (sic). 

As autoritl_ades ·catolicas, encabeçadas 
· por M. Boúwer.aerts, apoiaram esta ati
tude ·resoluta dizendo que se os pr-ofes
sores ·haviam de receber ma.is, elas mes
mas p1·oporcionariam os aumentos nos 
sala.rios dos professores . das escolas ca
tolicas, e proibindo-lhes que aceitas.sem 
o aumento oferecido pelo Estado sob tal, 
condições, embora. elas não estivessem 
em posiçáq de oferecer o aumento de 
40 por centô que o Estado oferecia. s~

. gulu-se prolongada polemica, se·ndo a:
guns dos professores catolieos de opinião 
que deviam capitular, enquanto a maió
ria se ma.ntinhà · firme. 
EM 1944, COMO NO ANO ANTERIOR 

A disputa. agora estendeu-se até a 
Liegê; precisamente um ano mais tar
de, a 13 de·fevereiro de 194·', "Ca.ssan
dro" escrevia.: "Seguindo o exemplo d~ 
Bruxelas Maior, a Assembleia• de Ve
readores de Liêge Maior estava. ansiosa 
ÍJara equiparar · os salarios dos proks
sores. · Decidiu-se portanto que fossem 
concedidos · abonos municipais aos . pro
_fesso:res das escolas catolicas, do mesmo 
modo que aos profes.sores das ·escolas Ofi
ciais.. O secretario da. organização dru; 
escolas catolicas, o Padre. Pierry, diri
giu um.a circular a.os mestres ·e mesti·as 
sob seu controle insistindo par.._ que re
cusa,ssem os abónos municipais. Natural
mente_ invoca.a sagrada ''Constituição" 
apela para· "as autoridades 1egalmen1 e 
co11Stituidas ", promete igua:lda.de . de 
sal~rlos depois da guena, e até· sugere 
unta melhoria num futuro proximo. Es· 
tã tudo aqui, até a ameaça de que o~ 
professores que aceitarem o abono te
rão de restituir o · dlnlÍefró recebido. 
Porque, naturalmente; a Liêge Maior é 
"ilegal"· e é próibido aceitar dinhei1 o, 
de uma "fonte inconstitucional". 

. . 

.À's 9,30 horas - Solene· Pontifica 1, 
oficiado pelo Exmo. Sr •. Nuncio Apos
tolico; Ao, Evangelho, Sermão pelo 

, Exmo. Sr. Bispo de ·Nlteroi, D •. José 
Alves Pereira. Logo após, saudação 
à, associações religiosas presentes . 

"'Enfermo em s. Paulo o. Exmo. 
Ãs 15,30 horas - Solenissima. Pi·o

cissão do SS .. Sacramento, conduzid') 
em · carro . triunfal, pelo Exmo. Sr. 
Nuncio Apostolico; Hlnós do Congr <!S· 

so; Pontifició e Nacional; Fogos de 
artificio. 

'LOCAIS EM QUE SE REALIZARÃO 
AS SESSÕES .. 

As sessões plenarlas ;terão lugay 
lla Práça do Congresso. As sessõ~~ 
de estuçtos reallzar-s·e-ão respectiva
mante nos seguintes locais: para ho· 
mens - >il'eatro. Cine Esperam:.a; r,à · 
rn moços - Ginasio Nilo Peçanbit; 
para senhoras - Matriz de São Be· 
neclito; para, moças - Catedral; As 
sessões instrutivo-recreati_vas para 
criança.! serão. realizadas uos dia~ 17. 

· 18 e 19, no Grupo :i!:scolal'• - -- ~~ ·- . . , .. ).. ,' -· -

Sr. Arcebispo de. Cuiabá 
Consoante no.ticia publicada por 

esta folha; encontra-se ha dias nesta 
Capital o Exmo. ReVJno. Sr. Dom A
quino Corrêa, ArcebispO Metropoli
tano de Cuiabá. O ilustre Prelado, 
que dispõe nesta capital de largo cir
culo de amigos e admiradores, se hos
pedaria como de f"nstume no Liceu do 
,Sagrado Coração d" Jesus. 

· Infelizmente, ,)Orém, o estado de 
saude de S. Excia. Revma. começou a 
inspirar serioi; cuidados, pelo que· S. 
.Excia.,se internou no Sanatorio _San
ta .CatarÍ!J.a, onde se encontra em tra-
tamento. · . 

O eminente filho de Dom Bosco, fi
rura _de d-,staqnE' (1.,· nosso Episcopa- · 

, do; e membro da Academia Brasileha 
de i:.éti·as, tt-m sij•.) muito visltáuo: 

dres da Pia Sociedade. das Missões Afeébispo ·· Metropolitano· de São 
'(Palatinas), entregando-lhes· varias. Paiilo, . D .. ,José. Gas1;mr de . Afonsec_a 
paroquias. Esses benemeritos sacer- .e·· Silva,. · tendo ·como · consagra.n~ os· 
dotes para logo iniciaram a constru- Exm.ôs:. :e Rev:mos .. Snrs. D. Paulo· de 
ção de um *vasto < dif.icio. com que se T;mio·, Cm:npos, bfapo de Santos e D. 
pudesse remediar a falta de instrú- Gastão Liberal Pinto, bispo de São' 
ção da jm·entude de· Jacàrezinho e· Carlos. do- Pinhal. 
de toda a diocese. Inícfados os ali- S. Excia. .Revma. tomou posse da · 
~erces em maio de 1934, já em mat- diocese aos ·22. de fevereiro de 1942, 
ço do aao seguinte, o Ginasio de estando ·»resehtes· o Exm9. Sm-. Ar.ce-
Cristo Rei, abria suas aulas pará ad-' bispo de- Curitiba e o Exmo. . Sn.r. 
ministrar a educagão aos filhos da Bispo de Assiz. . , . 
terra do Norte '.L Paraná. · · (Conclue na 2:ª pag.j 

"ASSUMPT A EST MARIA IN C[lUM; 
GAUUENT AN GELI J~ .~' 

A Santa Igreja celebra depois de amanhã, dia 
mais antigas festas deNossa· Senhora: a Assunção. 

Kosso c·lilêhé a'pr<'senta um aspecto ,~ptnagnHico 
sm1çiío, da Cate'dral de Chartre·s,. obra de Brida1~ 

15, ttmâ das 

altar ·. da. As.~ 
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COMENTANDO. e • 

FATIMA 

Proosegue o Revmo. Pe. Valentim 
:A.nn~~/' C:M.F., em . sua·. benemeríta 
camp11nha de divulgàção da devoção 
:ao Imàéúlado :_coração de .Mada. Ain
da agora, acaba de. ser editado, por 
sua .iniciativa, um esplendido opuscu lo 
a respeito· das ·celebres aparições de 
Nôssa;, Senhora ·aos tres pastorzinhos 

.de Fati.ma, ... ;durante o ano de 1917. 
Nest'tf'.üal;ialho sé. encontra uma ex
:posiçãil_ Ç!)IJlpendiada, clara e precisa 
-do essencial sobre aqueles factos so
brenaturais, de modo que o feitor 
pode ter brevemente uma ideia acer-
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Exterior •...•.••••• ., • • • Cr$ 50,00 
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Rogamos aos nossos assinantes co• 
municarem a mudança de seus ende-
1·cços pru:a a Caixa Postal 147•A, 

tada acerca dos acontecimentos. E' 
leitura utilissima: e altamente edifi- SUCURSAL NO RlO: 
cante, na exposição positiva e singe- 'Agencia noticiósa Sul-
fa. dos milagres estupend9s da Cova Americana ·~apress" 
<la Iria. Os factos são de tal modo elo
quentes, que · o opuscu!o em questão 
se limita a narrai-os com toda a ob
-jectividade, intetc·alar.do apenas, com 
grl!nde se11so de oportunidade, uma 
ou outra breve reflexão pratica. 

A.o terminar a leitura de tão inte
l'ess:ante trabalho, fica-se pasmo da 
dureza de coração. a que chegou a 
humanidade. Afinal de contas, estas 
manifestações celestes ocorreram ain.' 
da ontem, no ano de · 1917, na plena 
maré do seculo XX, num país inte
grado llª civiliza!)ão moderna e do
minado pelas ídeas materialistas. E. 
no entanto, nesta moldura nítida. 
ml!r,te contemporanea, surgem acon
tecimentos como só se julgariam pos~ 
siveis ·na Idade-Media, pa·ra mostrar 
:aos homens que o espirita da Idade
Media. _não era u•1 espírito tempora
l'io e cacluco, mera expressão de uma 
mentalidade coletiva em dado mo
mento da evolução historica, mas 
era_.'um ·espirita perene, uma realidade 
sempre viva e :presente, apesar do re
pudio dos homens que o quizeram 
abafar sob o lixo. de ·suas miserias e 
. de suas· loucuras e de suas mentiras, 
porque este espirito é o Espirito de 
lYeús,_ que não pode deixar de dar 
testemunho da verdade. E, contudo, 
em plena era do telegrafo, do radio, 
da fotografia, do avião, em que não 
ha fraude que não seja logo espalha• 
da por todo o mundo, em que não ha 
crime cometido no ultimo rincão que 
nãQ seja. imediatamente propagado 
em todas a1> minucias mais repelen
tes, em que não hn vaidade, escanda
fo. <iu miseria que não sejam atirados 
:ainda· palpitantes à voracidade de to
tias as curiosidad~s, - é nesta mes
ma. ·era que a voz misericordiosa do 
Céu é- abafada C{Uanto possivel, iso
lada· no,· silencio, perdendo-se no va
sio, abandonada, . esquecida.· 

Rua Alr.nirante Barroso, 72 
Fones 22-4375 e 43-6637 

1 DIAS EM REVISTA 
(Conclusã.o da l.a .pag.) 

sulmanas e com os recursos da. tecni• 
ca moderna, era tão inve1·osimil quan• 
to qualquer conto das m!l e um" noites. 
Hoje, por !lm, as colsas ae pos\t1vanm1 
tanto, que· não é mais VQSSivel fechar• 
lhes os olhos. A projetada federação da. 
Síria, Líbano, Palestina e Tl·ansjordarita. 
com o Iraque e eventualmente outr9,3 
nações islamlcas_ já. r~presenta::.-ia, po
tencialme11te, a rzal:.z.~ção .dcs p1'Qjetos 
pan-lslamicos. Com eít!HO, surgiria no 
coração d11, Asia uma ~:,1i11d,e potencia, 
com escoadouro comercial e e:<pressfü) 
bellca quer no Mediterraneo_ quer no 
Indico, senhora de recursO.$ eeonomi
cos inestimavc!s, cai;iaz. por istc> . mes
mo de adquirh• em · larga e~caJ.a, o 
superavit de armamento que .vai so• 
brar depois desta guerta. Os mus
sulmano:i da Inclia, opressos pel~s bri• 
tanlcos e especialmente pelos bratun.a;• 
nicos, :e apoiariam sobre e~~a nova. po~ 
tencia, que teria assim, a, seu 5ervjço, 
elementos para influir Indiretamente l\té 
na política do Extremo-Oriente. . Por 
outro lado, os mussUlmanos de tod,a. 
a Africa do Norte não poderiam deixar 
de olhar para o poder que adquiririam 
se se ligassem à Sirla, tão p1·oxlma. de 
seus olhos. 1l: certo que por enquanto a 
Leaderança mussutmana · na Afdca. dQ 
Norte está. com o Egito. Mas 115 rela
ções ent-re o Egito .e o Iraque _são ta.o 
intimas que não seria multo dlficU ar
ranjar M colsa.s entre os dois pal&es, ou 
por meio da coru;titulçiio de ctow gran• 
des blocos mussulmanos, um aslatlco ou
tro africano; respetivamente sob a di-' 
reção do Iraque e do Egito, ou lllesmo 
pela constltuiçãQ de um orgão federal 
coletivo que engloba.sse o mundo ll;la
m_ico em um t-0do !larmonico, que pó· 
cterla ir desde Marrocos atê a Indki. 

* * * 

Esta voz vinha anunciar aos homens 
os, caminhos da paz, em meio das an
·gustias da primeira grande guerra; 
m~ anunciou tambem os caminhos 
·da colera divina, se a humanidade 
nãô. S(lc convertesse. Estes caminhos se 
desenrolam ante nossos olhos, ha já 
cinco _ longos, anos, tais comQ foram 
preditos em Fatima .. o misterio da Mais curioi,o, entretanto, é o regime 
iniquidade está em plena · levedura, que se p1-etende dar aos cristãos noa 
ramificando-se e multiplicando-se a Logares Santos. A noticia nãà- poderia 
perder- de vista, mergulhando suas ser maia amblgua. 03 mus.su1mano~ te-
1·aizes de amargura até onde menos rão a aJta autoridade sobre . tals fusa-
s~ poderia supor. Até quando prosse- res, Haverá ainda para, os Ju,;ieus, um 
guirá es.ta gesfac.;ãQ · monstruosa de regime politico-adml.nt.strativo .supo1·ta-
males? No.i,sa Senhora tem O segre- vel, que o tel~grama descr!m!na. com 
:gil ~-',a chave · dos, tempos futuros. precisão. oepots·.;. no .fim, bem no fim, 
.;Ai _· ,<> qu~ acontecer, Elc1; terá a , se cogita. .do.es:,encJal que e a influen. 
ult.im · . ·· vra, a paJavra da justiça:- ci~ · ér~tã · :ios li.igal'es santl:flcildos · pela 
e. a pà!à' · <.ia.- mise.1:icordia . d · D ·us.. Vida, Palxao e Morte ~de Nosso Sennor 

. ,. · , e. ,: : -~,,'.;:::-Jcsµ_s Cristo, nos luga~es cuja conquista 
___________ _;_;.;.......;;;-:,,-;.;· ... ,.'""custou à Crlstandide o sangue d,os.Cl'U• 

·.·· zadõs. 

Conêerto da Orquestr.a. da Con~ 
gregagão Mariana do Colegio 

· · -•- São ·tuiz 
'N. · excelente. orquestra ãa Congre• 

tação Mariana. Nossa Senhora do 
Bom ·Coi,selho do Colegio São Luiz, 
intér~tissima realização do Reve
rendissimo · Sr •. Pe. Walter I Mariaux, 
S. J., Diretor do Secretariado Mun~ 
dial das. Congregações Marianas, da~ 
1·á mais um de seus otimos concertos 
na. proxima quinta-feira, dia. 17 de 
ag~o, às 20,15 horas, no salão de 
.itoa ·daquele Colegio. Esse concerto, 
que sei:á em homenagem à Federação 
das Congregações Marianas e às fa
mili~- dos,alunos do Colegio S. Luiz, 
obedecerá ao seguinte . programa: 

o t.l)legrama di.stil1gue entre os crls· 
tãos em geral, e os mai·ontt.is, isw é os 
cristãos ca.t-01!cos do Rito Oriental, O 
mln.imo do minimo que sJ paderlll, e,:;. , 
perar é que os cristãos englobada.mente, 
tive&\iem um regime ana)ogo ao dos iu· 
deus. Não, Serão divididos. ~ m,aro
nitas terão um "regime especial", ":Es• 
pecial" cm que? Não se sabe. Porque 
não dizer que será ·um regime !gua/J. ao 
dos judeus? Não se sabe. Os maronitas 
caminham, portanto, para um regime 
indefinido e que ainda não lle quer de• 
:finir. Terão certamente este regtme? 
Tambem não se sabe, Te-lo-ão ".se fos
se necessario e requerido''. O que faz 
supor que talvez não seja nece3Sario 
ou que não o quelri,.m. Necessario a jui
zo de quem? Dos an1bes c judeus? Po• 
derão não o requerer porque? Para 
frnir as delicias da servidão mussulma
na? Ou porque esse regime talvez seja 
tal, que eles prefiram nada . fl)Cluerer? 
Porque não definir o regime dos maro
nita,s? Porque não . extender es~ • 1·egi
me, pelo menOll aos outrns çatolicos de 
outros ritos, nascidos no logar? J.14'.lste
rios, mlsterios ... 

* * * 
"JerusaJe1\1 te1·ia.' uma comissão, espe

cial, que representaria. a..s três reli
giões .•. " Que "três religiões','? A ca• 
tc.Uca, a protestante, a ci.smàtlça? Ou 
os cristãos, os mus.sulmanos e os Israe
litas? ~, neste ultimo caso, quem re
presentaria. o~ cristãos? , Algum bomem: 
de confiançllo de Stalin, nomeado ar
qulmandrit,a, de qua.Jquer lugar, -bom 
"meneur" bolchevista, ex-functonario 
da. propaganda. dos "sem,Devs"? 

Nada. disto se :,abe. ·só se ~abe o que 
sucederá. aos . mus.sulmauo.s e judeus. 
Quanto aos cristãos, qualquer coisa che
ga, não é? 

l - Orquestra - Marcha dos cade
tes, de J. P. Souza; 2 - .Saudação; 3 
- J)rque$tra - Largo do Preludio * * * 
op. ·as. dé · Chopin· e Allegro de "Si Multiplicam-se as demissões no cor-
j'étais Roi", de Adam e; 4 - Chanson po diplomatlco junto ao vaticano. Entre 
russe;: de Sydney Smith; 5 - Piano os diplomatas hungaros, 1·umenos, :ale• 
(Solos .. pelo Cóngregado Franco Bru~ mães, l,a "descontentes", que querem 
netU) _.,... Mazurka, de Chopin e Pre- "aderir" aos aliados, com os quais· es-

t' ludie>,--n. 2. de. Rachmaninoff; . 6 - tão muito "contentes", desde que a 
Orquestra - Beréeuse, de Mozart; 7 vitoria se Inclinou para. nosso lado, :ror 
- Relàtodo do 1.o ano da. Orquestra; fim, ate o proprio Horty está. tentando 
8 ---:- . Orquestra - Gavotte ''Stepha• , um,. revlra.voJta, e demitiu os ministros 
nie", de Czibulkà e 9 - Drink to me, . nazistas, dr S.-!U governo. Mas. agora. é 
de i Ar.rie; 10 - (Solo de Ffauta com tarde para a penit('Acia. lia. três anos 
orquestra) - Nas asas dá canção, de atrrui, tudo fllto-teria.Bido muito nobre. 
Metideli!ohn; ,11 ..;.. Piano . (Solos pelo Mas hOje parece•$e tanto com é:portu-
C.Ongregado ValtCl' Rosa Leite) - nismo, que, a. serem tomadas com s!n-
Guaiany, de Carlos Gomes; 12 - Or~ c~rldade essas atitudes deveriam pelo 
questrá ,;_ Ballet de Rosamunde, de menos $er menos espalha.fatos~. 
Schubert; 13 - (Solo de Piston com 
.Orquestl'a) - Connais - tu le pays de * * * 
"Mignon", de Thomaz; 14 - Or.ques• É ven\ade que um telegi·ama ulterior 
tra - Polka, de Smetana e 15 - Can• nos deu a. felill certeza. de que o.govemo 
ção da Vitod11: "Vamos ver", de da Slria. desmentiu a. ex!stenclà de tal 
Cohan. " plano, Entretanto, a plano teve wna, di· 

.Corno já temos noticiado, todos os fusão por demais extensa e in:!lsoonte · 
membros da. 01·questra são Congre- para que não veJamos nele um "balão 
gados Marianos, de er1S11,io" destinado a..Gondar a, opinião 

Monumento das Bandeiras 
O Interventor Fernando Costa. assinou 

um decreto, abrindo na Secretaria da 
Fazenda um cr~dito de C1·$ 242,924,60, 
destinado aos ultinios. pagamentos das 
citspe~as e<1m Q ~9!lttme~tQ ~§§ Sllnde.1~ :ras. . . . . - - . 

publica. e e, prepars,.111, pa~ aceitar em 
futuro mai:l ou meuOfl prox~o ou 1·e
moto a realização dQII de~ej, da. politica 
mussulmana. 

Ademais cumpre notai• Cl\te o desmen~ 
tido do governo slrio não afirma. que 
o plat10 não está em suas intenç6es tnM 
:simple!lllente que nãa ®ri t~~o na. 

. ,~r9~ m>P1~&, , -

LEGIONA RIO 

DOM VI T·A L 
como dizíamos em nosso. último artigo, a opinião 

pública não conhece senão multo confunmente Dom Vi· 
tal. Ela sabe vagamente que foi um rijo campeão da 
causa católica, pugnaz e Inflexível, que chegou a sofrer 
:Jena de cadela, para cumprir seu dever de Bispo.- Tem-se 
a Impressão de que os problemas que Dom Vital enfren
to11 jã .. nâo tem q1.u1lq11er proporção ou nexo com é>s· de 
nossos dias. ll: uma flgurl:\ de interosse exct1.1sivament0 

histórico. Passou. Cert;,, fama que lhe resta não· é iienã~ 
o ~co amortecido, d,o. muito al11rido que em 'ti.lrno de si 
levantou. Como foi grande e foi Bispo, é razoável que 
de qu.ando em ve:i: os c!ltólicos Ih@ prestem a!lluma home, 
nagem, e: 4 quanto basta. Entre nós, católicos, é evidente 
que as coisa, não se passam tão simplesmente. Conhece• 
se_ mc!!\or Dom Vital, s11be-se que lutou centra todas as 
astúçli!.1 e toda a vlolêneiil da seita maçônica; e que mor· 
rcu martir de sua fid@lidade ao Romano Pontífice; Ai11• 
da ai, porem, ha muita 11uperficialidad11 ·ou-mesmo multa 
ignor.:ncla que dlsaip.1r. Não se sabe que a luta ele oo·m. 
Vital ex\enc:le até nossos diu s1us efeitos benéficos, não 
i;e reflete que Dom Vital niiio noi; le;ou apenas touros, 
ma.s exemplos, qué nio no, buta guardar uns mas de·· 
vemos imitar outros; que o apostolado de Oom Vital el!lt5. 

. longe de se ter encerrado nos dias de eúa vida, porque· 
seu espírito, seu m6todo, 1n1aa vlrtudes foram para o. 
E!rasil um ~erdadelro legado espiritual, a Indicação doa 
caminhos em ,que dovemos nos firmar, ae quiurmos .che• 
9.ar à realla:111,~o dos dcalqnloa que \\ Provid&ní;ia tem 
para nós, ~ porque nada ·dl11to ee sabei em certos meios, 
não é r.aro vermos a glorifica;ão de Dom Vital promov,ldc1;, 
por pes1oa1 que, se vlvenom no tempo delej teriam loa, 
derado Q p<1rtldo do11, "p,rnos quente11" que tanto o fez 
sofrer; e que per11ntc os. problemas dos dl11s de hoje 
mantém uma condut;i diametralmente oposta a todo ó 
exemplo q·ue Dom Vital noa legou, .· · 

A . tih1lo d.e apagada contribuiçÃo p11ra a magnlfl· 
cência do centenário do -grande. PaatQr. ollndense, consa• 
11remos a Dom Vit11I algumu laudai; ela edl!;ão de ho-jc, 

* * * 
Não é poaaivol compreender todo o alc11nce da "ques'. 

tão rc:liijlo11a" que foi li llr,rnde r;rui, 0 grande martírio 
de Dom Vital, s,;m uma análh,e rnetódiça de todos ·vs 
a.spee~os do problema, do ponto de vista do direito can6· 
nico, da legislação temporal, da situação religiosa e polf, 

·tica do. pais quando o conflito entre 11, tsr11Ja e o l;ataáo 
se manifestou. · 

Ante, de tudo, os fatos, 
Desde as, primeiras eras ·da evangelização do Brasil, 

os missionârios católlcos, fiéis ao costume universalmen• 
te seguido pela Igreja, lnstitulram várias irmand;ides, 
confr;;riai;, e asc.ot:i.ições de fléla, destlnada,11 a e11timular 
no& mais feíVOrO~QS O ·,:spírjto da l13reja, ~ difundir na 
sociedade o:; benefícios espíritu11h; e temporais da infli.l· 
'ência crist~. Essél.s so•,ledade$ contaram desde logo, · no 
Br.isil, não só com o ardente devotamento de seus mem• 
bros cqmo ainda com a i:;impatl.i da popula1rão toda ela 
int~m1amente cat_ólica. Por isto, rçceberam gr'andcs do
nativos e legados, eonstltuldqs por terras, prédios urba· 
nos, dinheiro, alfaias. de valor, et.o., etc, Com o curso do 
tempo, esses .patrimônios se Véllorizaram, e acabaram por 
atingir cifrai; das mais consideráveis, Nas fileiras dos 
irmãos viam-se em g·erat as pessoas· de maior destaque 
político e social, Não faltavam, poís, a tais confrarias, os 
elementos naturaii; convenientes a um fecundíssimo de, 
s~mpenho de sua mlesiiio •. Infelizmente, porem, os frut-,s 
produzidos para a Igreja por ess<1i. irmandades estavam 
multç, abaixo do que :se poderia esperar, AQs pc>Uco:s se 
introduzira n·e1as o mais completo, l11xismo. A piedade ·de 
seua membros era rotineira e. sem· fervor e se exr,rimia 

Plinio Corrêa de Oliveira 
muito mais pelo faui;to puramente m11tc:rial das cerimô· 
nlas relilllosas "teatralizadu" pela m.úsica profana, pelo 
aparato do;s lrmAos, pelo estampido dos rojões e mortei• 
ros, do que por uma devoção Interior fe.cunda e vivaz. 
Daí, infelizmente, uma dolorosa dlseonancia entre os de· 
veres impostos aos irmãos pelo$. ci;;;tatuto, .das. respecti, 
vas confrarias, ·e o teor habitual de sua vida priVada, O 
ambiente ,religio,;o eri:1,. pot$; de tlbie;i:a ·e m9·c:1orra, e nã~ 
se- f)odla fala-r, nem em· i;eleção, nem em form11ção, nem 
e,n ~,çolusão de membros faltosos. l!:ntrav.i quem quiiesse. 
E não :ia.la •.. nem quem não qulzesse mais ficai', Ainda 
que o· irmão ou irmã deixaHe _de: fr!)quentar, rcpudiai.,e 
a F6 oatõllca, rompe1111111 com a Igreja, em certu lrman~ 
dades continuava lrmiiio, ço'nvocado regularmente para '1S 
atos coletivos, POI" melo de aviaos-públ!c,;,s e partlcul11rei1, 
Podia nãQ pert1mc;er mal, i\ tgreJ,1. Católica; çontlnuava, 
porem, irmão, e:m· outrQs termos, o nlvet não poderia $Cr 
mais medíocre, e a lrmand11de jâ não e$tava em c;óndl· 
çõeis de compreender e deaémperíh.!Ír sua verdadeira fi. 
na.li_dade, t o que se poderia di;i;er ••a priori", jâ ·que ?1.$ 

obras são vãs onde falta a vida lnteri<1r. lt o que os f11tos 
diiiam e ató clamRv11m com uma evidência lnfelizme11ti:, 
ine><C!rãvel. AG irmandades ompregav·am se11 patrimônio 
sobretudo para ;ilívlo dos próprios lrmãQ!I, allã, pouco 
neceeslt11dos em geral. D0 obras e'l!plrltu11ls ou temp<1rals 
d.a caridade çrlsti, v11guisslm011 resquíclC1e, f::videntemente, 
as' Irmandades deste Jl!lez não podiam,, nem compreender. 
nem amar, nem defen·c1er ·devldament,e os grandes inte, ' 
re11ses da Igreja Católlça, "0 ho.mem animal n•p percebri 
a, çoino que aão _de Deus", dl,1;· o Espfrlto santo~ E é 
"homem 11nlmal" todo 11quele q11e f111: da felielclo1de ter, 
ren11 o fim mala ardente de se11 coráçAo, portando,se pa1·a 
com as coisas da lg-reja com a frieza de quem trata cóm 
teoremas de Geon,etrla., t:m via de regra, e ualvas as 
exceçõtus que mesmo no11 pelores tempo11 florescem dh;, 
crct11mente l sC1mbr11 doa eantut\rlos, era den•• "homens 
animais" c;ue liit conot_itui11m 111 irmandade, ao tcmro 
de Pom Vi'tal. · · . · 

. Par11 c~mpreender tod1 a gr11vic:Íade de tal aitu11çio, 
é preçlso ~crescentar que o apostolado letgo foi, em, todos 
01 tempos, Q ln11tr11mento de iaçlio predileto da Hierarquia 
l;cluláetloa, P11pai1, lliepos e Padres timbrar111m, em todo11 
01 témpoo, cm arrogimentar fl611 par.- os dirigir nas fai• 
n11s do 11p01tolado e da carldlilde, Sendo preçle11mente 

, es11es prediletíssimos meios de lnfluincliil e dei a;ão, que 
·se enoo·ntravam tão. f11ndamente corrompidos ng tempo 
de Dom Vital, compreende-se facilmente com ·qu;,,-nto ar, 
dor um Bispo :zeloso· deveria ,1lmejar sua regeneraçã:>, 
Não é pr6prio do espírito dlil lg'reja, de!ltruir, romper, 
esmagar inconeJderadamente-o que existe, Antes-de extln, 
g1.1ir as irmandades, eumpria tentar regenera-las. Bispo 
modelar segundo o Coração de Jesus, foi o que Dorn Vi• 
tal tentou desde logo, fiel ã norma evangélica ele não 
romper o arbusto partido, nem extinguir a mecha quo 
alncla fumega, . · 

Por debaixo dess11 tarefa de regenera!,ão se ocultava 
porem um problema ;,,inda mals grave. A maçonari,1 t,avla 
Invadido subrepticiªmente as lrrnandacles, tmpossivel re, 
r;enera-tas sem as Ubertu previamente de qualquer lnflu,· 
ência,. maçônica, Mas, para. isto, seria necessârio rompc:r 
c<1n, a maçonaria, que estava espalhai;la de alto abaixo 
em tod<1!3 os dcgraus da hierarquia social e política dQ 
-çals. Lvtar c;om a n,<1çonaria nas irm,1ndades era per. 
. turbar e dilaçerar tcda a contextura da sociedade brasi, 
leira. Por,outro lado, entretanto, os maçons estavam todos 
excomungados, e era mister aplicar-lhes as penas canô• 
nicas fulminad11s pela Santa Sé, . ' 

. Este o terrível problema que Dom Vital encontr~u. 
, Coino veremo& ern cutro an;lgo, te era este o problema 
nã<1 eram estas as únicllS complicagõe:s que lhe d,warri 
aspecto ainda mais tem~rosó, 
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A Diocese de Jacarezinho vista através 
de seu primeiro Anuario Eclesiasüco 

(Conclusão da 1.a pagina) 
Passados os primeiros dias come

çou S. Excia. a trabalhar pelo levan
tamento da diocese tanto tempo orfã. 
Depois de introduzidos 'diversos me
lhoramentos na sede, tanto · na 1·esi
dencia episcopal como na catedral 
'provisoria, saiu D. Ernesto a fazer a 
visita pastoral a Cambará. 

CATEDRAL DIOCESANA 

Uma grande deficiencia · .encontra
da foi a falta de Igreja Catedral, con
digna, pa1·a os oficias liturgicos pon
tificais. A atual matriz deixa tudo a 
desejar. Situada em lugar improprio, 
isto é, fora· da cidade, a Cated1·al Pro
visoria não passa de um simples :i'a
lão, construido apenas para servir de 
matriz provisoria, sem o menor apa
relhamento para as funções pontifi ... 
cais. 

Não era possivel sofrer tamariha 
indigencia. Se o bispo ~ão possuía re
sidencia, a casa do Senhor, nem por 
isso, era mais digna. Conjuntamente 
com a construção do Palacio, num· 
arrojo de incondicional confiança em 
Deus, 'delibel'ou-se levantar na sede 
episcopal, um templo digno da dio
cese. 

autoria do abalisado arquiteto paulis
ta Dr. Benedito Calixto .de Jesus Net
to. A construção está :sob a direção 
do dedicado e generoi;o diocesano Sr. 
L;.iiz Piazza, que não mede esforços, 
para ver concluída a residencia do 
prelado, 

nE1JNlõES DO CLERO 

Afim de terem os Revmos. Sacer
dote:i contato com o prelado diocesa
no, e recebei·em as instruções e dire
trizes para o movimento uniforme e 
eficiente da vMa paroquial, realiza
ram-se reuniões trinwstrais do Revdo. 
clero diocesano, durante o anp de 
1942. 

VISITAS, PASTORA.IS 

De abril a novembro de 1942 fo
ram feitas as visitas pastoraili em to
das as paro~uias da diocese. ·. 

CREAÇÃO DE NOVAS PAROQUIAS 

Havendo nece~sidade da creação 
de novas paroq1Jias, . graças. ao cresci
mento da população e as gra1ides ex
tensões ter1•itoriais, fo1·am creadas em 
1942. as seguintes paroquias: Nova 
Dantzig, :Rolandia, Araponga:;, Piria
aito, Ingá e Venceslau B1·az, 

OBRA DAS VOCAÇÕES 

tas ,em todas as paroquias da dioce
se e tendo vei-ificado o estado de po
breza das igrejas e capelas, qua~i to• 
das ·desprovidas do, necessario para 
a celebração condigna do culto divi
no, o Sm-. BisJ?O diocesano deliberou 
fundar 1Ja sede episcopal um · centro 
ge1·al da Obra dos l'abernaculos. Pa
ra tanto, apelou para as senhoras e 
moças da cidade, as quais num edifi
cante exemplo dP. amor a Nosso Se
nhor, se prontifk.1ram a trabalhar 
J?ara as .igrejas pobres. 

Conquanto, aipda muito jovem, a 
Obra dos 'l'abernaculos, que funcio
na no Ginasio da Imaculada Concei-
9ão sob a direção das Religiosas Fi
lhas da Caridade, ê uma das h1sti
tuic.;ões mais florescentes da diocese. 

ADORAÇÃO DIURNA E NOTURNA 
DO SS. SACRAMENTO 

. Como fruto do lV Congresso Euca
ristko Nacional realizado em São 
P~ulo de 4 a 7 de Setembró de 1942, 
fm estabelecida a adoração diuwa e 
noturna do SS, Sacramento em todas 
as pal'Oquias da diocese, 

Em obediencia "'º Canon do C. J. 
C. e às determinações do Concilio 
Plena.rio Bl'aslleiro, foi instalado ca
nonicamente llas pal'oquias. da dio~ 
cese a Il'mandade do SS, Sacramento. 

Com Jacarezinho por sede de bis• 
pado, todo o Norte do Paraná se ani
mou de novo na fé eatolica, trazida 
para a tena pelo colono mineiro é 
pauli~ta e· pelo eui·opeu. O movimen
to espiritual é promi~sor, como se pow 
derá ver nas paginas dedicadas ,\s 
paroquias nesse Anuario Eclesiasti• 
co que vem de se~· publicado. 

São .Paulo, 13 de Agosto de 194~[ 

As revistas infantis e a reação · dos bons 
Pe, · Adalberto de Paula Nunes, S. D. S. 

RM.gir contra os detnandos do mal 
ou da imoralldl!-de, é hoje em dia. um11, 
raridade, lil o mal teuue 11,. alastrar,se 
cada ve.1 .mais pro<:urando dominar 
as ·concienc!aS, e .os corações. 

Incalculavel é o numero qos quo 
preferem curvar-se servilmente ante 
a· tl\age~tade 011ipotente _da chama~a 
"Ol'inião publica'!, do que tomar umà 
atitude hostil ou wesro.o <Je .. reservá. 
contra a mesma. A cMlizaçãÓ m,oder• 
ni:i criou um bom uumerQ de pu!!ila-
1,imes (lUO fogem. a qualquer .censu!'a 
aos pr!nclpios m;i,lsi\.os . 1i corrnptóNa 
que um grut>o de pessoas inescrn-

. puloaaii . j_)roctira lm~l;rntar ·. na vida 
social e nomestica. Sacri_flca1u-se, coi:11 
o maior san;ue frio, o~ <lihimea de 
uma conciencia. bem fqrinadll. II diri· 
gidl!. para o bem, como ta.mbem o~ 
_s<ius._protestó's: Tuclo isto, por q111h;e 
te111 J . ofenqer a opi,i1ião · pul>Uca ! ... 

Ha anos que revi~tãs infantis . vê;n ·. 
esvalllaudo e dis~en1iuando por toàa · 
a parte um clima. de todi> improp,·iq . 
à l)oa fonnação das crlauças ,bra1>Uel• 
ras. Não é preciso :.et· um es11ec\a.li~- . 
ta ua ma.teria paríÍ, que aigiem che, 
gue à. <:on<:lusã.o ,de que ·talt1."_1>uple~ 
n1entos info,nth, e~tão multo longe d!) 
fornece. uma. boa ·e 1;1adla ed11c.a.ção à, 
seue pequenos leitore:1, DesedU<:ain• 
nos. en.. vez il.El educa'1o6. Abrem,lhes 
.as portas que os conduiirão pelo ca• 
min)lQ do vicio. e da delinquencia 1lt• 

· tantis. São escolas l)repai"atorias, on• 
de se !orma.m os futúros elementos 

· nocivos à paz e à tranquilidade ,J.a 
1,oeieda<le. 

No entanto, tafs revi&tas sã.o. vem·. 
tlldai; em · plena J;1raça publica. Nlio 
-encontram I.;n·es de J;)Ortas. cenadas, 
ve<lanclo sua entrada. pernicio~a. •. l\llti" 

. tos palb e educadort$ &ão até os pt'i• 
m:eiro,1 que as ·-depõem. na& m~oll ae 
seus educ11-ndos. . · 

}'elizmcnte, já. s1trnlram,. em boa: 
hora, protes_tos contra . .a. ei.istencí3-
de algumas dessas revistas, Gl'aças 
a Deus, ainda te}l\01$. b0me1ii1 sincé· • 
ros, caratere$ l)llpolutoi e inteh'iços.
de todo I\Ulelos às, persegulçõe~ ano
nhnas dos lllauii. ~ni. dlverpoi . pou, 
tos d, ten·itorl.o nacloMI , uão fa.l
tar.am vozes (;111 protesto .,... e as mais 
a•1torl:2111-das, Ias . rnajs ·. dignas àe {é, 
porquanto partidas de_ pessoas inte1•. 
ra)llente independente11 ·a . qqelquer 
niercanUllsmo ou interess.e Vil, . 

Ma.Is de \tma autori(lade est11<l1111l 
já lpterceptou a. entrada.. de aJgumaa 
dessas revistas no aIPbiente ec!uca, 

_ <:lona.! das Escolas publical? de !'lett 
Est.ado. · · 

Os· denodados Bispos da. Frovincía 
de São Paulo consagrai-a111 algumils 

linhas ao problem(L en1 · uma de suas 
J11eJ11oraveis car-t'as, pastot'als, cba• 
mar:do :'l. atenção· dos pais de falllilia. 
e dos educa.dores. o•saudoso e !nél:'.• 
quec!vél D. José Gaspar de Afonseca. 
e seus Irmãos no episcopado do Es• 
tado não podiam presenciar, .de bra• 
ços cruzados, as a111eaçaa a. que esta
vam constantemente eli.postas suas 
inocentes ovelhinhas. E falaram. E 
denunciaram apostolicamente, pa• 
trloticamente. 

Sacerdotes e pedagogos eminen
tes, conhecidos em todos os 111elos 
s~ iJlvestinnn contra. o perigo de tais 
educacionais do Br,!,sil, . tambem jã, 
suplementos .O benemerit.o e -iiust,l'J 
J e11uita l?e, A1·lindo Vieira foi o. pri· 
mefro a dar o grito de ;i.latme em 
oportuno artigo em a "Nasão Anna-

. da". 
Da:: mesas de trabalho de juizes 

·conc'enciosos . de l\lenores pa,tiran1 
os mais. energicos protestos contra. ·a. 
ação deleterea. dó;i J}eriodlcos iu!an• 
tis; · 

Te1nos ai a voz autorizada do dr. 
Sa_ui de Gusu1ão1 à.d. Juh1 de Menoriis: 
J:la. Cr.pita.l ~'ederal ou a do dr. Eduar• 
do de Ollveh·a Ci·uz no 'seu livro.~ 

i''Tudo pela Cdança••. · .. 
Profe~so1·es e pesquisadores sociais 

do. Serviço dos ,tY!enores, tambem · ei.t• 
tra.ra1u no consertb de votes que re• 
conhece1n e proclamam o .. ptrlgq de 
um bom numero dessas reV'istail in• 
fant' (JUF> anda,a1 por llÍ. J?afa e:tent· 
pllCicar, em interessante .artigo · 1fü, 

bUc110 no "Boletim do · Serviço So• 
c:at dos Menores", 11. 3 de ')43,.o prof. 
João Evangelista F.ramio aponta,as 
como sendo uma das fontes mais fre• 
,quentes da deÚnquencia p,ecoce, ;iU• 
fanti!. · · · 

Valta, porem, um protesto, mas um 
próte$tO que parta das . ta111l1ias, Um 
protesto mudo. se assim se pode dizer, 
não íacilita.ndo revistas asshll -perl, 
~osar à educação e à lnócencl~. uos 
pequenos a .te1• livre entrada em 11e1rs 
la1·e$ . . t , preci~o que eles ouçam . .ii 
a<lverteMia que lltea faz o ••,Crite· 
rio" de São-Salvador ela Bata. "ll; pre, 
ciso que Qf! pais de familia tomem 
uma Mterminação énergica, imtied\u· 
do por todo.s os meios. <1,ue tai3 J.W.• 
pelucl\0$ continuem dis:,olvendo .i .iu, 
raricia amertcaqa ", . · . 

Já tomos, graças a Oet1s, 1'evista11 
-OU joruaizlnhOS inStl"UtiVOS e bons, 
que . podem,. ser destribuidos, segura.
mente. entre os pequenos. como, per 
e~mplo ••o Pequeno Mlsslona1·!0", 
"0 Jornalzinlio", ••d Tieo•Wio", Po( 
que é tão raro vermos tais· rev!st11~ 
em poder das' criansaa ~, 

JACINTA, UMkOAS VIDENTES Of FATIMA 
P. Romeu de Faria, s·. J, 

Ifa· vinte e quatro -~nos, na flor.-dJIJ · tas, quei·emos frizar estas: "0111 pooa• 
mocidade, JacJnta.. trocilva este . vaJé· doa·· que levam alml\s para 0 inferno 
de lagrlmas··~lo Paraíso, Vivera., va.• sio os peçados da j:arne, Hio,do vir 
ra Nossá Senllora·e, na aua•1·ai,l()a un,aa_modas, que t1ão.d11-ófencfor.mul, 
pasS,!,gem Pt'>la terra, sentiu de 1,er- · to _a No$ , Senhor . .M pessoas que 
to as mais dolorosas pi•ov11-çt;es. Nos:, serv:!ll)lJ!, Pe1lS, ·não devem andar com 
sa Senhora de Fa.tlma, ·a. Vh'gem da .. • .,_. morlíl-. A. Igreja não teP.l mod:).s, 
Cova da Iria, constituiu todo. o enle·, · .Nosso:Seullor é semp1·e o mesnio•Ç 
vo de sua devocíl.o, -Estava vara n1or• No dia. 10 de fevereiro fol ·operada. 
rer seu Irmão Jl'ra11ctsco. Fe?;·lbe as A operação parec~u 5er multo 11atls• 
ultimas 1·ecomendações: - "Dá muí• tatoria. Ent1'etanto, a: -morté se apro, 
tas saudades mlnbàs a Nosso Se1111or ximava. Os curativos tai:111.m-na so, 
e a Nos.sa Senhora. Dlze,lhe~ que so, ere1• multo Repetia' então:.,, AI Nossa 
tro tudo quanto eles qulserem, 'Vara . Senhora! Ai Nossa Senhora! Pac!en-
converter os· pecadores o para reparár eia, todos temos de. sofrer -~ar~ !r p;i, 
as otensa2 ao CoraQão Imaculado de ra. o. céu. 6 Jesu3, é tudo pot' vollso 
Mar'la". · am.or e pela, conversão dos pecado, 

Levada. para o llospftal, era ein ,ma res ". 
ultima enfermidade um modelo de i-e, Na tarde. àe 20 de Ceveretro sen• o 
slgnação. Visitando-a Lucia, a outra. tiu·sc tn_ uito mal. l)e•,ols da últÍlll" 
Videute, lhe perguntou ise sofr:a. .... • "' 
''Sim, eu sofro: ma& ofereço Wdo confissão, prometera o i;acer<lote'·t"r.;1,; 
pelos pecadores e para reparai• Q t..:O• rer-ll1e o Vlatlco no di~ tegulute, 

l'ouço depois, às 10,30 da. uolte, Jfl.• 
ração lmMulado de Marla,--Gosto tan- cinta e.>;p!rava 6uaveniente, as~l:stida. 
to d~ sofrei· por amo1· de Nosao ~e- apenas da .enfermeira, · 
nhor e de Noss4 Senhora para llie11 
dar gosto. Eles gostam -muito de quem Não H descreve à e.1Uôçiío t>t'ofun• 
sofre. peta conversa9 d0-~ pecadores". da que de todos se apoderou ante-· og 

Quantas vezes, saudosa da Cova da 1·estos, mortais deste a11Jo. Suavluimo 
Iria, dizia: "Quando i l,,u()Ja lá foi·, verrumo atestava a sanUclade ae· Ja, 
reze por mim. Certamente nunc·,t cinta. · 
mai:i lá. vou". Com os restos moi·taia ctb :ri',ancls• 

. ~o. seu irmãoziuho, deseanca no ce• 
Atorn1ente.da llOl' grande sede, não miterio de Fátima à · s_ antã Vidente 

bebia uaila, oterecendo ·a Jesus est<;, 
11acrltlcio pelos· pecadores. num mode5!o · mas eleiànte · sepulcro 

Je.c!nta meditava mufüus vezes ·e m~ndado construir, até que Nosso 
',;;eu pensamento ia até j,'atima . bem Senhor se digne gJorlflca•lO$. 
jm1to da V!rgom, Els que Nos~a Se, . ll'Hhas de Marial Jacinta. é o vos• 
nho1·a. lhe apa1·ece e lhe am.in,;ia seu so modelo. !mitai,a, cultlvau<Jo a llll· 
úl_tlmo Cal vario: outro ho~pltal, em reza, a modestJa. no:; vosao;3 trajes, 11 
Lisboa, longe dos pais, e, ali, depois 0 • ai-tlente amor ao' Imaculado Co1~ .. 
de m.1itos sofrilneiltos, a morte 80• · ç~o de Maria, e 1:1erels eem11re mate 
4i11ba, aban()onada.,, ' clignas cio nome de l!'il\las de l.\lar!a%, 

Torturava-a o pensameut(i ·de mor; (Da. "Estrela do l\iar") 
rer sozinha. . . 

Abraçada com_ a· Image!ll de l\Jaria, 
foi surpreendida. dizendo: "ó minbll 
Mãei,ihba do C~u. . enti¼o e11 hei-de 
111 Jt-rer sozinha? 

"Quanto mais penso; n1ais sofro: ,e· 
eu quero sofrer por amor de No3sa 
Senhora e, pelos pecadores". 

A recr'la·la no seu soft'!mento, Nos· 
sa Senhora aparece-lhe maiu de !llllll, 
vez . .E qua11tas coisa:; ad111lr11.vels lhe 
segredou Nossa Senhora! Entre tan· A 19 de julho de 1942 foi benta a 

primeira pedra, conforme ,as prescri
ções rituais e em presença do Revdo. 
Clero, autoridadl's e fieis. As obras 

• prosseguem lentamente. A planta foi 
magnificamente · elaborada pelo dis-· 
tinto arquiteto paulista, Dr. B. Calix
to de Jesus Netto, e a construção es
tá a cargo do bom e zeloso diocesano 
Snr. Luiz Piazza. 

Consoante o desejo manifestado na 
pa:;toral de saudação, o ~nr. Bispo 
empenhou· os seus melhores esforços 
na organização da Obri:i · das Voca
ções em todas ;,is pa1:oquias, para o 
recrutamento e s1..stento dos meninos 
que mpstram inclinação para o sa
cerdocio. 

Paroquia do Senhor Boin Jesus do · Braz 
!.APARELHOS 

PALACIO EPISCOPAL 

Nãp possuindo a sede episcopal re
sidencia, i;,ara o· se•.i prelado nem pre
dio para a curia diocesana, fez-se ne
cessario, logo , no inicio de governo, 
do 2.o bispo, atraves de um ato de 
absoluta confiança na Providencia e 
na generosidade dos diocesanos e de• 
mais pessoas amigas, empreender a 
ardua tarefa da construção do Pala
cio e da Curia, Sem ter em' caixa um 
unico real sequer lanc.;ou-se a pedra 
angu).ar no dia 28 de abril de 1942, 
na presença dos Revrnos. yigarios da 
diocese e fieis da sede ·episcopai. Fez
se nessa ocasião um caloroso apelo à 
generosidade ·dos presentes, Aos 4 de 
maio começaram. as obras dó Pala
cio, indo sem interrupção até a co-
bertuta, · 

A 1.*11-1ta da futura 1·esidencia é da 

_Graças a Deus "' Djocese já conta 
com . 8 seminaristas, 4 no Seminario 
Maior e 4 no Menor. 

_OBRA DOS TúBERN,t\.CULOS 

Ao voltar das visitas pastorais fei-

Instituto-, Mo~erno 
PRAÇA DA s:e N." 163 
_.;.. SAO PAULO -
- Fundado em 1917 -

DACTILOGRAFIA 
TAQUIGRAFI,\ 

O Melhor Ensino 
Pelo Menor Preço 

Com grande brilho foi encerrada no 
dia 6 do córrente a solene novena em 
louvor do !"enhor Bom Jesus. 

Na Missa das 7 horas houve· comu
nhão geral de todas as Associacôcs· 
às 10 horas foi celebrada solene Mis~ 
sa cantada; ao Evangelho fez uso da 
palavra o Revmo. Pe. José Fuccio 
Vigario do Espírito Santo do Pinhal: 
A's 15,35 horas, com a presença do 
Exmo. Mons. Nicolao Consentino, Vi
gario Economo da• Arquidiocese, do 
Revmo. Conego · Jesuino Santilll, pa~ 
roco · da l\'Iatriz, Revmo. Pe. E;svigio 
Concilio, coadjuto1•, Revmo. Pe. Fuc~ 
eio, Vigario do. f,spirito Santo do Pi-. 
nhal, bemfeitores, associadas da Pia 
União e representantes das Associa
!/Ões da. Paroquia, bem como· repre~ 
sentarit!!s de varias outras Paroqutas. 
o Exmo. Revmo. Mons. Nicolao Con
sentlno Inauguro•· o Dispensaria e 
Ambulatorlo Medico para as Pol;ires 
da Conferencio de S. Vicente. Com
pa1·eceram tambem as RR;; Irmãs de 

·Gfridade,de S. Vicente de Paul~, Com 

a palsv1•a · o Revmo. l?aroco, 0:>Mgo 
Jesuino Santilll, agradeceu a honrosa 
p1·esença do Exmo, Revmo. MOT\$, Ní~ 
colao Consentino, do:s Srs, . Bcmfei.; 
tores,d a Firma Construtora e · ,;epre• 
sentantes das Associações. A seguir, 
em nome da Pia União, fez uso da pa
lavra a profiisso1·a Irene de Oliveira, 
que, em brilhantes palavras, agrade• 
ceu II cooperação e; u~ tornou uma r.eali 
dade a inauguração do Ambulatorío 
e a S~e das Filhas de Maria; t1m~ 
bem fez uso da palavra a senhorita 
professora Jurar,y Pereira, que dis• 
correu com f.,ande brilho sobre oi 
trabnlhos do Revmo. Conego Santilli 
e a cooperação de todos os bemfeito .. 
res; em nome .da Congregação Maria
na fez uso da palavra o Sr. Ciro Po~ 
liceno, que, ao terminar o seu es~ 
plendldo discur:io, foi muito aplaudi
do. f.inaliz:nndo a empolgante cerimo
nia, ·o. Exmo. Rev.mo; Mons. Nicolao 
Consentino i1gn.deceu ao eo11vite 
e se ·declarou muito entusill!'mado pe• 
la grandiosa obr:i , Vicentinp.. · 

r. 

• • para'CIIAeCAFE 
modernos, eleg1n1tee, 
em desenhosorigiuais 
Nacionais e extrangeiros 
Pode,,. 1,r 111lq. ultldos 

. 1anrbé111 em l (J pagtt• 
rr1e111,11 p;,t,, "l'l11n11 Suav,''• 

l _________ .J 
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Pregando e Martelando ••• 

tUJZ VEUlllOT E A DEFESA ao PAPA 
Pe. Ascanio Brandão 

Quando alguem ataca a Santa Igreja e o Papa. ·dizia Louis Vcuillot,. 
s!nto aquele, ín:ipeto_ instintivo de revolta do filho que vê insultada e ba-. 
tida sua propr1a Mae. Quando ,, acusavam de imprudente e descaridoEo. 
qu~ndo o Liberalismo dulçoroso e · romantico. apélava 'para a · caridade' .de 
Cristo e as doçuras da paz, o grande, o incomparável lutador dizia: -
"Olho· nossa santa bandeii-a. olho para minha· espada e ela tem a forma 
de crnz e me atiro na luta a brnda1·: - . "Deus o quer! Ha bal'UÍho em 
t.orno de mim, mas ha paz no meu coração. O que importa é combatei·. 
Deus me deu uma espada e não a deixarei enferrujar". · 

E que luta! Era o momento da hipocrisia .do libe1·alismo religioso, das 
t~·amas e __ revoltas do liberalismo político, da. sedução périgosa da· sereia 
liberal a_mda embriagada pela cantiga do Liberté, égalité et fraternité da 
Re".oluçao .. A;, Igreja, diziam, lambem ha de se adaptar,· compre1::nder e 
aceitar as 1de1as Novas sob pena de se a'rrui:har e falir·. Estas: idéias sedu
ziram homens. de valor e grandes almas, católicos. de nome e, até ·Bispos 
e Sacerdotes ilustres. Basta i-ecordar os nomes Broglic,· Montalcmbert, o 
conde de Falloux, Mons, Dupanloup, Gratry e l,acordaire, · 

Com uma extraordinária dialética e uma ironia fina. Veuillot demo
liu e desmascarou todos os sofismas e as. astúcias do Liberalismo em todos 
os campos: - religioso, político e social. Reduziu a pó os ídolos do Libe
raliEmo. O' lá tambem havia ídolos ... Ni.hil sub sole novi! Tudo como hoje. 
Medalhões, figurões ilustres. gênios e talentos a sustentarem absurdos e 
heresias. e, a turba dos admiradores de turibulo nas .mãos a im:enlá-los. 
O homem de Deus; o leão da polêmica, vira o perigo com uma perspicâ
cia admirável. Basta dizer. escreve Fe1·scnolle, ter sido o único católico 
ilustre do seu tempo que havia condenado todos os erros do Liberalism'o 
tais· como foram condenados mais tarde pelo Santo· Padre· Pio IX. 
· · E' que em Vcuillot o scntire cum· Ecclesia o· senso· católico eram 
pcrfeitíssim?s. Um dos seus traços característicos foi a .ardente devoção 
ao ,Papa. Pio IX tamhem o queria e amava comp a um filho. predileto. 
Apos a conversão, Deus lhe concedera um dom, .a graça de· amar apai- ', 
xonadamente, delirantemente. ao Papa. escreve üm articulista fràncês 
Podia exclamar como Cícero ao falar do sol de Roma: - in hac luce vivo! 
vivo nesta luz! 

,E Jules Lemaitre que o chamou o La Bruyére de vitriol, confessava: 
- "nunca Veuillot pecou nem conti-a o Papa nem contra a gramática". 

O príncipe dos jornalistas do século XIX, um clássico' da língua, pôs 
todas as suas energias, todo o seu gênio de polemiEta, ao sérviço ·da· Igre
ja que para ele, era o Papa. Amar o Papa. defender o Papa e tornar conhe
cido o., Papa, Eis aí em síntese o programa de Veuillot. Sofreu, curtiu 
amarguras. foi combatido por inimig-os e amigos, dentro e fora do ~ampo 
da Igreja, mas sereno. firme na rocha de Pedro, olhando o·. Papa, · vence
~ª todas as ·tempes1ades. 

''Nós só sabemos com ccrte:r.a uma coisa, escreve' em Melanges, (tom. 
III). Só i~to: é que nenhum homem na,:a sabe, exceto o hom(lm com quem 
Deus esta e possuc o pen~amento rle Deus E' mister cer,rar fileiras em · 
tomo do Sobe1·ano Pontífice, segui-lo em suas decisões inspiradas, afir
mar com ele as vcrdarles, as únicas verdades que podem salvar nossns 
almas e 9 mundo. E' mister .iamais reduzir, .atenuar 'o sentido das palav1·as 'l 
dp Papa. Lancemo-nos na obcdiênda. ela nos· dará a coesão da 11e<l1-a e 
sôbre esta pedra, "super bane pctrnm'' a verdad(' ha de pisar vencedora". 

Que lição aos católicos tímidos e covardes, os que receiam afirmar sua 
crença no poder da vet·dade infalível nos lábios do Pol).tífice infalível! 

Nunca Louis Ve_uillof teve a covardia de q1Jerer se ádaptar às liberda
des modernas e às correntes do pensamento e da literatura, ·deturpando o 
pensamento da Igreja. e traindo a verdade, Cumularam-no ele· insultos pelo 

· amor apaixonado lt Igreja e ao Papa. E não faltaram católicos ilustres e 
porque não dizer'? Bispos e Sacerdotes, monjes ilustres corrio Dupanloup 
Lacordaii·e, Montalembert, Falloux, que ·1onge de compreenclerem Vcuillot, 
o· e11cheram de amarguras. · 

Houve instantes de agonia naquele grande C'oração, quando se viu 
na luta,· saciado de dores e contradições,· e traido pelos seus próprios 
irmãos. Pio IX o acolhe, o abençoa, proclama ,o · dogma da infalibilidade 
pontifícia. Veuillot triunfa com o triunfo da verdade e da· Igreja. 

No dia da pi-oclamação do dogma <la. Infalibilidade, estava· ·ele na · 
Basílica de São Pedro orando ao lado de · quem o combateu: Mons, Du
panloup. Como é bela a .verdade e como é · bela a lg!·eja! 

Agora, esta.mos cm época semelhante a de Veuillot. 
E ante os demoáatismos soviéticos, os liberalism~s ·de alguns meda

lhões católicos; ante a indiferença com que recebem tantos 'o pensamento 
do Papa, e procuram adaptar e deturpar a doutrina social. católica, e até 
o :dogma e ·a liturgia. diante de jornalistas católicos que cantam ditiram
bos a Rússia_de Stalin, sorriem aos,ímpios,. criticam e>censuram o·c1ue.o 
Papa abençoa; ante os que opinam pelo :1rquivamento das encíc!iéas so
ciais, e os catolicões que pregam uma nova ordem, um mundo novo,. uma 
douti-ina nova. que nada. são niais que o velho liberali~mo · condenado no 
Syllabus e que aí vem ·disfarçado em vestido da. moda; . diante. de tarita 
confusão, de tanta gente boa seduz.ida e hesitante em face da vert;ade, ha 
necessidade de um anúncio bem apregpado: ~ Precisa-se de Lôtiis. Veuillot! 

Sim, porque já· vimos. o Papa insultado nestas pla«as de Santa Cruz, o 
Papa reduzido numa' pena infeliz a menos de um cristão.' - . 

E, quando um Padre que é jornalista. que ama apaixonadamente a 
[greja e o Papa, vem a· ,)Úblico, com o direito !'ácratíssimo da verdade, 
defender o Papa, causa estranheza e. . . escándaliza . .. 

O', é. 1fittér i:rudência e caridade! .br~dam fadsaicam.ente. D1::us · me 
deu. a graça de nao conhecer esta prudenc1a que· teme -0 erro e· . esta . ca ~ 
1·idade que disfarça a verdade para não escandalizar os pusilanimcs e os 
covardes. Onde quer que se insulte o Papa e se desrespeite a Igi;,eja e a 
sua doutrina, e. seja quem for o atrevido que se insurja contra Pedro 
e sua pedra, não é mister esperar pela santa prudência, e nem que se 
nos venham despertar os brios de filhos da Santa Sé e do Papa. 

Quanto a mim. sinto como Veuillot, a revolta, a indignação do filho 
que vê insultada sua Mãe. 

Amo o Papa. amo a Igreja como a menina de meus olhos e dispenso 
as lições de prudência de todos quantos raramente se levantam para 
dcfeza da !~reja, enquanto se derretem de. amores e sentem melindres de 
moça nervosa quando se toca num ído1o qualquer das suas adorações lite~ 
t·árias ou sociológicas. Julgo que estão me entendendo. E basta. 

CARTAS OE CONDENADOS À M-ORTE 
' 

Impressionante publicação do jorm:-~ clandestino franlês 
"Forças Unidas da Juventude" 

i\l orrê-S f, muito na França . . . 1)e 
todos os lados. valendo-se de mil sa b
terfugios a morte espreita. Ha os ~ue 
são vitimas direi as da guena <' pere· 
cem soh os bombal"deios., Ha os q·t~ 
a' fome. provocada pelo inimigo, ,·s
gota e elitrega às molestias. qn2, 
mesmo benignas. para eles são 11wr· 
tais, H~ o~ que sucumhem empunhan, , 
dfl a:-n1as: na. luta implacavel que a 

r~sistencia trava r.outra O invaso1· P 

seus lacaios. Ha tambem os condena 
<los à morte. A Alemanha instltue (> 

terror e condena; em vão,. pore•n, 
11oís que cada homem que ela assas~i· 
na ":1contra imediatamente centen"~ 
d~ vingadores. 

Os patriotas tambem sabem. morr~r 
11a U'rança.,Publicamos uma das n\1Ji· 
tas cartas dessas vitimas, um catoli
co. 

Após um atentado contra um Solda· 
tenheim (Centro ele Solrlados). ,.-;n 
DiJon, a Gestapo, depois de haver cl~ 
terminado a natureza e composi~,io 
do explosivo utilizaclo. realizou ,nu 
inquerito em todos os estabelecimen
.tos escolares da cidade. Na Escola 
Normal, descobriu que .o livro de quí
mica usado por uma das classes tra-
zia exatamente a formula e o modo 
de fabricação desse explosivo Os li· 
·vros de todos os alunos foram en tiw 
examinados. No livro de Re-né Laf
forgue. a pagina em que se encontra-

• va a formula do explosivo estava do, 
brada. ' 

Com ess€ unico indicio, nené Laf
forgu-3 foi detido. julgado. condenado 
à m0rte e executado. Antes de sua 
mort3. ollteve permissão para esc,e .. 
ver a carta que segue. 

"Meus Amigos, 
"Él a vocês que escre-ç-0 em ultimo 

lugar, porque não t,ive coragem para 
escrever a... Vou morrer hojll, em
bora esteja inocente e me tenha e•
forçado sempre por fazer o bem na 
minha. v'ida. Peço-lhes irem ter com,.,,, . 

e dizer-lhes que meus ultimos pensa
mentos foram para· ele,;o, para Suza, 
na, para l\1imi e para o querldinho 
Gny, que tanto amei. Queria ·que lhe 
falass11m muito em mim quando cres
cel'. Tambem pensei em vocês, queri
dos amigos, que tanto suavizaram 
meus ultimos dias. Digam tamb:im 
em Auxonne, a Luciana, a Jeannot, 
e M. 8€,leau, a. Suzana, João e Joana, 
qt1e penso carinhosamente, nele~. 
l,embro-me lambem dos dé; ,. Com;
tel'na-nw pensar em meus irmãos 
Henrique e l~emando. p1·isio11eiros; 
deixem-nos ignorar a minha morte 
a1.2 que voltem para casa. 

"Sou muito pobre mas desejo que 
Stizana fiqi1e .com tudo. o iJUe me pe,·· 
tence para dar a- Guy mais tarde; ci
nheiro, e. nieus livros que en tante 
amava. 

"l\'eu ultimo d1::sefo é ·quEl!'todos vo· 
,;ê:, nã, me lamentem demais. Teria 

. gostado que meu .coroo deséançasse 
ro cemlterio de.,. perto ele meus 
pais. Sei; no entanto; que é !mpos,i
vel. Vocês dirão ao diretor de minha 
Ji]scol::, Normal que morri corajo~a
merito como convém aó: homem que 
ele havia formado. Despeço-mé dele 
e m grande amizade. Creio que a 
hora s€ aproxima. Fumo o ultimo ci
gal'ro. Encaro a morte de Crente e 
n~o tenhó medo. 
_ "Morrerei como catolico; meus 
pais taµi.lJem morreram assim, A con
fissão me permitirâ resumir minha 
viela e revive-la um pouco. Abraço-o~ 
e a todos' os seus muito carinho,;a .. 
mente. 

René Lafforgue". 

L.ER E PROPAeAR O 

4'LEGIONARl0'' 
lt DEVER DE TODOS 

gf Ç~J:~HH~OJ 
•'--··--.~-- ,', . _--.· --~-- ·-·----. 

-------·------------, 
N5o Desperdice! 

PRUDENCIA CAPITALIZAÇÃO 
'---------·--···--···· 

NOVO PRELADO DE LABREA 
Segundo despac,lJos telegraficos do 

vaticano foi ,leito· pela .santa sé par:1 
Adll'lfuist.radÓr ·Apb:.t'Ülico de Labrea o 
Revmo, Frei José Alvares Agostiniano 

· Recoleto, a~ualmente Supilrior da Resl
dencia dos Agostinianos na Capital Pa
raense. · 

Na-sceu Mons. Frei José em Nava1n, 
na E,wanha acs 20 de Março de 1900. 

.Ingressando na Ordem dos Agostinia
nos Recoletos, onde cursou os Estudes 
Eclesiasticos. foi tra11,ferido em 1927 
para o seminario da Ordem em Ribei

. rãa Preto: :.qui ultimou os Estudos. sen• 
de ordenado Sacerdot~ em .·15 de De
zembro de 1929 por Sua E:,cia. Revma, 
D. A_lberto J;:,r.é Geni:;alves. DD. Bi::rda 
Diocesano. 

Logo após it Ordenação r,i destacac1a · 
pcl<:>s Superiores da Orclem para as Mi~
sõcs Amazun:cns. trabalhando como bOm 
operario da vinha do Senhor nas d ua~ 
Prcla.~ias de L1,1brca e Marajó, que a S. 
Se confi::ll't; ao zelo dos Frade~· Agos~i
nianos, Durante os dez anos inintcr!"1.i'
ptos que moUl'êjou naquele rêcanto do 
Brasil percorreu repetidas vezes e e:•1 
todas a,s · direções aquelas dificeis t 
imensas regiôJS. deixando e1,1 toda pa,r
te vestl!-ios .de seu zelo e dedicação pr
las ,,.lmas. 

Foi ainda o nov~ Prelado de Labr<'~ 
Superior da Residencia do~ As·ostinia
nos em Manaos e· Paroco da Igreja d•c~ 
Remedios na Capital Amazonense; Pa
t·Jco de cachoeirn de Itapemirim ( Es
tado de Espirita Santo> e atualmente 
Superior da Casa dos Agostinianos em 
Bélem do Pará. Aqui veio encontra-!c 
o convite da Santa Eé para Prelado d, 
Labrea, teatro de seus primeiros· 1a.bv· 
res de Missioi,ario. · 

O casamento de S. A. o Prínci
pe"'º· Pedro de Bragança 

ASAPRESS - Tendo a imprensa 
anunciado o noivado de Sua Alte:m o 
Principe dom Pedro Gastão de Orl?ans 
e Bragança, da Casa Imperial Brasilei
ra, com a. princesa 1',iarla de Ja E--lt)'.'
ranza. de Bourbon, da Casa Real Espa
nhola,,. a "Asapre35" procm·ou ouvir o 
dr. Bueno· de · Azel'edo Filho, . vice7 prc
sidente cto ·"Instituto Hera!dico-Gem,o
loglco "; 

LEGlONARlO 

; 

cte 
RPEL E CELULOSE. 
(Em- Organização) 

. De conformidade com o Manifesto.e projeto -de Estàtuto~ aprovados i:,ela. As-. 
semblcia de Fundação de 10 de julho ·d1:: 1943 e confirmados p1::la Asseinbleiá de .Acio~ 
nistas Fundadores, realizada a · 22 d~ julho de .1944, p programa. da Conipatihia: é ;O de 
criar; no Brasil, um_a grande 'industria de celulose e de papel;· com n aproveitamento·:das 
fibras e dos recur~os. técnicos nacionais, atendendo, ·assim, às . necessidades do mercado . 
nacional_ de. papel, que comporta mná produção de 400.000 'ou:: 500.000 tonêÍadas anuais, 
em relação à produção atual que é de ·200,000. · . ': . . . · · , · 

A Companhia, : em .sua fase atual d.e organização, tem contratos garantidos a 
incorporação de diversas fabricas .de 'pasta mecaiiica e de i)apei, e le propriedade .para 
instalação de novas fabricas,' ou com materia priIÍ\a para' celulos~. ,etn. diy,ersos· pontos~ 
do ,país. Muitos desses comprpmissos: já sãq do conhecime11to ;pu\;>lico; outros terão 
oportuna divulgação, na .ocàsião da abertura da.· subscricão. ·, · 
. Parte do capital que fôs subscrito desÍii:ia-:sê. a~ir\1, a ser apli~~do em ~stabe
lecimentos i,;tdustriais em pleno funcionamento .é que .pl'Opcircioriain lucros· consideraveis. 

. . A Compa.nhia possui. ainda. estudos 'tecnÍCôs COIX,lpletos. e orçamentos .. préVentivos, 
bem como entendi.rn:entos . com tecnicos ··e for.necedores de . maquinas, que: garantem a 
perfeita exequibilidade.· do seu prosrama · de ação,. · tant~: · ein · relação , à montagem de. 
novas fabricas de celulose,. papel e: d1::rivados ·como em relação .ao. completo aprov-eita
mento, em b[!se ecotiomica e de· cs,ncorren/ia, (las·. principaü, fibras indum:rializaveis _para 
esse fim. A Companhia. pretende· desenvolver, nucleos .· industria.is. 'nas· principais:' regiões. 
do país, especialmente no. Extremo ?forte; no Nordeste, no E.stadô de· l\'1inas, .. em São 
Paulo, no Paraná, em Santa Catarina· e no Rio Gran:de. do .Sul, industrializarido as fibras 
nativas dessas regiões, já ·submetidas a estudos· t; experiencias que resultaram cÓmple-
iamente favoraveis. · •- · • 

· Dentro em breve será· lançada ;a subscrição ·do restante do, capitàl, cujo 1:eco
lhimento ficará a cargo exclusivo de estabelecimentos de credito ·de ·reconhecida idoneida
de, na confoi'midadé· do 'disposto nó· Decreto-Lei n. 5.956, de l.o .de novemliro .de 19<\3, 
e cujos nomes serão oportunamente divulgados. • · · . · · ·. 

Capital_:.... Cr$ 300.000.000,00· (trezentos milhões de cruzeirôs). 
Ações - CrS 1.000,00 (mil cruzeiros cada): 
Pagamento - A vista ou em 5 charriadas· trimestrais de· 20% ·(vínte por cento) 

cada uma. 

RESlRVEM SUA$ AlõES 
Informações ·det,alhadas a pedido dos interessados 

Escritorio Central 

RUA · MARCONI,: 124 AN·DAR 
Telefone: .4-8118 - Caixa Postal 183-A 

SÃO PAULO 
End. telegr, ·"CELPA" 

E;sçritorio na ·Capital Federal 
A VF..N!DA RIO BRANCO, 277 - 15.o · andar · -

', Telefones: 22-4587 . é 22- 6831 
~ntrn.da 1.510 

RIO DE.-JANEIRO 
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Esclareceu-nos ss., iniclalmelltc, que 
a princesa. --etnc· questãw,,n:ão é <da, casa 
Real· da Espa"fiixi e· :Ji}í\:::aa: êã~i~''Rcal 

da~~;~o!,i~!;I!! _qu~'.~rincei dona~,~~~: 
Maria de 1:i; Esperaiiza Aim~lia Ràniera .• , "-"'· 
de Bourbon-Sicilias,. nascida. em,Ma.d1;ict, , 

·a 14 de Junho de 1914; é a filha. mais 
moça dé dom carlos, principê 'de Báfo:;·, 
bon-Slcillas, infante da. Espanha, e de 
su,a. segunda mulher, dona Luiza, prin-
cesa éa F'rança. . . . . Paroqu,·a 

Dom Carlos nasceu em Gries. perto de São Gristovão 
de Botzen, a ,o oe novembro de 1870. 
Naturalizou-se espanhol, com o titulo 
de infante, a 7 de fevereiro de 1901, ten
do no dia 14 do mesmo mês se, casado 
com a. Infanta dona Mar;.a de Jas Mer
cedes. princesa das Asturlas. irmã do 
rei dom Afo1150 XIII, falecida em. '1904. 
Na. Inglaterra. em Woodnottori, a 16 de 
novembro de 1907, se casJu ·novamente, 
com a princesa Lulza da França, filha 
do príncipe Luiz; Pelipe de Orleans, con
de de Paris. O infante dom Carlos se 
notabilizou pela sua brilhante carreira. 
militar: Foi Vtncnte de Artilharia do 
Exercito espanhol <1808) e depois ofi
cial do Estado Main- até à sua promo
ção ao generalat'o Comandou a 2.a Bri
gada l!la. Divisão de Cavalaria de Madri _ 
(1910> e essa. mesma Divisão em 1913. 
Chegou a cai;itào-genera, do Exercito, 
do qual foi inspetor geral, Poi t,ambem 
c:ironel honorario do 19.o Regimento de 
Cavalaria. "Husare& de la Princesa" e, 
cm 1928. capitão-general da 2.a Região 
Militar da Espanha <Andaluzia>. Em 
1931, em consequencia dos acontecimen

,tos politicos daquele pais, afastou-se do 
Exercito espanhol, ao qual servira de
votadamente durante mais de três de
cadas. 

Entre os varios irmãos do. infante .dom 
Carlos, contam-se o príncipe herdeiro 

·das. Dua,s Sicílias, FernanJo, duque da 
Calabria, e a princesa dona Maria Pia, 
vluva. do príncipe imperial do Brasil, 
o saudoso dom Lu1" de Orleans e Bra
gança, filhos !Jo principe Afonso. conde 
de Caserta. (irmão e herdeirn do ulti
mo rei das Duas Sicílias). 
· A princesa dona Maria de la Esperan

za. -é, portanto, da mesma llustre e nobi
lissima familia da nossa imperatriz do
na · Tereza Cristina, cognominada "a 
mãe dos brasileiros" que foi filha de 
Francisco I, rei das Duas Sicilias, 

Predio para a Caixa Economica 
Estadual 

Dentro em breve a Caixa Economlca 
do Estado vai ter condigna séde nesta 
capital. 

O governo estadual vai construir um 
grande predio na Rua 15· de Novembro, 
esquina da rua. do Tesouro, o qual terá 
16 pavimentos. As suas obrns estão or
çadas em dez milhões de cruzeiros. 

Nesse edifício funcionarão a Caixa 
Economica do Estad.o "' a Supei-intenden
cia dos Serviços de Café, alem de ou
tras repartições publicas estaduais. 

A subscrição compulsaria de 
ilonus de Guerra 

De acordo com os· ultimos dados es
tatísticos, a subscrição compuJsoria dos 
Bonus de Guerra já ~endeu ao gover
no brasileiro. no periodo de janeiro a 
junho do corrente ano, a quantia de 
Cr$ 657.345.689,00, quando no mesmo 
pe1·iodo do ano passado. a arrecadação 
atingiu somente ~ lmportancia de crs 
443.686.078, 70. 

Para essa quantia, no corrente ano, 
contribuiu o DLstrito Federal com Cr$ 
264.926.793,40 e São Paulo com CrS 
227.070.00, vindo em seguida o Rio 
Grande do Sul, Minas Gerais, Pernam
buco e Baia. 

A Paroquia e " Circulo Motorista 
'de São Cristovão vão, no pl'Oximo . dia 
?O de agosto. festejar o seu glorioso 
Padroeiro. · 

E' o seguinte· o programa das fes
tividades que se realizarão na Igreja 
Matriz, sita à Avenida Tiradentes: 

No dia 11 - Inicio da novena pre
paratoria, às 19,30 horas, constando 
de Terço, Ladainha de Nossa Senho
ra, Sermão e benção do SantisEimo 
Sacramento. 

No dia da Assundio' de Nossa Se
nhora, 15 de Agosto; dia santo de 
J:(uarda, haverá quatro missas: i\s 7, 
8, 9 e 10 horas; .à noite. na hora de 
costume, recepção de novas Cru:radas 
e Filhas de Maria, seguindo-se a ben
çii.o do SS. Sacrament . 

No dia 20, às 7 e 8 horas, missas 
com Comunhiio · Geral dos motoristas 
catolicos, das associações religiosas da 
paroquia e demais dévotos de São 
~ristovão. · 

A's 9 horas, solene missa cantada. 
Ao Evangelho far-se-á ouvir o 
Revmo. Pe. Jeronirrio Vermin, DD. 
Diretor dos CC .. 00. de S. Paulo. 

A's 15 horas, sairá a tradicional 
procissão . dos automoveis, levando 
festivamente a imagem de São Cris
tovão pelas ruas da Paulicea. 

São, especialmente. convidados, to
dos os. motoristas de São ·Paulo, para 
prestarem, assim, uma justa e piedo
sa homenagem ao seu patrono valioso. 

A' entrada da procissão o Exmo. 
Mons. José Maria Monteiro, DD. Vi
gario Capitular da Arquidiocese, da'rá 
a benção aos automoveis. 

TA NA G R'A N 
Otimo fo1iificante 
feminino, exclusi
vamente feminino. 
Mercê de seus 
hormonios espe
ciais Tanagran re
juvenesce a mu~ 
lher. Tanagran é 
ó rerr,édio indicado 

em todos os casos de abatimento, 
rugas precoces, envelhecimento 
prematuro, cabelos brancos an:. 
tes do tempo.. Em todas as 

Jrogarias 

ORÇAMENTO· DO ESTADO 
PARA 1945 

Já se encontra' em vias de conclusão 
a proposta. orçamentaria l,O Estado pa
ra o proximo ·exercicio financeiro. que 
está sendo eJahnrada pelo Departr.men
to do Serviço Publico e Secretaria da 
Fazenda. 

Segundo conseguiu. apurar a nossa· re-
1>ortagem, o. orçamento do EStado µara 
o · proximo ano deverá acingir à dois 
bilh5es e trezentos milhõ.,s de cruzei
ros. importancia essa jamMs atingida em 
"Xercicios a.nteriores. 

Curso de Formação Mariana 
por correspondenci~ 

Comunicam-nos: 
Procurando sempre atender aos ir,~ 

teresses das Congregações, a Acade~ 
mia Mariana teip .'.le esforçado por sa
tisfazer a todos os · pedidos que lhe 
são feitos. 

Assim, ciente de falta que faz um 
compendio especializado e sistemati-
7iado de Formação Mariana, pelo qual 
os Mestres de Noviço:- possam prepa
rar suas preJ,.,,çõcs e a instaricia de 
muitas Congregações acaba· de insti
tuic um "Curro de Formação por 
Corresponde~cia". 

Esse curso, obedecendo ao progra
ma adotado, compreende duas partes 
principais: Formação social e Forma
ção individual. 

Na parte de formação social, foca
lizam-se todos os assuntos referentes 
à. posição jurídica das Congregações 
Marianas. à Hierarquia Eclesiastica, 'à, 

organização interna, vida e espirito, 
leis, elementos constitutivos e vanta
gens das Congregações. 

Na parte de formação individual, o 
programa procura definir exatamente 
a. personalidade do congregado maria
no enquanto tal. Estuda os deveres do 
congregado en1ua:nto catolico e en
quanto marialjo, enumera suas vh-tu
des características e estude os meios 
espirituais previ:stos . pelas Regras pa
ra a conservação do seu verdadeiro 
espírito· e os exercidos de piedade 
com os quais deve procurar desenvol
ver em si a vocaçáo para a santifica
ção propria e para o aposto)ado. 

Por esse sumario, logo se· vê, como 
as lições, todas colecionadas, consti
tuirão um arsenal fecundo para todos 
os congregados em geral e . uma fonte 
onde o Presidente ou Mestre de No-

. viços poderão basear-se para suas 
p.-eleções tórmativas. 

Informações à Rua Barão de Para
napiacaba, 50. 

Pia União das Filhas de Maria 
do Externato s. José 

Devendo realizar-se, hoje. domingo, a 
concentração de todas as filhas. de M'i
l'ia do Externato São José, a Direto:·ia 
d.esta Pia. União enviou, à,; antigas ª*· 
soci!tdas o seguinte convite: 

"Pt·e~ada filha de Maria por devoção. 
Salve Maria. 
A .Diretoria da Pia Ontãc das fi!h& 

de Maria do Externato Gão José tem , 
praz;;r de. convidá-Ia para tomat parte 
na concentração de todas as filhas dt 
Maria dest~ sodalicio. que se realizará 
no dia 13 de agosto p .. r .. 

Haver?. Missa. às 8 llOra.~. celebràdr, · 
por S. Excia. Revma. D. Ernesto de 
Paula. Bispo de Jaca.rezinho. 

Após a Missa, haverá Assemblela 
(ler~l". 

0

P/J5TVRA -·swo1.q ·. 
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Oecimo aniversario da Congregação Mariána 
dos alunos do Ginasio rlo Estaco· 

A Congregação Mariana de Nossa 
Se,1 Jio1·a Aparecirla e São i>aulo, 11 o-; 
alunós cio Ginasio d<,· I<Jstado . festa
jando neste an<Í o clecimo aniversaril) 
ele stia fundação oi:gànizon. cqm t(Hl•J 
11 carinho, l)itra o .dia 27. do corrente, 
o seguinte progra111a: 

Às 8,30 horás, na Capéla de Santa 
Lncia., recepção aos nóvos i11e111br'cis 
da 0ongregação, seguida: ele lllÍ$sa · 
festiva' com cantieós e comunhão g,~
ral, 

ÀS. 10 horas, Romaria ao tumulo do 
Revmo. Padre Nelson de Souza Viei, 
ra. pelo transcurso do Lo ... aniversa-
1-io de seu falecimento E resa <lo San
to Terço em sufrag.io de sua alma. ,,,., 

BATISADO UM REJ .NATIVO 
DO GONGO BELGA 

Em todo o Congo Belga tem sido 
tema de elogi<>sos comentarias a de
cisão do rei de Ruanda, Rudahigwa 
Mwami (Rei), de pedir o Batismo e 
ingressar na lgreja Catolica. O pa
drinho foi o Governador Geral da
quele territorio. Sr. Pedro Ryckmans, 
que se dirigiu por esse motivo a 
Ruanda-Urmdi, no. coração· do Con-' 
tinente negro e nos limites com a 
p?ssessão" britanica de· Tanganika, a
companhado de urn pequeno. seguito. 
A' ·sua chegada. foi t·ecebido por uma 
grnnde multidão de nativos que se ti
nham reunido na capital da região 
para assistir as cerimonias e aos fes
tejos que se seguiram às me5mas. 

Oficiou Sua Excia. Revma. Mons. · 
Leon ClasEe, dos Missionarios · da A
frica, Vigario Apostolico de Ruanda. 
Mais de 10.000 nativos; com seus 
mantos brancos, e mais uns cem euro
peus, estiveram presentes à soleni
dade. Tambem a mãe do rei de 
Ruanda recebeu o Batismo, a Santa 
Comunhão e a Confirmação. 
. Conforme dispõem os costumes dos 

Watuzis, o Mw'.lmi - que é o titulo 
que dão ao seu t·ei ~ deve compar
tilhar o poder com st<:i mãe. 

Após as cerimonias religiosas se
guiram-se .festejos pu\;>licos. 

O CA TOUCISMO NA INOIA 
Noticia-se, de Quilun; que mais de · 

10.000 é;atolicos participaram da pro
cissão ,::. > SS. Sacramento, organizada 
na catedral. . 

O Exmo. 'Mons .. · Jeronim~ Fernan
dez. Bispo diocesano, · conduzia o 
Santíssimo com graiide acompanha
mento · de , Sacerdotes, seminaristas, 
aSSOCÍa<!Ões ~i,ligÍOSaS .. e imenso COn
~UrSO de fieis. 

ÀS 20.~0 horas, na sêde,da,Cor,i;r., •. 
. gação, à rua Tàb;iti.nguera.; 94; se. :i.: 
·1evàda a. efeito uma sessão .. ·titero:mu-: 
sical sob a presidencia de hcurá do. 

.I<~>áno: e. Revmo. l\1omi; José · :Maria.' 
.Monteiro DO.· Viga1·io Cat'>Ú.:~liir. e·-as, 
presei:tgas do. Rev.mo. Sr.'. P~dré. Agns•: 
t{nho Mendici1te, S.J. estimado .fü.·I 
retor da.Yederação da.s Co'iigregaçõés' 
l\Iarianas de São Paulo e de Revn1os. 
Diretores e. membro8 do Revmo. Cle· 
ro. ·, ·. 

I'or essa· ocasião será prestada, afe
tuosa .homenagein - à 'memor:a ,10. 
Revmo. rac11·e Nelson ~e· Souza Viei
ra, inaugurando-se' no salão de 1.tos 
ela sede. um· retrato elo saudoso üH 
retor. · . i 

Constam .c1o bem elaborado prQg":1·: 
. ma, .escolhidos n,1meros do canticús · 
sacros e · uma conferencia pelo, Dr. 
Pl4nio Corrêa ··de Oliveira. · 

A sessão será abrilhantada . pela 
. Schola. Cantorum da 1rederaçã0 ·,fas 
Congregações · 11-IaÍ-ianas sob a dire
ção .do Sr. Maestro· Batista Curti. 

Para estas solenidacles a o:retoria: 
da Congregação dos Alunos. do G!na· 
sio <lo Estado está convidando sins' 
co-irmãs; da C:apital .e as Familias ,los, 
Congregados Marianos. 

CASA CORAÇÃO DE JESUS 
Sob os auspicias. dei ·Sagrado Cota.,

ção de Jesus, as lrmãs Franciscanas" 
do Coração .de Maria, abriram uma 
Casa com Escola Profissional, para:, 
Senhoras e. Senhoritas, 110. Bairro)';do: 
Paraiso, à rua Afonso de Freitàs, 575.: 
- Fone 7-7409. . . 

Esta F..scola mantem os ·cursos,·. ge-. 
ral e particular. diurno e- noturno,: 
de corte: costura e bordados, comoi 
tambem aceita enc·ormmdas de traba
lhos referentes a esse& Cursos. . ·. 

P raza a Deus, tenha. esta . Escola· de . 
tanta utilidade . ., · preferencia das : 
Ell:mas. Familias Paufütanas . 

Calorosa acolhida aos aliados.! 
na Normandia 

o entusiasmo da acolhida. dispensada 
. às tropas brita.nicas. na· Normandia tvf' 
ontem expresso, tipicamente, pelo . l'ia' 
gario de uma Pal'oquia quando dtiZé111~.1 
soldados e ,:aviado1:eE . .tssistiair.: à mi&,a 
em sua igreja; Esse .Sacerdot,e não 1·.\-

Iava o inglês· mae pedindo a um oficial 
da RAF traduzir ~ua.s palavras. deêta-
t·ou qut> a. chegae1a dos llii,d<is á f'ran- ; 

1 
1 

.1 

1 

i 

·ç~ éonHituia .um· a.contecilÍlt>tito que tu- : . ,. 

do o' pais és1>erava ansiosamente. ,·e-j1 
: 'l 

zando oeii sua prolita realização ·,Pro- .'1 
nunciau ~nt,ão. ·preces . ,fpeciaL•. e111 ··. 1n- . · .. : · .. :J 
~ncão da Fl'a.nça e da. Grã-B1etanha, · ,::j 

"·_,e •• •. -•,' '' ~·. ' . • 
1 '- -~~---~--'-~-'.c_· .. L-~-~ •• - -_: __ ~-~~ 
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fEOERACAO DAS CONCRECACõES MARIANAS -OPINIÕES DA IMPRENSA 

SôBRE 

EXPOLIAOA A CATEDRAL DA AlSACIA 
,..-,'NTRO~IZ,\ÇÃO DO CRUCIFIXO NO 
. G!\UPOfESCOLAR DE MOGí-GUAÇú 

Uma das facetas mais brilhantes do 
'1\postol~o à que se enti·egam· os Con-. 
gregadc~; é a· solene entronizàção do 
Co!açã~{:i:ie ·j1;sus 'OU. dó crucifixo nos 
1a:·e~, riQs empregos, nas casas.· comer
:Ci:1.:.;, n;; rep'.lrtições· publicas. etc. en
'filr. em ·,tcOdo o lugar que é sede de ati-
-vidades.i'. . · . 
· U:n dÔs-edlficios·:·publicos e exatamen
t·, o pa.Íacio da· '.Justiça_ ( Tribunal · de 
'Aµclação),,.{çi .o,que téve ;1, .Primazia di 
sclene entronização do Crucifixo na sa-
1,-,. da Tribunal . do Jui•i; pelo menos foi 
11ma ·das mais ·restivas e .solenes entro
rizações )evadas á: efeito e que teve como 
j :!ealizador ô' mais antigo congregado 
de, Sã~ Pa,u10·; o Com. Luiz Toloza de 
Ciiveira e. costa. 

.. B um ato belissimo e de grande signi
ficado a entrega dos tares, das sedes de 
nessas . atividades, dos edificios publi· 
c:s à. protéção e gua.rda d' Aquele que 
é o Senhor Supremo das nossas . vidas, 
JJara que Ele fique sendo o Rei e se
nh,r dos, nossos lares onde queremos 
que seja o unicu a reinar. 

Lár ·de· Cristo é· lar Cristão. 
Onde re.ina· ··cristo, reina o amor, a 

caridade, a justiça, o equilibrio: 
Se Cristo relnar em nosso lares, nós 

Yiveremos· suas inspirações, entregar-
110s-emos a_ Ele: Jesus viverá em nós e 
11ós viveremos n'Ete. 

Alem disSo a. entronização d• Crucifi
:m é um marco grandioso de brasilida-· 
de. · · 

o Brasil foi batizado com a primeil'a. 
missa celebrada em te1·ra fmn,1e. por Frei 

·Henrique de Coimbrn; como· sinal de· 
1,csse da nova. terra. posse ·de:. Porwga1, 
JJO~se para a cnili·tação,. ro1 _implantada 
a Santa Cruz de Cristo. 

Assim nasceu r ossa Terra, assim o 
)3rasil .• ·1scente deu, nos l>rimeiros dias 
de sua· vida, a prova mais cabal de ter-
rn civilizada. · 

E foi gra.ças a esse influxo benfazejo 
que nos podemos orgulhar de uma vas
ta extensão, de uma w1idade geografica, 
politica e ínesmo etnica. .. 

Somos um só peva com 1. ma só lingua. 
Cristo, em 1500 tomou posse da nossa 

terra; saibamos merecer ql,\e El jamais 
nos abandone. 
· Procuremos dilatar cadà, vez mais o 

seu reinado, entronizando a sua Sant\1-
Ct uz em tOdos os lugares. 

A i.;to os congregados se devem en• 
tregar con1 afinco. 

Ainda na pouco víamos o Exmo.' Snr. 
Dr. Sud Menucci, DD. ou·eto1· · do En

,, sino em Sã<> Paulo, entrun1zar · solene
mente o. Crucifixo em . uma escoia pu
blica de Campinas. 

Agora a congregação. Mariana de 
Mogí-Ouaçú vai fazer o n,esmo no 
Grupo Escolar Jocal. 

Esta incansave1 congregação que, pa
nidoxa.lmente, ·p0r estar .unge acompa
nha de perto as atividades cta Fedei'![),-

. ção e é uma das priméiras a atender•a 
qualquer iniciativa.. nossa, patrocinará a. 
solene entl'Onjzação do Cl'ucifixo . que foi 
géntilmente doado pelo seu Presidente, 
o ·tambem incansavet Luiz Chiarelli, 

· A solenidade te1·a. lugar uo dia 27 do 
conente, quando, às 13 noras, a Ima• 
gem do Crucificado 'sair(!. processional
mente da . Igreja , Matdz . pira .o Grupo 
Escolar, acompanhada pelos protesso-
1·cs e 11,lunos do estabelecimento, repre
sentações diversas, associações religio
sas e paroquianos. 

A nossa Federa.ção estará represen • 
tada pelo Congreg«do 01·. Luiz Màrlutti 
que ,era o nosso orador oficial. 

:rambem estarão representadas as Fe
derações d~ Rtbelrãu Preto r, de Campi
nas pelos seus Diretores os R. P. Ja.une 
ccelho e R. Conego José . .Nardin, respe
tivamente. 

Daqui erguemo~ nossa!! preces p3 ra. 
que a. entronização do sent1or úLs S·;; • 
nhores produza as maio1·es graças, que 
Ele fique ta.mbem entronizado nos pt
queninos corações das crianças do urn
P. Escolar- ,de Mogl-Guaçu para que 
·crcscam sob a. proteção da Jesus que 
tant; as quet e se tornem nomens utei.s 
à P~tria. e à 5ociedadc. 

HOlllENAGBM ·; ') R. P. CURSINO 

Conforme já vimos notici:.indo ha 
rnuito tempo, no proximo d.ta lfi dv cor
rente, presta1·emos nos.sa homenagem de 
saudade e de grntldão ao nosso saudoso 
Diretor, o R. P. !reneu Cursl110 .de Mau-

, ra S. J, 

D(a. 15 do con·cnte é o dia da Assun
ção e sc[lundo det~rinin:i.ção das auto
•:ldades do Departamento &stadual do 
rraball10 será tcriado po; ser dia Santo 
ie Guarda, 

Isto factlitará a grande romaria que 
.odas a.s Congregações d , Capital farão 

.ao tumulo do nosso inesquecivcl Dire
. tor, 

Todas as congregações da e~ pi tal de~ 
,•erâo concentrar-~e no CJlegio S. Luiz, 
compa.recendo com as 1:cspetivas bandei.-
ras. . . 

A concentração .será feita a.tê as i5,30 
hori.s do dia 15. , ·: 

A . essa hora sairemos todos em corte
jo, rumo ao cemiterio do :::lantissimo, re
zando o terço ,em comum, 

o Exmo. snr. Vigario capitular, Mons, 
José 'Msria Monteiro,. comparecer(!. tam
bem, dando a sua ben~ã'.o à sepultura. 

Todas as dçmais ~SllÓas que deseja
rem prestar sua·, homenagem ao R. P. 
Cursino, poderão comparecer ditetamcn
te no cerr.iterio. 

A,; 16 boras do dia. 15, em nome· de 
todos os Congregados falará junto ao 
tumulo 0 nosso or~dor · oficial Dr. Dio
gmes Ribeh·o de Lima, Congregado Ma-
1·iano. 

Que nenhuma Congregação deixe de 
comparecer afim de prestàr um justo. 
preito de gratidão e de llOmenagem 
aquele que foi um verdadeiro Apostolo 
da m0cidaé!e. um nncbieta do Marianis
mo Brasileiro. 

'CONCENTRAÇÃO MARIANA EM VILA 
. IPOJUCA 

A. proxima concenta-ação mariana i>rc
vist;. pelo nosso calendal'io, será reali
zada nc> dia 10 de se~e:nbro futuro, ten
do por local Vila [poJuc .. , onde está si
tuaifi o· Teologalo do Instituto Pio XI, 
dos R. R. P. P. t>aleslanos. . 

como preparação a esta nova ·concen
tra~ão. o R. VigarLJ da Pat'Oà,U!a, tocai· 
organizou um es;:,lcndido pmgrania de 
graqde formação ·si,irituaJ e de aposto-· 
la<lo. 

No dia 3 d~ t•ctc.mbro; sN~ne Hora 
Santa. 

De 4 a 9 de .Sete1)1bro ,às 13,30 hOra-'i, 
na Pal'Oquia lócal; hav~rá 1.1ma serie de 
palestra.s formativas, a cargo d~ expe-
1·im\lntaC:os oradores, Congregados Ma-
1·1anos. 

No rlia 10 de Setembro será então rea
lizada'. a grande concentração que con
tará. com a presenr;a .do Exmo .. e Revmo, 

· Mons. José Mar_::,, Montdi·o, · que cele-
brará a Santa Missa.. · 

Ao Evangelho pregàrâ o noss~ caro. P. 
Diretor, o R. P. Agostinho Mendit'ute 
s. J. 

Ftnali?.ando a concentração os .cter!
gos do Instituto Pio ·XI prestarão Ul}lª · 
homenagem à. ·Nossa SenhOra Atixhfa

. dora e aos Congregados de S. Pauto. . -~\ 

EXAMES NO' CURSO DE f'ORllAÇAO 

Terminando já na proxi~à semana 'a 
seri~. de ·palestras que constituíram os 
program~. dos Cursos de F'orn1ação 01·i
entados pelo R. P. Walter Mariaux · S, 
J .. o R. P, Agostinho Mendicute s.,J., 

'Diretor . da. Federação resolveu desigria.r 
o dia 23 do corrente para inicio dos exa
mes. 

Assim, no dia 23 de AgostÕ será réa
fa.ada a prova t,,crit.a para todos os com
ponentes d~s c:ur;:os de formação. 

A prova terá lurra r na · séde · da Fede
raçf.Ó, às 20,30 horas do dia menciona-
do. . 

Cnortunamente serão ci'esignados os 
dias das provas 9rai.s, para o q:.e, estão 
sendo org'tt:1izadas varias t urn1&~, vis~a 
cotl)O não é p~s0 ;rel q\le todcs prestem 
exaine., oraL, num mesmo di;1, 

Os intereMados por 1r1r,ic,rc~ detalhes 
poderão dirigir-se à séde d& Federação 
onde cbteráo o~ Informes que deseja
rem. 

Os exames serão realizado~ em tcdas 
as .:;uartassfeiras a partir .de 23 do cor-
1·ent~. 

VIAJANTE 
Precisa-se de um v:.ajante para ,trabalhar junto ás casas reli
giosas. Exige-se referencias. -- Cartas para esta redação a W. F. 

fEDERA(ÃO MARIANA FEMININA 
REUNJ '\O ME"S:\L 

Realiza-se: no proi'.imo domingo, na 
Cui·u. Metropolitana, com;i l1abitu1,1-
mente às 10 horas, a reunião mensal d8, · 
Federação, sob a presidencia de S"U 
Revmo. Diretor .P. Dr, Eduardo Robert~,' 

De acord<> cóm a, proposta feita peln 
Sra. Presidente, na ultima reunião e 
aprovada por, unanimidade de votos,· 
deverão doravahte as Presidente de Pias 
Uniões. falar a respeito da sua assoc!a
ção, mostrando quais os meios que t,,m 
sido empregados para a obtenção elos 
resultados colhidos quer quanto ao au
mento do piedade, quer quaptu às ollmil 
de apostolado. Na reunião do proxima 
domingo fa.larà a Srta. ourdes Barbo
za de Almeida. Presidente Ja Pia Un!ão 
de S. Cecilia. o 111aia antigo dos soda
licios marianos femininos cta Capltai. 
Dado o interesse que essa exposição ,·ai 
despertar a Diretoria da. Federação co:1-
vida as S1•as Presidentes ,da.. Pias Unió~s 
afastadas para essa .. reunião. 

CIR~ULOS DE ESTUDOS 

Realiza-se, amanhã. às J 7,30 na Sede, 
à Pra~:. da Sê. 47, um circulo de estu
do3, o 1.o de uma serie que versará so
bre " Pormaçào da. jovem da sociedade 
ccml.<:111,:><•ra.nea ··. A direção destes cir
culas está ~ cargo da Srta. Cccil!a Por
to T:·igo, Presidente da Pia União das 
Ffü,a3 d, Maria da Consolação. 

l\1ANH,\ DJ,; !lECOLHIMENTO 

Pron,cvida pela Pia União de Sta. Ce
cililt, rc~liza-,e. hoje, em sua ·sede, elas 
'i .JO ,, •, ll ,30 a manhã de recolhimento 
que esta /\WlCiação vem oferecendo 
mens'.: ,mem~ para o aperfeiçoamento 
esp!riu1a.l de suas associadas. Será pre
gador o Revmo. Monsenhor Manu€l 
Col'reia cie Mars!do. Filhas de Ma.ria 
pertencentes a outras Pias Uniões po
dem participar desse movimento. 

PIA l:NlAO DO BRAZ 

Da f'la. União das Filhas de Ma.ria do 
Braz. recebemos o seguinte noticiado 
que nos fal>1 de suas átiv!C:ades: 

No Externato .Popular "São Vicente 
de P'lulo ", situado à rua. Voluntarlos ela 
Patria n.o 1653, carinhosamente prepa
rado [)!'la sua ülrotol'a, Irmã Mat,t,)S, 
realizou-sê no dia 9 de julho, um rc-

colhimento espiritual. pregado pelo. Di
retor· da Pia União. Con. Jesuíno· San
tilll. Compareceram ao piedoso excrcicto 
90 moças entre Filha..• cte Maria, As:.>i
rantes e Apres~ntadas. An.tes do en-

. cerramento. houve reunião · geral das 
· Filha-'! de Maria, presidida peta sua d1-
ret.,ria e pela Revda.' Irmã Matto$. 

Nesse mesmo dia, a Pia enviou te
presentantes ao Cotegio da:; conegas. de 
Santo Agostinho. para assistirem . a e-,- . 
rimonia de · tomada de habito de Dio
mira Minervino, uma ~losa e dedicada 
Filha de Maria. da Pa!'oquia ... 

Nos dias 22 e 23 de Jull10: as Filhas 
de Maria prom.overam um chá bene
ficente e uma· artistiC1?. ex;)osição de n
nos trab.,lhos em prol da .sua sede ~,;
eia! e do dispensario e ambulatorio me
dico dos pobres çla Paroquia, 

Numa ctrncara particular. situada ~m 
Vila Galvão, · gentilmente cedida pelo 
Snr. João Lopes da Costa Bl'ito. teve 
lugar a 3 de julho.· enl" meio ·de mu11t1, 
alegria· e animação, utn ple-nlc ol'g.a .. 
niw<lo petae Fllha.s de Maria. . · 

As catequistas· ·da Paroquia, ,...na·· nia 
totalidade, representadas por F!lhas ele 
Maria, promovéram tarnbem 'em · julho ·' 
um passeio a Jundiai, tendo sido re';~
bidas na aprazível chacara, da Exma, 
Familia Belacosa, que lhes pt·oporcio
nou u1n dia repleto de delicadas aten-
ções. · · 

A 6 de Agosto realizou-te a inaugu
ração da sede social das Fillrns de Ma
ria. 1Jem como do Dispensaria e ambu• 
lataria medico dos Pobres de S. Vicente 
de Paulo - rundação do Revmo. Parn
co conego Jesuíno sa11t111 e onde ao 
lado das Damas de Caridade vão as ~·i

lhas de Maria desenvolvet, tambem ~t:t\ 
nt!vldarte. Oficiou as cerimonias o 
Revmo. Mons. Dr. Nico1a.u consenttno, 
D. D. Procurador da Mitra Arquidi:ic~
sana de S. Paulo. 

MISSA ll:M SUFRAGJO DA ALMA DE 
D, JOSE GM,PAR 

o P R O T E S T A N- T I S M O 

Pelo Exmo. Sr. D. Manuel Nune$ Coelho 
Bispo de Aterrado 

"Senhor Bom Jesus" - Congonhas 
- "Editora "Mensageiro da Fé" editou uma · pequena brochura que 

,vale por todo um livro: "O protestantismo", por D. Manuel Nunes Coelho. 
E' uma refutação simples, breve, concisa e magistral dos erros protes!antes". 

"O Lutador" - ManhumMm 
- ",e.. brochura·/, um manancial de. grossas ve1·dades, de resposta~ 

sem réplica e de argumentos .esmagadores; para quem tem sinceridade 
em matéria religiosa, vale um volume de polêmica' ceri-ada e um volume 
de apologética". 

"O Apóstolo do SS. Sacrament-o'' 
"Bem claro" aparece da leitura da· Instrução que 

católicos mais ignorantes é. que se fazem protestantes". 
"no Brasil, os 
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13 DE A GOS·T O 

!AO JOAO BERCHMANS 
S. João Bcrchma11s. cuja l'esta u,

lebra.mos a 13 ele ·agosto, o jovem a.1· 
geHco. emulo de S, l,uiz Gonzaga n.a 
pureza e no fervor, é uma das ma,o· 
res glorias elas Congregações Mal'ia
nas. Berchmans foi Congregado e::ie1n
plar no Colegio cios Jesuítas em ,\fa
lines ·ua Belglca, e al se tornou para 
todos um modeto e um anostolo. ,.;,. 
Congregação l\lari<1na o a;,.gelico ma\l-

. celJc foi devedor de duas grandes gr:i. 
ças. a devoção entranhada a àla:'ia 
Santissima, e a vocação religiosa à 
Companhia de .Jesus. 

A Mãe de De1.1s foi todo ·o- atJ'ati\"O 
clà sua vida espiritual e toda a ·,1· 
zão de sua santiclad.~. "Não tlescau~a
l'éi enquanto não tiver alcançHdo 1:m 
terno amrr a esta· minha . Mãe dt1l
cisslma ·•. foi o seu proposito. 

ri:los de minha vida; com eles :,o 
coração m01·1·0 contente··, )!) entregou 
ll'Js ·braços ele· Maria a sua alma r:e 
anjo,· na prima vera dos 2'i anos. 8ra 
o dia 13 de agosto de 1621. 

Pe. José C~elho 3e' Souza, S.J, 
(Transcrito d~ "Estrela do i\Ia~·" 

o movimento · catolico em 
Montes Claros 

As atividades catol!cas na cidade mi
neira 'd~ Montes Claros são a.s mais ani
madoras possíveis. 

D<! tempo,s em temrios. chegam-nos in
forme$ sobre o norescin1ento re!lgi;iso 
daquela Paroquia, · confiada ao zcJosv 
Padre Osmar N: Lima.. 

Publlca-~e em Montes Claros, um tn
têreesantc perioàico catolico: "O Ap~s
tolo." 

Outro aspeto confortador da vida ca
tolica daquc1e municipio, é o desenvol
vimento e afervoramento das suas con
gregações marlana.s, Os cong1-egados, se
guindo as i·egras de seu manual, ve!ll 
sendo operosos no apostolado e prima,1-
do pela docilidade e obedien~iá às au
to1·idad€~ Eclesiast icas, 

o Reorno. Pe, Arlindo Vieira s. J., a 
convite rl,Í P:i.róquia de Montes Claros, 
i·ealizou diversas e a.preciadas conferen
cias, s'Obre assuntos .de atu .. Jidádc. 

Solene protesto do Exmo . . Sr . Bispo de Strasburgo 
A imprensa catolica Guissa publicou 

recentemente o texto de um protesto 
publico formulado pelo Snr. Blsp3 c:c 
Strasllurgo. Dom Carlos José R.Ílch con
tra as autoridades na2.i.Gtas que. depois 
de profanar, furtaram tesouros valios;s. 
s!mos da Cated1·al de Strasbru:.o. 

Ei~lo: "Em 1939. depois de obtido o 
nosso consentimento. o governo' fran
cês trasladou da r.óssa Diocese alsae1a
na, muitos objetos de arte religiosa & 

Ha.utefort e Bourdeilles (DOrdCgl)e) 
afin de· coloca-los a salvo dos bombar
deior aereos. 

OS OBJETOS EM ·QUESTÃO PERTEN
CEM A IGREJA CONFORME A LEJ 

CANONICA E CIVIL 

Ninguem poderia negar que' esses ob
jetos . são de propriedade exclusiva cta 
Igreja. Catolica. sua consci·vação corres
ponde· ao cuidado do Bispo e somente 
com sua aprovi.ção e scb seu controle, 
se estende esse cuida.do a comissõe~ d€ 
leigos estabelecidos nas Paroquias. Tal 
ê o unice sentido. da legislação l!:clesi3$
tica . e cívil vigci1te. A · situação leg.al 
desses objetos se mantem i11alterav«1. 
As prescrições EclesiMticá,, não ronnn 
muda.das é as de França'ainda são,ap1i
cavc!s a uma província · que hão .foi RC• 

;>ará.da por nenbum pacto bilateral. .'f; 
certo que foi invadida pela Alemaoba 
desde mea.dos de 1940. porem o arm1s
ticiJ [irmacto .entre· os beligerar.tes não 
estipulou nenhuma claw;ula relativa a 
esta. propriedade. 

E CONFORME O DlllEITO 
JNTERN ACIONAL 

"Como de\'e · considerar . esta quest,ão 
a legiSlação inter11acional I A t·esposia 
está ·na legislação da Convenção de Haia, 
que limita as requisições ele .!tCOrdo com 
as neceSllidades do exercito· de ocupa
ção: e a.'!Segm'i!, a imunidade a tOdc,s os 
lugares do culto e proibe toda questão. 
em prejuízo dos mesmos .. 

DEl\lARCHES DO GOVERNO DE, 
OCUPAÇAO 

P08.QUE S. EXCIA N.iiO CONCEDEl1 
A AUTORIZAÇAO PEDIDA PELOS: 

ALEMAES 

Por graYCS razões, nossa conscienci9' 
não nos permitiu conceder a autoriza
ção solicitada. Nosso peticionaria trato:;: 
conosco a maior ,>arte dessas razões. · 
Por dossa parte; ·~ expu7.emos tocta.,; a:i 
representante da Santa Sé na ~'ranç.<-

Pol:i bem. se o uso desses objetos nào 
foi solicitado por nennuma autorid.<ae . 
Ecle"1a.stica para o culto 'lUbll<:o. é ev i
dente que a maioria e os mais valiosos. 
deles e já que p.ertenc~m ao tesouro ne 
nossa catedral) nao seriacn Lecessarios 
para cerimonias solenes nesse templo E 
pa.ra. sua. ornamentação em nossas tes
tas. Na t·ealidacte, tal eoisa não é pv,
sivel; havendo sido privada a lgre.ia 
catolica do uso desse san tuario. co n
trariando desta maneira a lei interna
cional e ai,e.zar uf> se terem Interposto 
poderosas matl.iações. Esse consen: t• 
mentu nos foi soli.:itado em cinco opo,·
tunidades e outràs tantas vezef temo's 
respondidÓ oegativam~1te Ho,ie. uma 
vez ma.Is, ·n de maio de J944. segun:io 
soubemos. o conselheiro mlnisten,,l 
Kraft veio para retirar de Hautefort <l 
Bou1·rtei!les aquilo que é. in;opriedade da 
Igreja Catolica em Strasbrogo: e 11a0 

1•e1.J, meditado. consultado e cr,;,do soh.!'R 
o assunto nos rçcusamos a dar o con
sentimento o L1nicu que pode 1e,11itiL\lar 
essa operação. 

PROTESTOS CO.iTRA 
A f;.l{Pl)LIAÇAO 

Ape?,ar de que o funcionaria do go• 
vem~ alemão acompaunu•c. de policJais, 
soldados " cerralllelros. está envia 1do 
para a Atemauha o material 1ue se :1a
via guardado. sendo ama1,tes da uaz, 
não deseja.mos resistir a. ~ua viotenr.;a 
com Vi<>le11cia·; entretanto. nos· opom,,s 
a sua atltude com toda a ~nerg:ia de 
nosso espirrto e com toda nossa desa
provação. 

Pet·tencendo. como . pertencemos, ao 
mundo civilizado. protestamos co.nn ::i. 
semelhante desres1,e1to dos convenios in
temacic1.ais i:!emonstrado por agemes O poder atua1mente estabelecido em . 

Strasburgo parec.e· reconheéer que , le~ de um estado que os subscreveu. 
mos certa autoridade sobl'I, os obje,9.s A toda pessoa sensata, que ouça la-
depositados em Hà.utefort e Bourde'ú~. tar desse usu abusivo da força co_mra
ks. Seu delegado. o Conselheiro mini~s · ria a toêla lei, corresJ)Oncte julgar sl 
tel'ial Kraft. prJcurou-nos. aqul eril onr- · isto é um.a raçanna de um. super11omem 
dognt, em divel'sas · · Jcasiões. i>Ois a ou ·um retrvet'sso à barbarie. 
nossa residencia. cm nossa diocese está Como homem livre pert.encen te a uma 
proibida. terr.< como a ~'rança. protestamos con-

Com , extrema insistcnc!a. como pucle- tra tudo o que se opóe à legislação ira n. 
ram observar as testemunnas de sitas cesa e 'à autoridade t'rancesa. des1)()Ja
" demarchcs ". nos pediu a autori?-~ção · dos por agentes policiais estiangenos 
p3 ra que fossem devolvidos·· a Als,ltía da objetos l'ecomer,ctados à Direção ae 

Belas Artes da. Fr:.nça, e culctadosa-
aque\es objetos· de ai·te ,·eiigio~a mente custodiados: contra a espol!ação 

Esse runcionar!o não terta. intentado., realizada por um {unctonario civil a1e
a..rrnncar-nos semelhante ~ut-Orização se.:. · mão O qual µertence a um govePio 
não a tivesse iul"'ado indispensavrl pi,~. local que continuará sen<lo tegalm<· r.-
ra efetuar, em forma legal. essa tra.1,s- te . frnncés durante todo o cempJ em 
fDre11cla.. pois a teria realizado com to- que a Alsac1a se ~onserve frances,i; 
da indépendencia se estive.-,s'e convench,o · contr: -a violação da su.ierania nacional 
de que sua propriedade perte11ce a Ale• da França, por meio destas ações· abu
manha ou que a \lemanl:a é sua de1~1_ .. _ sivas numa zona que, d1; acordu com o 
sita.Í'iil,, ann1,ticlo firmacto · cpm o mvasor. não 

Pequenino a:11cla, cc1stumava ir 
amlude visitar devotame.ute o ,an
tuario ele Nossa .Senhora de S'ch~n, · 
distante alguns quilometros de lliest, 
sua aldeia natal. caminho que. perfa
.7'a ·a pé e eíu-jejum. üiarianrnnta "f,1· 
recia pequenos obsequies em honra 
da Virgem Santissima, delicados rni· 
nios com que alimentava sen amor tie 
f;lho. Ele mesmo ensinou a nm de 
seus compa11heiros, que tudó o que ~e· 
faz para honrar a esta bo11 Mãe lhe 
é muito aceito e nos merece a c.ua 
prote~ão, mesmo que seja uma pr:l'J· 
ca miuimu. contanto que seja cous
tan te:· .. Quidquid minimum, dummodo 
constans", _________ ....., _________________ _,r--------· 

cAUT1~1~"'; "º MuJ\n~ 
1
u1t ::-.1wo1rno 

.)OI AS i;K,\ flA:i<'. lf; ltlfll 11" NTl•:s -

deveria· sei u.cupaaa mi!ltanneutt Per
tencendo como ·pel'teucemos à lgn·1a 
Cat.oJica, : protestamos -contra .este 111-
trage cometido .em preJutzo de- sua~ '<'IS 

e. coat~a os. vbstaculos postos dentre cios 
Iiinlte:s .·de sua ju~isdlção, , 

D·,sde a id.ade de l 2 anos não dei
xava passar tml ;dia setn ollsequiar iJ. 
sua Soberana ·com uma ou mafs deze. 
nas do ros~1-:o. Quando relig'oso, :eia 
tal. o. ferv<11:Ccom que recitava o ter• 

·- çó,' qÚe não pel'Cllbia as s3udaçôer; 
· dás pessoas que encontrava, ele tJ.U~. 

<fe resto era tão esmerado· nesses atos 
'cie cor.tesia. Uma das imlústrÍas tll'e~ 
diletas da sua piedade, tlmante ~s!.a 
pra ica de de,oção,. era a de ex:citar· 
s~ ao desefo do amar sempre m:tis 
ii sua qnerida Mãe. Chegou a .esc1·e· 
ver lletas :eonsiderações sobre a Saa
dação Augelica. Cavaleiro da Rainha 
do Céu, .nunca se de'ta va seln o sen 
terç0 ao redor do. bra\;O ;, no fim da 
vida, suspendia o ao pes.cóço. 

Foi. de i\1ari11 ·que Herchmans rece· 
beu O singular dpn\ da ,vocação à Vi• 

da perfeita; Conta-nos ele me,nno uas 
suas uotas espirituais: "Foi li!ar1a 
quelll me nutriu .e me criou; foi Ela 
que me fez adiantar nos estudos; fai 
Ela quem me obteve a voca<:âo à 
Companhia ue Jesus".· Maria lhe t,u
torg(,u tambem a graça eiwepcio ,ai 
de manter lntato o llrio .da sna cas, 
tidá<le, imune das perturbações ,ia 
tentação. r 

(:;)lllflTO l'llf.!8í!lfo 'M mP-lhnrl'~ IH.Pl't•S 

" tt. A111ár't!L'fen.te~d'b';::201( '' D E L M O N A e; :,fl·~ 
l)Ul{() 

ª·" à_rutar · ~ .. ,!,et:"3' 1120,, ,- ,... , 

·N A,·:ff[t Gl e A. o e u p A DA 
1'1llUJERES BELGAS 

CONVOCADAS 

Os alemães tencionam convocar 
3.500 1pulhcres no . distrito · de, Char
lei·oi obrigando-as a trabalhar na 
Belgica ocupada. Alem disto 1.000 
mulheres serão deportadas para a 
Alêmanhà. 

Já está em circulação 110 distrito 
de Charleroi um questionado traçado 
pelas repartições de .trabalho força
elo alemão, para as moças e mulheres 
sem filhos de 16 a 35. anos. 

PROLIFERAi\l OS SINOICATOS 
Desde que os alemães introduziràm 

o regime corporativo na Belgica ocu
pada, o numero de organizações que 
controlam as atividades economicas 
élo país, está continuamente crescen
do. Há agora 697, em comparação as 
675 em 1 de outubro ele 1943. 

QUEM O .ALHEIO VESTE ... 

i;tECENTES ESTATISTICAS DA PO
PULAÇÃO El\l LEOPOLDVILLE 

A populaçiio de Leopoldville. capi
tcd do Congo Belga, inclui a!;ora. 
4.522 europeus. dos quais 3,61:~ são 
adultos e 909 crianças. Há '3,380 bel
gas, 571 portugueses, 75 suditos bri
ta,•.icos, 57 franceses, 53 gregos e ··53 
holandeses. 

Há 840 funcionarias da administra
ção colonial, 139 missionados catoli
cos e 1.064 empregados nas compa
nhias ... 

A· popula~ão nativa de Leopoldville 
está aume1.tando continuamente. Nos 
t'ins de 1943 contava 79,0n pessoas, 
das quais 39.931 eram l)omeruí, · 19.739 
rnulheres e 19.884 crianças. 

HOMENAGENS ESPONTANEAS ... 

'Por :,tii,iitg'." declaramos: primeiro, que 
esta ti·anMérenc,ia não JOl1litit1..!e uma 
tomada éie passe valida;. ,egundo, faze~ 
mos lm.ed!atamente todas \S reS('rva, 'lJ 

que respeita· a roubo, perd,is. deprean
ções e acidentes que possam oconer 11 
estes ob.leWs ·uetxamos ta.s responsa
bilk!ades completamente à cargo daque
·1es que os subtralrnÍn. os ,:uardam e 
estão encane_gadÓ8 de t'1a co11servaçi1.1: 
terce!~·o, não reconhecemos nem ao 
Consetne1rv M.lnister1a1 .~,att, nem a 
qualquer .Jutro t'tmc!onarlc civil do u,,. 
vernci de ocu1111çã<í, o ctir~1to de adm1-
n'istração desses bens, registrado~ cumo 
pertencentes ao tesouro ua nossa ca.
tectrat.' 

ESSE TE!,'.i'ADO t UM SACRILEGIO 

C,Jmo homem cons11grauo ? . Ueus. ,·e
cord<-mos que este atenta.do. co,,bttt>ta 
um· sacrUegio, de~cte que ele tmp!1ca na 
requisição. por meios · 11ic!tu~ éte reli
·quia.s, esta.tuas e tma:,;eus c;,n.sàgra"~s 
ao culto, Que. na sua maior parte, re
ceberam a. i,,,nção ntua1 (lll Lgre,ia e ság 
nonradas com veneração publica. 

VOTOS ~'INAIS 
! 

Queira Deus. em sua u1finita mise-

JUVENTUDE FEMININA CATOUCI 

A Federa~ão fará celebrar, no dia 27, 
às u r.oras, na cripta, missa do· l.o ani
vel'Sario em sufragio da alma do ~au
doso e pranteado Arcebispo D. José 
Gaspar, bem como de Monsenhor 111-

berto Pequeno e P. Nelson Vieira com 
ele ~ra.gicamente desaparecidos. As Pias 
Utllões deve1·ão mandar l'epresentames 
a esse ato de religião e carldad~. ,'Ião 
sendo possivel o comparecimento ·c,m 
massa dás Filhas de Maria, dada.s as 
proporções da cripta· t!cou resolvido, na 
ultima reunião que cada Pia União. JRt'á 
celebrar missa nessa intenção, na pro-, 
prL'\ Paroquia, com a assistencla de to• 
das M Filhas de Maria. 

O privilegio d'e !\faria que mais o 
empolgava era . o de sua (macularia 
Conceição. I•'ez voto, subscrito com o 
1>roprio sangue, de clefonàer a Pt<'l'· 
rogativa da Virgem .até à morte, co.m· 
prometendo-se em segliicla a esc,·e· 
ver um trabalho sobre esta verdade 
elogm;itica. qualldo ainda não. ern ie
finicla pela lgreja, S; ltoberto l:lellar, 
mino, ao ter uotiéia deste compromis· 
S'\ exclamou: "Que admiravel inv,iri· 
,::ão! IJJ3tou certo que foi a mesma 
Senhora que lhe inspirou este ato !le 
devoção!" Oferecia o santo jovem 
comunhões e sncriflclos para <1ue Nos• 
so Senhor atui1entnsse nos corações 
elos homens uma deyóção sem!}re 
maior pa1·a, com a lma.culada Conc,i1· 
ç~.'l, e dizia: "li: preciso que 116s, que 
somos filhos de uma tão grande Mae, 
a defendamos precisamente onde os 
inimigos a atacam com mais rancor". 
No seu Jeito de morte, expôs ao Pe. 
Copponeo o maior desejo que naquele 
trans:, o atormentava: ·«Quero que 
dafenclamos até .à morte a Imacula
da Conceigão da,.Santissima Virgem, 
nossa Mãe". El ao Pe. De' Lugo, Íllais 
tarde Cardial_ da S. Igreja, exortou 
encart:ciclamente a que" pross.éguis~e 
com ardor o livro encetado sobre '-'Sle 
ass\i.1to, e. prometeu-14e sua assisten• 
eia d'.J cér para o feliz resultado ,las 
trntativas junto à Santa Sé até à sO• 
iene definição dogtnatlca. 

Segundo informáções que a.cabam 
de ser recebidas·durante o mês de ou
t1:1bro de 1943, os alemães requisita
ram na Belgica ocupada 30.000 tone
ladas de produtos textis para vestir 
os civis alemães. 

Ha pouco tempo noticiamos o pe
dido de demissão. do burgomestre da 
Antuerpi,i o Sr. Del"'aide, Soube-se 
agora que todos os vereadores daque;. 
la cidade exceto os nacionai.~ ~oc1alis• 
tas flamengos entre ele~. talllbem pe
diram demissão. Niio queriam obede
cer ao pedido leito no sentido de or
ganizarem uma recepção oticJaJ na/ 
prefeitura em honra de um grupo de 
nazistas flamengos, perten.centes a 
Waffen S. S. alemã. que estavam 
pron·, is a partir para a frente 01·1en
tal. · 

ric"rct1a pt:rduat tudab !\b mjuriab Mi
sel'l~ordia para toctub os 4ue acatem talS 
Jrderu; e não podlllll ou não· .;y atrcvt'm 
~ élesobectec~i-1 Mll:itmcordta para aq1i~-
1es que dão Jrct~ns e ,1â\. têm concien
cia dt: ,,u~ estão ourando ma11 Viva a 
lei ~ ~ 1lbet'Cladel . Viva a ~'rança e a 
Atsac1a fiel à patr1a de ,eu curaçâo ! Vi
va os puderes espi1·ttua1s e à tgreJa ct.e 
Deus! 

FOLHINHAS 

Em breve a Juventude começará a 
tHstribuir as suas F'olhlnhas do novo 
ano. 

Otin;amente impressas apresen-
tam magnifica e artística serie cte 
Papas, de :,;, Pedro a Pio XII, glo· 
riosamente reinante. 

Um sucinto historico com os fatos 
mais interessantes do governo de ca
da Papa acompanha a ilustração que 
corresponde a um determinado mês cio 
ano 

Como sempre a Jt1ventude espera 
que haja muito interesse por essa 
1111blicução em que alia ao apostolado 
o Kosto artistice. 

Pocjem os interessados enviar 
desde ja os seus ped!dos à sede (la 
Juventude, rua t:uuclessa de S. Joa
quim, 215, todos os dias uteis. das 
15 às 18,30 horas. Cada exemplar fica 
em Cr!S 6,00 havendo uma de bonifi· 
cação a quem colocar dez folhinhas. 

CONTRIBUIÇÃO PARA A SEDE 

A Diretoria da Juventude está so· 
licitanrlo às suas : associadas conti
nuem a 'raze1· campanha em prol das 
Caixas da Sede, quer pondo em dia 
suaS contl·ibuiçôes quer arranjand<> 
novos contribt1i11tes. A colaboração 
1lc cael;:o membro é indispensavel µa 
nt o exito desse movimento. 

LANCHES BENEFICENTE.S 

Como já tivemos oc,asião de publi
car varios. nucleos · jecistas traba
lham ativamente para a realização 
•lesses lanches nos colr,t;ios catolicos 
O leii;QS, 

Renovando um pedido já feito· atrn· 
vés cio nosso Boletim solicitamos às 
acistas dos outros setores promovum 
tambem movimentos semelhai1t•is 
afün de que todas prestem sua co!ii, 
bnração à Serie. 

CAMPANHA CONTRA O ESPi· 
RITISMO 

Está a ,Juventncle neste mês ,1e 
agosto difundindo a coroinha e a ora· 
c:ão de S. Miguel dando cumprimento 
a esta utll campanha. Ainda existem 
na s~de exemplares que podem sel' 
procurados por aquelas que se dispüe 
a trabalhar nesse sentido. 

CATECISMO MINIMO DE A, C. 

1'endo tido muita procura já está 
na sua 2,• eclil;ão O Catecismo ~Iinimo 
de A. C .. f.l um pequeno livro lml!s, 
pensavol àque:as que desejam lngr?s
,,ar uas fileiras da Ação Catolica. Aí, 
nun, resumo encontt·arão as estagia· 
rias aq necessarias explicações oJª"ª 
o exame que deverão prestar por oe,,a., 
slão do compromisso. 

CIRCULOS PARA ESTAGIARIAS 

<) nosso Boletim cleste mês inici<,u 
uma serlr de circulos que constltue o 
pro;,;rama para estagiarias, comentan
,lo o Catecismo Mínimo de A. C. Gdí
tado pela Juventude. 

Alem das expllca~ões sobre a Hle
ral'quia r;1 2 a parte dos ·círculos pu, 
hlicarlos, são estnda!}as as conse
quenci;i,s do Dàtismo - Sacramento 
que nos faz cristãos, herdeiros <io 
Céu. 

Irmandade de Nos·sa Senhora 
da Bo.a Morte 

A Irmandade de Nossa Senhora da 
Boa Morte farâ realizar o seguinte 
programa . de solenidades em · louvor 
de sua Excelsa Padroeira: 

Dia 6 - A's 20 horas, inicio da 
novena com p'rovP.itosas praticas pe
lo Capelão, Revmo. Sr .. Conego Agui
naldo José Gonçalves. 

Dia 14 -,.. Missa cantadâ às 8 horas 
e à. noite, após· a novena, solene pro

. cissão de Nossa Senhora. que percor
rerâ a rua e largo do Carmo, e as 
mas SHveira Martins e Tabatinguera, 

Dia 15 - Missa solene às 9,30 ho
ras, finda a qual será dada posse à 
nova Mesa Administrativa e em · se
guida Te Deum. 

Na nora extrema, enlaçando o ter· 
ço ao crucifixo. e ao livro .das ·Regras 
de sua Ot'dem, e apertando-o contra o 
p~ito, Bérchmans exclamou: "Estes 
três objetos me foram os mais que• 

PARNAl'BA - PIRAPORA CABREU'VA - ITU' · 
SALTO PORTO FELIZ 

'/_ -=-r;:4 ·, 

auro-v1~ra0~$(lO P(1 uw 
PIIOA~~~ . 

Partidas:·7,00 - 17,40 Chegada$: 11,00 - 18,40 

DOS PROTESTANTES, 194 - TELEf'ONE:. 4-4248 RUA 
SAO PAULO 

VENCERAM AFINAL. 
Na Grand' Place em Beauraing, 

Namur, um patriota belga perseguido 
peia Gestapo . refugi</i\l•se. numa casa 
dese1·ta. Aí sozinho, e armado de r-
volver conseguiu manter a distancia 
40 alemães durante três horas. 

Os alemães estavam armados com 
bombas ê metralhadoras. leves, mas 
não conseguiram matar o patriota até 
que este tives'se gasto o ultimo car
tucho .. Arrastaram o corpo da vitíma 
pelo cabelo até a Grand' Place, dei
xando-o ali exposto durante diver1\aS 
horas. · 

QUEREM DESACREDITAR OS 
PATRIOTAS 

O jornal clandestino "Liberation", 
orgão, da frente da lndépendencia na 
P1·ovincia de Brabant, salienta o fa
to de que nµmerosos. atos de bancli
tismo foram recentemente praticados 
pelos re.xistas (valões fascistas), na
cional , socialista:. ílam~ngos e deser
tores· alemães. 

"Liberation"· · · declara: "Os autores 
de atentados armados contra 0 divisão 
central da policiii de Bruxelas - que 
custou a vida de um policia de Bru
Kelas ~ eram desertores da organiza
ção Todt · (Organização de trabalho 
alemã). · 

"Tres dos qui.tro homens detidos 
por furtos numa loja de ioias em 

:Kortrijk. l''land.res bcidental perten
ciam a organização Todt .•• " 

O jornal acrescenta que as organl
iiações patriotas já' haviam declarado 
há, muito tempo que nada tinham e'm 
r.omum com os bandos de saqueado
res, que infestavam certas ,provincias 
b~t.rns. 

'f Ca. los Ruch, BL~p0 de Strq,~bur~o". 

~~H ~ ~HV~AU~H Q 

Noticia-<e que um nazista denomi
nado Jan Timmerma11s tomou o car.;, 
go de burgomestre, 

... L.l::UIUNAl-llO" 
ã ú;v~H ú~ IOOOS 
" ti ·~ A 1 ~ L, 1 C V ~ 

E' PRECISO CUIDAR DAS CRIANÇAS 
A Sifilis se manifesta fràncamente em certos organismos 

resistentes, por 'isto algnn~ pais e mães deixam ,\e tlepurar o 
sangj,le sem pensar, no triste -futuro rios íillios. A Sifi\is trans
rnitícla às crianças encontra campo facil para horr1vei~ de
vastações tornando-se enfesadas. magras, sen1 cli~pos1çiio 
para brincar, abatidas. fracas. t'Ol11 <lentic;iio alrazada e des
parelha, com ierida·s em todo corpo <·speeialmente nas pernas 
e na cabeça. Em oi:1tra;. formas mais graves ficam raquíticas, 
aleijadas, paraliticas e até dementes. 

Tanto para os pais como para os filhos o remedia é 
scrnpre o mesmo 

formula cientifica do ilustrrdo 
Romano, indicada como o mais 
mcnto da Si filis. 

l"!-peci;Ílista Dr. Fred. \V .. 
energico auxiliai; 110 trata-

Compre um vidro hoje mesmo e leve sande para todos 
em sua casa. 



São Pat~fo, 1.3 de .\goslo qe 1943 

EVANGELHO 
. ' 

.PARA SALVAR·-S·E 
UNDECIMO 'D.OMINGO CEPOl$'1)E fENTECOSl'E;S 

(São, Marcoi, VII,' 31;37) 

'Naquéie tempo saindo nóva·mente. Jesus· dos· limites do Tyro, ·velo por 
Sidonia ao mar da Galilé.ia nos con(ins ··da :Oecapolis. E lhe eon.duzem t,m 
:surdo-mudo, eilh'e pedem· que s9bre el~ impot,ha suas mãce,· E Jesus 'âfastiln· 
do-o SÓ do,me'io dá multidão mét~:'u,ihé .nos ouvidos SêUS dedos/e, e4spinclo, 
,tocou-lhe a língua, e, suspirándo pa-j,~ 9 ééÜ; gein~w e the/dlss.e ~PhJ'>h!â; i.t~ 
,é; Abre •.. E i~ediatamen'te àbrirain-se-1110 Ol!I ouvl#~s; e ·ee: lhe d'~aolveram .. as 
,cadelas da língua :ê· falo.u···éorretarríente. E prec!iitúou· Jesus aos circuristant"~· 
que a nlnguem dissessim; Quanto mais porim, in.sistia, mais pr,oclamav:úrt,,& 
por isso rru:ismo· mais o·· admiravam dizen'do: Ele, 'tudo ·fez· bem:· e aoe.' surdos 
fez ouvir,. e ·.aos mudes falar, · · · , , . 

c-O·l\I E'-N 'l'·A.R I O 

DHicH e· traballlosa esta cura. ii'oí 
]Jfeciw. àfastar. o. paciente da multi
dão, meter4he nos ·ouvidos o.s dédos.' 
:tocar-lhe.a 1ii1gua'<;om a saliva,. sus11í-. 
·rnr. ·· gêú1er. 

No entantó para .,Nosso .senhor .Je
sus Cristo nacla · iuais- facil <lo que ·a 
·cuí-a <le uni 'eúferino. Qu~r se· concii· 
dere. nele à' Natui•ezà Divina. qu',er o· 
JJoder ··da· natureza hiunanà. hipostati-: 
,camenú ~mlda ·à· Natm'eza Divinà, · tu-. 
do, t~ ·l\S c1•iaturas ·esfão sujeitas 
'a Je8us· Cristo:· é; voi-tanto,· obe<lc
cem ao menór shi.aJ ·de Sua Vonta:Je. 

· PÚder'ia. pois, o Dhii:io. l\iestre·.op,;
rar este inilagre; sem· nada de totlJ. 
êSte ~para ~q'., cie que cer~ó:u a maJ!ifes• 
taçã . . de seu pOde1·. taumaturg:co. 
Porque agiu dessa maneirar · · . 

Dizem: os Sanfos'.PaêJ1;es q1ie ,Je.,,,,. 
ensina não ~(>mente c·o1n, palavras, 
mas lambem com fatos,. de 'maneira 
que, em .. toua·s; as,.stiàs: ·~<:.ões temos·. 

.:<loutr!,ru que apfonçle1· ou etem\)Jo . 
·que inÍitar Ve;iamol!, pois. ((uai o d·. 
sinameuto· que ·encen;a .a cura· i:o· 
surdo-mudo. 

* * .• 
Este surdo-muµo; segundo 11ma: tn· 

1erpretação _co1üutli en.tre o~ el:egetas 
rnpresenta o ti'ecador,' .. de tô.do, ·. afas· 
'tado do caminho. da Salvação . .-1,Hi. 
crê .,is sua mudei es'pü'itual. e não 
crê: t)Orque ·feeha Os otivídoa it pre
gaçã~ /la palavra·revelada, e e,sta é a'. 
·surdei. que .o ·ntac.a •. Coloc,a-se •. ,tiois. 
11a maªs ·absoluta itnpos.sibtlida.de · ue 
se cont-erter, porque .a 'Í<'é v·enl. pe:o· 

··ouvido, "fieleR .elt. audltu·•, e se!li a Fé· 
. ninguem·serve.,iDeús: , · 

"Sine ride imi>ossibile est placen, . 
J)eo -, sén1 a fé é iuipossivel . agr<t·. 
<lar· ~· Ueus",. ou ·seja· salvar'!!C, ;io1·
que 11!ugl!en1 se salv.a Que, níio este.ia 
110 agia<h <le Deus. 

Este individuo, portanto. estava na,. 
·situaçilo má.is embaraçosa posslveL 
colll l'tilação à sua s1t1va!:ão etema, 
que é ., úÍlico negóciÓ· im1fortante c1ao 
o .homoni tem. · · 

Queremo.s crer :que a u1a·ae!i:a' mi,;'s 
()u menos trabalhosa einpregada pelo 
Divino !'í1esíre ao operar este mila
.gre, teve po'r fnn, ensinar-nos '.que ·o 
·caminho"<le nossa 8alvai,;ào não., está 
·ao· nossc alveclrio··detérm-ina-lo;· mas, 
J)•'r lttais fac!! que 'tlos seja encontl'a•' 
lo; .está efo cil'!iunscrito a. i.llná.if rior.• ·· 
ma·; ohjetlvas; às quais cum11re sti~

··mete1:-nos. 
Poderia Jesus Cristo, com u~1a. l'Õ 

palavra curar aquelo surdo mudo. :-:o 
entanto·. seguiu uma .espécie ;de ri
tual. como se a eíicacia .de Sua 1·ir• 
tu<le taumatU:rgica estiVel\'S·e COJld i
cionada às cerimonias pof ffile :,e, 
guidas. '' 

Assim para a pessoa salvaí·-se, uã11 
basta apenas querer, niiÓ bash1 esta
be1ecet·-se para si ine~m~. um corligo 
de preceitós. promessas, ou ·orações. 
não bastà "crer" de q11alquer mand
ra; e em· quaJquer cdt!sa; é precfao 

· •· crer" .0 que Delis 1·e,êlou. é preciso 
}Jratica" o que blle i11ipôs. Elll suma: 
a :'lal vaç.io eleri1a se ·!lltlem pelo afos• 
tamento !'la pes~oa a niirmas ohjeti· 

Como dizian,ios . em· lilºª~º ultimo· ro• 

vas, 'tÍão :está· ao saho1, da. ,·ontadé nu 
do_ sentimento. d0 -iudividuo. · 

* * '* 

T•,ntendldc .ássim, este EvangeillO· 
· é unra, c(?nfi1·n1aç~o dês te p)·lnc'.pio 
teo!cigico, tiio ~alsina.do péfóà espi
rltos ."!ortes•·, -indepen_dêtites ou p,u;. 
tidarlos oe· . um c1·istia,nisino ''.alier

'to, sem líarr.eiras .. : ,·, l?ora da· 'Igr.;ja 
não. ha salyação ''. . . ' 
. Nãp _obstante, e em que. pese o pe
zar de q1_1a·ntos 'jUlguem .pesa.do o sn.t-· 
v.e jugo da '11,treja, ·,esta é à verdade: 
fora.: dJ:> ·. Igreja não. ha.' sa·l vaçlio. Cor
po diisOco· ,d~ J esu~ G.risto' é á igi;·~Ja· 

. ;j. so.ma de todos os mernb'!'l)f dó' sai, . 
vador; e esta união com o Redent1\.l', 
é eMenc'al ·1iara o i11g1'.esso na glo,!n. 

'' l•'ora da l~reJa; Jiois; não ha ·,àl
vação "', 1rora · da· alm_a lia Igreja 11ão 
ha .salva,ção, fsto '.é. sein á g1;aça; :'.irn
tiflca11te. pols · quê está Uifve. o oré' 
d.esfü1ado vlv,er á, 1•ida,-tla,fg1'éja: !ora 
do .corno da. igreja. l~to· ,é:; a. ~ocie;fa: 
de vlsivel qú~ Jem o Papa, como ltie· 
rarca supreri1

1
0, .e os ,Bispos CatóH·, 

cos, .q~e. go,·er1:1am. n~ ol':iedieiicià ao 
Papa, tis' c't'cuusúrições em quê· 1<e 
elivi'cle a .crlstandàde, ...:. dificllinente 
ha. 'Salvação, pois que o meio· -:irdina
rió le se··obter a 'salvar;ãÔ ·é pei·ten• 
cer à alnia· e ao êorpo. da. Jgr~a. 

J~PORIO, . PAbARll E 
CONFE.,TARIA P4'-A•A 
Gêneí•os allmenticios-, piÍ~ e bis-· 
i,outos' de todás às q1Íálidadell -
Apronfa-se éncon,endàs ·pà1;a ra• · 
samentos. batizadoi,. "sl>h:ées" etc;· 

AVJi.:NÍDA. BIUGADEIRO 
LUIZ' AN'tONIQ N:o ti97 

l!'ONE: ·7-0553 . . 

das fórmas de govern.t'I MI •cha no. íl• 
vro "Dll POuvoti" .d?. Padr~ · Rabois..o.on. 

"' ·* *·· 

· d'apé. cada dia· mais se avo(uma a f(!C• 
ção dos· que . tenta UI acorre; tar a. Ig1·e
ja ao carro · da dt'mucracia. do mesmo 
modo· que :s4l ient<Íu 11.correuta•la itQ, 
cafro do totalitari.smu. "Estamos .em presença ,da,s dífércn-
. Trataºst' de uma tacção cujo cato- tes fórma·ª ,que·· pOde rev~tlr. o· ··p0c1êr; 
liclsmo . -<?Ontorme disse· 0 8anto. Padre quais são ·elas,? Quais as divisões 1ogi-
Pi<• x· · na· uartA' · Apostolica·, $Obre 1.t cas que delas se pôdeni fal!ér? Haverá. 
smon, .. só se acomoda. coni · a, fórma , uma preferlyel às outras e· êiual, s-erâ "/ 
delllvurat1ca cte governú. , que .1u1ga ,r,.1'. · t .em torno dessas diversas qucstõ~s 
(\ mais .favoravel á lgreja. e. con10.~""' que vamos estnda.r 41s.doutú11as· dos ti-
se 6onfulldh1do com."ela'':' e que. portan- losbfcs .e dos pollttcos. 
to. "enfeuda Slj8 l'eÚgiâú a um parêl• ' Montesquie\J distingue trê~ esi,ecies dê 

• do político " · gowmos: · · · 
A 1grej&.. sempre cteí_xou às _nações O ''.Ha ,rês espectes de-governos',<l!z,!)fe: 

cuida.do de sê darem ó: governo .QUE C01l• - 0 REPUBLICANO, 0 MONARQUl· 
sideram mais· 11a11tajoso pára .. seus in. · CO O OESPOTIC.0." 
tere~es. O que tanto Leão· XIII quanto ;;Suponho três. deilnlções; ou antes 
Pio X afirmam é que 11a eno .e µerlg~ três fàtos: ...: um que.· o ·governo re-
em enfeudar,. pó1 · principio, o catolicis• publlcano é !l.{1uele em 'que o pQvo. l'm 
mo· à l!l11ÍI forma de gouerno . .,.. '"~rru corpo; OU SÔ'lnente uhi.i,, parte .. do povo, 
e pe1·igo _ que são. tanto maiores, di2 1'10 · tem o poder soberano: o mon)lrquico, 
X. qua1ido se slnt:.:uza a · religião com . aciuele ep1' que um ,sQ govéri1a.., mas :,>:r 
Úm genero de democracia cujas dou· , lei.3 flKas e ··eiitabClecidas: .. ào ,pàsso que 
triuns são errádas'." rio despotlco, um ,o .. sem: lei e· sem regrn, 

· Desprezando <i que afirma a lj!Teja · an·asta; tudo por 'sua vontade e, p:>r seu$ 
. quanto a não' llaver entre as varias fór- caprichos." (Espl'ít ,des !ois., liv,. II, cap. 
mu de governo nenhu!na que seja ~m I) · · · 
si mtsma reµreensivel. desde que nada De Bona ld acha, "màls metódica'.' à. 
-contenha que repugne â cto1,1triná cs.- divLsão "em dois. generos", modlu·quico' 
tolica <Eitclclica lmo_rtale Dei), (lu~- e republicano, subdivididos, "_cada mu· 
rem es.ses• novactores mQdernilltas que o em 'duas es\:.~cles". · · · 
que não foi· den1ocracia, · 1e .. sa~ . Oe~1s. Eis á'qui, entretanto, a divisão de. 
o que entendem por democ1·ac1a> uao Aristoteles: · , · 
passe de '.'tirania". de -"despotismo'', "Sendo coisas ldenticas o g<)verno e 
d~ "absoiuti.sino · pl'oprio do' Estado ra- a cotist•tuição. 'e sc11tio ô .~-ovemo o 
i·isaicamente cÍ·istão". ou de reaciona- m~! .i supremo da· cidade:- torna•se ne-
rismo · ou "Obscurantismo mectleva.J." cessaria absolutamente que · esse mc~-
·Por oufras pat.avras. o 'q. ile não !6r de• t J 1 0 1 di ·duo 1). u · a Te Se a OU um Ull C 11 VI . . Um 
moera.eia será ou 'tra1,te velhd e ilµpres- minoria., 011 enfim 'a· multidão dos cida-
tavel ou pura: e simplesmente totallta• dãos.· Qüando O mestre unico, ou. à mi-
rismo. noria. O'I a maioria governam no tn· 

Não pOde ser maior. a• :confusão .. de 
cjnceltos, ,pois vemos. nó' totalitarismo. 
a corrupção em 'lltó grau dáb três prin
clpa.Ls fórmas· de governo, !stc, é, dà mo
narqt1la. ·dá. arl.~tocracla e da democ1·a· 
eia.. com .efeito; lla · no. totalitarismo a 
tirania de um HitJe1·, a oligarquia · nas 
"cliques". do E'a!acio \7 Jnezza ou. ,do 
Kremlin. e. a demogoc-la da ·ct.rvejarla de 
Munlch ou do governo d~ soldados, m:i
riuheiros e .camponeses. Ná•) esconde o 
totalitarismo suas pr~tenções. soclali.•ta.s 
e igua!ltarlas, . 

Julgemoo, ,port,anto multo· QpOrtuno, 
continuando nosso ·estórço em favor cto 
esclarecimento das Ideias, num rxíundo: 
em que elas se· acham. -em constante -de· 
·Jlrib, transcrevei·, hoje. ó. que a .respeito 

· teresse geral. a .constituição é, pura oe
·c~sariamente; quando élet:. gove'1·nam 
em seu proprio lnteré.s:se, seja· no tnte• .~sse dt- 'Úm • só. seja .10 11,tel'C{,se da 
:minoria, -seja no inie1·esse da· .multidão; 
o constituição é con:om1>fdà, · porque de 
duas coisas utna. ou os membrns,' da 
lls$0cfaçáo · não 'são · verdadeímme.nJe ci
dadãóa, ou sl,eles o .são. devem. ter slta 
.parte na van~agem comum. 

Q11ando .a· mumhqula: ·oú roverno ae 
um só tem .por objeto o lnterei;se ge,·a l, 

. dá-se-lhe vulgarmente o· nome de· rea• 
te~, com á mesma., Ç:01,'ilção; ,o governo 
da minoria. •. ·úma: ·ve:i- que ela não ieja 
l'éduzllla a um só lndlvlduo,''vem a s, r 
:a adstocracla. 'a&tm cha.mada. ~ .. ~::. por
' que o. 1,oder se acha llaS. mãos. C!e i.eute 
de ,~m. · sejà por~~ o p:lder, não t-<' .. 1 
outro· ,objeto s'enãc" o· rna!or bt;n; do 

LEGIONARIO. 

A • L.:H'A· 
Um livro de Fé, ... em cujas pa'girias vivem, os altos princípios- de, -jus.,, 

·ti~a. e da, nossa civiJ.iza~ão Cri$tã. E"alkção do heroi&nÓ ds,i; defenso-.·. 
i:esdo 'bem, entre .o~. quais se imcoÍ\tra o ·'Brasil. 7 poemas com ilustra-: 
!,Õe!l· Cr$12,00 ,... eJ:.lclldernàdo coi:n panei Qr$ 20,00. Em . todas· as li-vrarias 
inclusive !lS catoHcas. 

'' Verbum 

- 5 .... 

,. 

-ir>l:f'A: .,· , :11 ·s -t1JUrt1aS~:'.ripvi:dad~:;,·.etn:, ·.~Of\.lltt\Rl~~-" . ' "l fw , N <1tv:u1:(~~,s~4er~Ór9i.:r;úl>.JsI~~)JtJl~~qJes.\ 
. ,6flANDE 6$(;d'Ltl'A EM ÔBJETOS,,~P~ijA rRE:S'J:NJ~§~·;\ 

Grand{:: vâriftlâd•-: :em "":;RELQGIOS., da• · me,11ôriG;f:JÍtãtcâs l.:iu&sás :::_-' 

aâsa ·.sén·io· ~flt•·•b· 1 

~- ,., ~ , R6A rs~: oE ·NuvEM·sR·tl N. i 33c1 f ... 
1 

·:,: l'· ;, ~,~~ 
. As I•'actlluádes. Catçilicai do Rto. •le art,e d°e outros poros do 'Nóvo· e llo ·. , '~ A·/ Joa1b-.ria:·· ~-preJtrida . pel~ ~Há:. -~oçiei4itde t1K··· 3 ' OERAÇ()E~/(. t._,"''· 
Janeiro· aêabàrn cie' la.nçár' o primei• Antigo ·Çop,tlntmte. . , . ,.,- , ,., . ,: ;.; · -··- ,_ •, • · · : .. ;, "' · ... 
.ro füunero · de uma· é:tcelenté 1·evist.à Uma. cro~lca elas Faéuldacles. Cato- 11 , •• , : 

c1i1tlirà1, de~tina<la 11. amí,11.ir o apos· licas levará. ao conhecimento 1!os , · ,,,,. , • ·" · .-. . 3/.· ·. · '.;'\; "·.'r.)< 

tofapo inté1ecfoal a carg.o·.jlaqueli!S iun!gosas noticias-m,ais importari!eS .·.·e· .. Ã···. · .. _· ,n·:.[E· '·m· 1·· ·;, N', ESl" E' 1·11,''·N·'>·····oo· d'rci·n~o.:qnere1';1;cm adriittirç.om>lllki' 
ceittr:os catolfoos' d.~ e1\,Íino· 'univéiii'l- das t1ossas atividad~s e iniciativas. · ' · · •· · · · éação àlgw11a êóltl O deiµonitt-,,. · j: . 
!a rio. , , . . . , . . . . Outra, mais am))là, 'sé Ócupat·ã · da. ' _' : ,' , . , ' ; ' . . , .-c-oOo-· ' , . ,, r 

São .da· lavra do·Revmo. P~; .:Leonel. v;cí'a-, uniVel'sitaria 'dê:·instituiçõés •se- , , · .. , '._ ·, , ' r , · · · • . .. ' *-.•• Considerações praticas. ,., .· / · ·· · ··, i • 

!i'rànca, )3_ J;, ·n:s· segu!nt~s. · páhlVl'IIS melhalltOS <le !)utros poyos, . -; '. '' <;:" ~· (,.;.:· . ..,· ..,· _;..,.--:----• .- 'Qu-ixai;uocl)~S,_!llUiM$. Vezes; cfe ~t'J 
de aprfisentar,ão da ié:v:ista V,erµuni: · T/l,l µ prlmili1:o it!nerarlo com ·tine ' · · ·· .·. · · · o mundo vai mil'; 'de,que os fil)½i.~·~. 

. ' ' · ' ·. l ···' · · - j .. l p J , ,.. . ·.·p· e··... v.·.· c·e·. ·o· ·t·e· .. M· ·•· •.. , .. z. ~nn· i. inferforeM lloie em. d:à i1ãó .Illais' obe• ; "Umá revista· é o .. copiple.'.mê:rto ! .... ~,amos a , ornar a_ ; or e e, r,01•e-:u, lv . -, , . . . ,· 'fi b · . . . , ·., <lecem a .seqs pais e im.pertores; ile, ·natural de. todo ;celj:tro.il_ e eµl!in,o 11ã9 _sacn :caremos· a: nossa .li er:ic1-· . .. . , . . d ... 
<l d · o· i 1 t "'· b · -.. l ··1,1· ./ d •,:t ·d· ,. ·"t·,· · ·· ·a'a· .. , TTa ·t)s ti.1·ça·q, ·.de n.e1"os.· .. _1·1_1,d_lv. i<l1 u. o.s sen.:i r_,01· . que o ·espirita .de· illdepen enc1ac ~e ·supe2·for; Sua'. primeira···tunção é il·· e em Yllen cs . .,. em poss1,c - ... · e· u o.nes e,muu •..• .ri . "' v , . . . . 

' ,, · · ·o·a·' d t .. · "'a · · b: · · "t · .,. · ·- .. ;a··:;..,e n·,;·rv,.,:· 11e1t1· .. 0·pt111·a·ó, ... qúe. · .t>re ... te.ndem .a.o·.'mes·. · a~astJ•a sem.tire. inais·íWr.toda·a·-P,.llr· radiai:,' numa :~t.mosfe. r.a 'Ill. a.is .. ampla, ·.qu.e, .:om o r ar o "*'mpo, nos up sa 10s e. l'e o,s; :'-'a. ,011· ~.ui!!, ·..-,-, · ,;,e.' .,. · · 1 .. " · 
· "1 · nela t · · n lb Sere , l -· •· ,, · t · ;;i0 bo" · •é·· 11·a ._,_.m' 'o· ·te··m·. p·'o· .. con· ...... ;;.,ar·'b_ .. ·. nom .. e_d.·e ... cato·.. te or. len.tauo. no .s_ entido. e a· ma.is· ;.,e~. tóclos os benefic:os de·· uma átivida: exp., ·1e. . .ou r,o.s co se os. · • ,so.s_: li!,, os ·1g.u.or_an ~-,. , .. ,,,, , . . . "'" • • ,.!! .. . · • 

... ... ·. . d· · à r · b ·1 ·"1'·t ,,· • · :d. · ba .i.foos ,e•,fr_ eqúe_ ntaf .o.· EJsp_M_tlsru.· o; .º.u .. _, sastrosa. 'Poestru!ção da verdadeira;.. 
de httelectual, H1te11sa e· fêcutli)a. mos oce1s . s suas. içoes. . os ·M tos ma .. "1 enc,ona as. e . -. ·1h. ,, . - . . r e lo nà oberlleneia ~tt: étc .. J!l no eu~antó, · .. 
Hon1.ens Íle ,catedr~ é hom,ells •de h- . CO!il estt esforço, ,julgamos 'prest:¼r t9-ni)>e!n· 'a ·'iniit)lra·fü~aQ: 'í'ulío,_;i .sa'' .:!;aga,t':a. e sua_ ac,est1.o, ,.e exe C'. . . ·'.ªº·. in_',ós 'os .P: i'im.éirâ_'s ª .. ' de. s. obed. e_é.~1.:.·_.,~. '·· 1,., 

uoratorio. são·. pioneiros na.tos·· da serv;go · á gránde · ca,usa da. c:ult11ra. · be.r, ·OS "énlgquts in,dé'cltra•reJs"; . os .' ... •~ , 
ciencia; Íll vestlga. m, analls.àni, d:S('._.u, No Mil conceito rr;ais profundo,. a. 'q_u(p.l'ete~.iJ.e .. 'm)e_'_:r:v..I_r :ã:.)t.oj~' senl~-0r_ ~s. . Não· somente não querem flli~Ne à , p.etfs, -\, Ig{eja, 0 a nosl!ill: concienc1f.·. • i; 

lt. · · "- h a ·d · · s · ·11· · D d " .III,ªRe·vel·a,.. ão·, ·•'•as· .~té._ .. ·"-ubl_icam. ª· o .. s ... . ,f ..•. ·. "·h".t. im,o-nos .. · · .pezaro.sos vgµ .. _.do_._os_ :_G_ s. '.·.· · __ ,1.·_'·. tem, !<,'. deste 1.côritinuo .-labor traz~·m cu nra e i:t v,,r a e que e rea za a'·· eus e·~ emom,,· i , ·. · . . , .'. -· ,, ~· - " ""'"' " 1 
sémpre algo ile' novo· e interesfaate !Íarmi>Üiosamellte na viela aos .in,!i· .: ,A~sim( pois,"'•iíe,o·_ t •r.ai:o 6'\iv,fr,i;e . q1iií,tró 1ventos' qlie absol'ut,à.meúte não tragos :qne :a praga do Eill).irit:sm? .. ',1 

que. âlàrgá os' liô1·iiontes do B;tber e vitlilos e d03 povos. AmpHar Ós nÓ1'h tr.asé ctnnÓ êiita: .' ·'. • ,, s::o "particlaÍ'iós cJ~ .. EtiJ)ifit!.ínno. Síio. 'v.11.i fàr.~ndo 11or toda ·a parte,;,i:naxv ·I -
em'iquece ll. v,lda;, dà.s .illtéH~én~i.as. zoittes do saber, enriquecer o pàtri•. . !'Nlio. ,'sóu i,àtu4arJo ',d_q ·-esr!Jr')tjs, Cr!lfüe,;. Ad11i!tem .ulil, Deus· o.nl~ot•Jn• 111e ·entí·e as camadas mais i!.ÇD~,P.ll•, i . 
Â revista aparec'e·l\CS então: con'lo ~ 11)0)1'.- ele uma nação de llOVOS M!O• '"m,o, ,po'rquanfo etitÔ!l ~Ônvêii:ç)lo de te1 .crlador cfe todas a,s \:o_usa_s, e c.uja teR -ib lJOS_so pov:o,; '.é (lU~remo11, ~att•:l'i·, 
,0r.gào · mãis cficient!) ,desta que' s.e res de 1·etd;W6· e ele· vida, é propor-. ••q;í-ii· ,ele é util ,ér.a)id,e:.ma1. r&l!gipS:o :valaV'ra, contilcia. na:, )D~cr1tut·a, ·f · nor-_ to antes um remeiíw mgente,, . · 
(imiv~ncíonou chamar,. e:xtensão · '(foi~ d:inà1· .às almas a: raclliüàde de' ~e "e( ,s,6cl,ítt;. 'i'o,dà;vtà, ,· $imfrb, ,o'.ii sfus ma· segura· para 'tOâas . as ,!l~õe-s. • Litlc · .... / 'Pois b.em. d.onco1Tàmos, com -a pm·-
v.ersitnrJa: . ádàptarcm à l'eal.dade total .e .assil11 "f,enon,,~~08 ~'!ti·a~t~ar~os,; '~<i~l' manas, . . .. . : .. '. .·_ ,' :. . :.:';:'~~/fl:ttnlnlma Aa ll03S& cooperação lin ... 

l\.lai~- Uma 'úniiersidaJJe não :se iso- atilrgirem ·noliremente ,a· ,perfeiç~o ;••éstá ,razão -.;riã.~ltior õ-qtrj: - . :is- · 'í>óutra parte, ilesoheijeceni :ão m'ls• 'i°"'•e l)ara ~i extinção desta he1·esi~ 
la CôlllO· uma. i1J1a peÚlida na Jmén~i- plena ele s~us destinps .. , . . . , , i\sl~to úntc~ept:é' .. tis 11.'essôes. expe;. lllO I?eus e ·ij. SUà litrêja ria .t~rí·it; . itlfétria!' fibectê~'ndo' escrilpulós~men-

A ·. · - . á · ·1~:,,;; :,i.iju'1en· •á'1·s ._ -~.\i(le. fe.riblÍl'el_lOS'' sant·iJ. ;, a'fa,sta:.·n_d, O;Sa,.d.o_ c.aminlip .dtJ. Çeni '..e da ... 'te '. e .. · .. e.m. '· torlág as .. Cir_c. Ul.lStanc. i.a. $, i!S àa<le dos,. mll.res .. A.o ·s~_u la.do, uas no~sa Ot'Hmtaçao,- ser m.~l-"'1'. • ~ . ," .... ,, ~,. ..,., . , . ., . "''· . . 
t 1 1 ··· i"~· · 'hio'rinais'!, · · · ·. Ve,dade;:1'.à.\ .. ·.ª.· .. !le.g_uir.,a .. ~ -pegauas_,11_P·· .. d.et_e.rm.l.n, .. a.ç._ões dà,,1g_r_ej_a.' .. 1:1u.e .. nos ... n.r_oi-fl'ontef1:a_s· da. mesma naç/io; _ mais acen ua0 q ·. A. é a mesma. 11ue · u!li~F '· , tl ~ . , é· 

além,. rios• p_~jses ·VIZitjllos; el)l COlll i- t'Olt '.à ideia da fundação· das I•'acul• . À1:ltudie/hlco1i'tp~.ensiv.el, ·. , '. ; :Pai' a .l\ enti~à.. , .. ' •... . ' ;., . bém qua;1qu~r ei,p~cie ele, soli<larJ~J.· 
neutes diatantes, óuti:as :tmiver.sicla- <lades CatoJ:_c'as: submíssão :oom'()le· . . :.Jlealti>,~n'te:-:i i®.:_:q'~JiY. e~rts:\'.e!.,'esta. . al Desóbêtlecein- a ótus. . . . de-~om a, seitá '.Eisinrita. .. ' .· 
de~' bá .que trabai11ám est/eit&meule ta ~ vel'ciade e à, vc1·dad~ integral. ;itltud~: o -~01I1én1 ,é,dp~tlp· ele ,li'n)a' . , o:e~obede~em a:_ ~êUS, yiplando su~ \,. CorilbatamoÍ;, _pi)i: ;tpdçs o~ íueios'.. 
lrman'adàs. \)ela coni.Utlhão de tÚ)l Cremos ~1a inteligemflá é. na.:· liai:;ri~o· .'ahl\~ ,êspifitua}, .· s.iinl>1~.s . e. i'll.ioi·t~.h ·prQ1b1ç!Q cat~orn:a .M se comun ca• ·. a1> nossó. al<iance, · à <llfusão dos . li· 
mesmo ipe\i,l, Os s.kfidorés da cjêl}• ,\lia .completa de toclós ós i:onh'éc:. ·cotn .duas facufdooes Jlltil)lálMlit!ue- rem coni,os,.lllQl'.lOS; J,)~rà deles sahet' . v1·0~ ·e '.folhetos ispfrí:tàs; .reprove-
c·a, sâo como ni,ep'ibi·~ ,d~'UÍÍl!i.j;l'all• lllÉllltOs Verdadeiros que a ilU!llhiafai. :llt~ioÍládas, ':num ·'trido .ll\~iVjStV.e!;' ;a," a ,v:erd.ade"(?),:tal COlll~'sé f~~ &!l}dlt ~os·'~ cond/ném<J's,.sempre as priÜi•, 
de familia., ,A .natntez~ t)acjJica ~.o Num· u1on1ento historíco·,. coino o >i11,~elig_c~~ é a von~'dil,.A ·Pl'im.e;r~ h~ 1,1as sel!s~s. exp<mnniny.1s ,de, e~- cá.,!! 1l1dlgna!j! de Espiritisil'lo e._J~1·in• 
tra.balho · c:!entíficç.'.' ii:. '·ã111icação Ms·. nass;ó, r:lm. que a tn1mn11idaàe, tnHma facn'.ta,lhe a.·c<1t1qnista üa '.l;;ei'{latlefá. . plntls.n10.' _ _ . . _ . . ·clpiilmebte, :esforcetuo-nos· por ádqui~ 
mesmós nietódqs, · a; dedlc<1ção a fi. eiii ~~~;;:ué, 1iil~ceracla Pelo odlo;/,on'. segut1d"' :1.ev:{ó ~. poi,,se do _B'érti; ·:o:in· . ,Leta,~e,;-a·, pro1)osito, o ,Qi1.e' o. m~s) . rir ,e dif!n<ltr rio 'meio que nos ce~ca,_ 
nilidades ·11unitlnas _qnii ·fe·. ,e1e·vam wmpla ·-e ú~:perimen;,a a,s. ccnseq_u,in: bás, ·I_Yor,eru, l)Ohcorr~m,-pàra.\\''-Pe\'tei·, mo De~s diifsti;,na:Sagnida Es,:rrtura.. .ós ptfncipj,os da, verdad.el~·a ,.c}outrrna. 
acima; ilos.· partlcula,:ism'ós' 1,olJticOs, <:ias. U() iu'cologiUl! funesta.s, a nossa ção do to<!o, 0 Hom~m •.• • • .. ,i . . ···K~,ó, iíi,.já entré v,õ, ~~ém~consul·, catol!c~, 'éste,r~tl\lados• ºº livro ª':1··' 
constiiuerri', e;atte . pi;ofesBl?r~s'::e' ,-;a• s,m\, umo. ,?l>ra toll$tÍ'UUva ·ele ~az e·. i , ,oo;{dé ~ n:ecess.Ífria har)llonla i·mtl·. ·. ''te'.'adi:v.irih~ ou .obs~Í'V,:i. sohhos e_ 1·eo ~o Catolic1s~o. o, pequeno "Cate• 
b'os, out'tc;>s tálltOs· y/n;culqs 'd.ê um de tratermilatle. .!,l~tendeuílo ó. j)at:d· t,tn· l'éfitçi\p' ehfre O ·Benl'fi,'a Vet,(ltÍ(Íe; ''atugoyros;, .nen,. quem.'(íiopsulte. eis. pii, cismo'\ Eiití!o • sim, teremo~: .. s:oi,cct-
llarentesco ma!S- .. aml)}Ó, qüe fl'aUll'• :n911 'o da e!ViliM!;âO .l'l'ig,Ui, Çemos a Pt~t.ender'.~pós~u_ir ~~,tá' '~m' ~("t~tª.· t "t'3es ,OU 'adivll)hOB, ·ou:: i!'ldague dos:. rido ,er:fciente!ll€llte, piua a extiri,laçiio 
riizã. as 'tt111111-S, e ·~qllda.Fiia !)S ir\fo. certeza de l\âo, ti-abalhar 'ert'l vãi) e dé':itrutção' ,·dáqueie ,.eu Vfüe-ve'r~~ . é 11 mortos .a Ve'rd.iide,; ·. Porque o ·S,'!· dó mal; para â d.ífusâ,Q, do,,J;lem; \\:l• 
i·es_ J_es .. :_Ésta "". ·aÍlde ·· .. corrit.ú1iel,ad.a Je. de JH'epara:r·um futuro melhor. Are· · · · · ,. . · · · . · "·nh_·or .a_bcm.ina todas·btas. :co·us.as ie' ra o. ii})_Pe.rio.da Veraade,_pjii·.a .. a nu~ ~ ... . . , · , que1·er., .~._." · ... m ... ~s.mo .te1.npo, côuse1:v ar_ • · · · 1 · .., · · ·· · · · · 
íi\t.elige.'n.clas e_ ê. ora-"ôes_ as":ra, a.· umll cot\Btrnção rle amanhã exige· a· ,,011- ~ "_ por· iai$ _ m~tdades ex.term n_ara · planta~. ·1o·ao Reino de c.ri.sto :em. nós._ 

v ., · · . · . · · · · · a\pàtui1lzà · e· destrui-la. . · · · · · 2 · ' · , rl · · 
c,órivive11êja ,10.ut1r111a,' ,feita ·r1e.'trçca ,trib,i!i;:âo das inteilgen·c:1as ilu,m:na- ·Assiln··tambeii,, .é lastimavel à. Í>O•. Jr.~_st<}á povos .. ,."· ,(Déut XVHI, 10.1 } , iHIS nogsair JamWas é na qlieri a f'it•. 
ele ideias; ·ue :éornunicagil.éHle resu.ià- das pelos renexo,:; ~(lest:a:: q1ie é saril. ,. · - ·· , · · · · · · líl m;mt,ra par.te: . . ~ · trla. J;lrasileira, nascida'' à soml)u:;: da:· 
dJs .adtJ,)1 'rldos, :de, et)teridiD1,e11to rfro· lll'll )lara os. homens a BÓâ 1':ova;. pot- ',' Aque1e .que se dirígfr :a, m~gó,ir e Cruz . 

· .,,,,itos0' ·na.··i"e.".itavéi:. dlv.tsã .. o. de.· ta• tàdora de luz. e de caridade, '· ·. ·. · ·, ·h·, · · · • · · ·1·d. 1· ·!_1 1~· "adi'vinli.os; eu pór.ei o meu roat6 é:on•. 
~ " ' ttesta . 'pt,la vra . uroa1\a --:-«: . e a, e lll· , · · • · · . 

reias'. B.sur~·e u.!iliim,"1l_sp.01.1ta.·nea.11i.e11-. -. o...:. ,· · · · · · "tra ele, ,e'.·.o exterm:narei;~ó. meto ' " . g>J~gem, cieucla .e· arte.. . . . : . · · . . - . .. . 
teia· '1'evistit comó' lu.llt'ní_níeííto iÍ't,lis·. . ·v erbum ·sel'á O ti tufo · da noss/l, re-. .·. l\Ias, ·parà _alênl . da .palarra . fim.l.!1 "do )oif povo· · ·" ( r,e'fit: 'X~; 6 l ·. 
pensavel de intercaiilbio'· cúltural. · vfata. Ne:e resume;se 1m1 ·pr(itntma. e _c:r'.àaa; efçmiera. e .impei·teita do .110- · ·J),l :i),lais .tenlvetme}tt~ ;:ali}!!~,;, :Z.. · 

Apênas ~O. 4.0 ano li~ ·sua- exist,m· . No .~eu ,aspecto·'ititerior .Ver.l:iui1';.Ít mém ênslna-nos.uúf <íoriheciriie11to "b·. llcmem ou· mu!h'e~c,;ét\,i.',;quem 
eia, as l<'.:.culda<le/5 Ca.tolic.às; .pdn1•:i· pa!avra, bumanà;: é• lcleia_,. filha· <Ut··in- niJis' alt~ que e:tJsté, :na {llê_nlt~de d~ "houver ;êsp:rito piton·co/_o,ií· d:e adi•. 
ro gei-iµ_e d.a. futura, UniYer"!dàde, Ca· ·tel'genc.ia. ·imagem d11, realidade. Com" .Diviiu,tá9e; unia Pall'\vi·á. ~ubs!~t~.11te,. "vi11hcs; ,seJÍirJl. punidos d~. iJ~)rte; 
t::>lica do ·13i'asll;·sentiram, ··viva, ·'r.,,i;ta ela constrol ó hoi11em o edlficio ·uó exp1·eilsfo., substancial da ·t>erre.i(:ão · ·•·Apedre;.y.1 ão; e· o,'· seu S ~anQue. 
dupla.· neéesaidade di,; inadiàr ·11iais sab!)l' .e. 111an!festa11do-o atraves ela· infinita, o'. L:ogos, O v,r~um, .ciue He· ca;:,i· sc!:re :e:es", <Leva. XX, .21>· 
lon~e :!l mode:stia de .seu esrorço jn_; linguagem, ·raz do, có11heciµiento,. !la' fez' C)'l,rne ê habitou ~ntre· nfrs, 1:)1a\·e h) t)e•'Ob~,:le:em ã .1srejà ,dé' Oe)AS, 
te,e,ctuaJ. e apertal'. os las.os ;de. ,ioli· filosofia e <1;1. 'ciencfa, um bem so'ciai,, ela Jllstorla da Humanidade,· ~o1ução ,<.r:;:s de i..rii; vez~- co1i1. termos ele 
clarledade e11t1·e. os que cola~oralll 1ia co11111nicáveT e tra.U:aritisslve.1.- · · u)t\ma <los . s.eus prob!emas, .. 1·0al)z:i· . · ,.,,r,,:~,1ta,1:i' . d:rroza, a· Santa· 'Igr,i,ia· 
tneisma lirtes.tig!lçâo e-difusão <la Vei- No seu aspeétô -externo, :a palavra; çih ptena.·do seu destino total. Ornnja. c·,)il(1llnoú toda e qna)q1i'er, assistúii· 
dade .. da Bel~za: ·e do Bem. 1·evostindo a icle'a .e o sentlménto de per ipsum .fact_a sunt. On'l,ii;i ln lpso ci I às sesilíks espMla-i;, fosse, eü1bo· 

· .E, nii:o obstl\nte ~s diticuldaues toí·1nas .. sensiveis, ·eleya-se oufroíisiJn. çonstani:. . · . ra eondlcicmtda.. aos lltais · inoceutes 
,dos tem11os, . ou11a.r,tm ltmcat:, ª' :sua a objito ele •arte .. lÜlinha. das art.i:i'~;. · ,Ra:strear -nas"imagen.5 ·que passam ii:otivos. 
. p~lm9ir,t Re~i13ta. Qoin' exceção d;1s .nê11h11111âOtitra se lpe. avantajá na no té~po os· reflexos. 'd~rrta Betéià É desse teor o· decreto da ·Sa~i·, 
o!enciàs da na'tiirezit; qu·e se dirígéin ·va1·ied,-d,e . dos :rec)l.riio::i,, ~-.,ila f<1i'.!l.a incriá<lit e 1:elaélouar • torlos oii rtn-. C'<lngreg. t,o Santo Ofic:o, de 24-rie 

SCIEN'.t.fl9lt,JiM,IN'tB . 
Jl$,,StJU:mftD11 · .a. 11111 ;cii'cillo m~is ·estreito de ºtec1ii'. de expressão:· Tem sonortdàcle é: ".:it·. ··selos ·da. patavra· l1u111ana'com à Men:- aliril de 1927. .- -· ., 

ÔOII,, abrir-se:,ão is suas p~hlas ª'~(!- nro; ta Ih.a" as formas- côl't1 · perfeição sagen\ trazíd!l· à ~errii pelo ,Verbo c1ue . . "N~o é licito, nem com à irtterven~ 
ihedoras' às cha-matlas c'.~llcias .do escult(ll'àl. enleva a imaginação·' COl'll" ·ê'' Verda4e. Luz e. Vida:-. é abrir -:ios '·~ão do meclium ,nem sem ~ssa inter: 

. e_~Pilitq ou ~iinêiaf~o:,wcr~i~ni': \W~,fy\- / p ;c•olàft,11~- vivo d/',S palitas. mai~ ti-. lóngcs do~ nosso,s horizo.ntes perspec· ''Vi,nção, ,ass.istlr a quiiísquer fatas ou 
• Pomada •eccattvo Sd6 Stibaitld'~ · 

l12aremos ,assim 11111, tfameto. :ma101· ·cas. · ' tivas de uma. profundidadê lnsoncla, "manifestações' éipir~tas, nem meg, 
ela esc;ritorê~ e lnteres:sate1nos --:1mà ·-, · · Num:: p'r!me:ro momento o esfoi·tio· · ve( · .. . · · . . , "mo às .que tenham ararencins cie 

· comb'o1e scitin'tifícamrl'n'lt .fodo· • 
qualquer o!lecç6:ó cutáü'eó· <iômo 1 

H!ãm: Feridas em 9ertd. (fldé1os: 
,roda 1i1ai:> .va..~ta. de Aei~res.". , • .da. .c111ti1ra, condensado ·-das ativid~; . Quê .Deus nos ajude a· cofrespoud0r "honestidade e piedade, quer pret~n" 

Ao ·1~d·o de. !íStlJ~OS/lp0!)1gt'1iti:1' ;@s ioj~~}atas d;t Vid;t universlt,Ú'i,à, à·grande2a destas 'promei:,as 8 à OU· <'dendo interrogar, almas ou espiri\0s1 
Chagas antigos &:~ri.mos f:Ws1't,elo 
f riehas. Rochaí nos· pés e noá a.,ós. 
Espinhas He"1otroides. 'Quelma'r:lu• 
ras, Erupç6e!', Pir:<" las de mosqulto., 
• inaer:101 •enenosos. · 

. em artigos extensos 011, com~ntar1Q.<J ,-c-oncenttá·se no estudo, multifol':né 'sadia de' tantas· esperanças"; · "que: ouvindo· rei;postas, quer sim .. · 
r,;isuini<los. serão·· ,mai;i,tfdh.!í seçõ~s; 0 ' · " ' \' plesmente assi:afotdo; ai11da que: ha-
·b:bUografiCas ,dó, v:irlos depitrtáml'ln' "ja protesto tacito ou expresso c:on, 

r .. ~ .. -tos da· cultura ·nacionl!l, util instrw · tll'i · .· "tra a comunicação com os espiritos 
. mento· .de ttahall10 para quem êStltda .f AB· ·A._ t·CA OEDRliND. s.· 1· "malignos". (Acta Apost, Stdis, V, IX, 
.e lnves,tig!',, ,8-qUi · e no estrangeil·o, as ·pag. 268). 
coisas dO' Brasil. . · Conclusão: !!_ ~IVA~~!~~.!~!! 

Nas suas·. haginas · encontrar/lo' •tco· Desta condenação, e dás palaY:'t\S 
lhi<la não·· s6} os foestre·s ·<1~~ Fa:rnl- lã.o claras <lo· livro Mcisako llevcm')H 

llitm·. ' ·' . . ' - 111:11".0'ltll\lf tlbtiltll":~"'--... -dades· Catolicas. nras ·quantos 00!11 • ..._ .. ~._, .. ,.0 , ... °' •.·m~11 • 1u· .,._11<11 11·-•hUU·'* -:e..,_,.,-.i,o-'!>.!•11".~; conc'.uir .não -ser licito a n·ngue1n, 
eles. C.Olaboralll 1íai mesma . élevação • ,_. r:: oM·u N . . DO . 80 t:..t N. tnaxime aos catolicca, sob p1·etexto 
ele ·~ultura. E!Ítre e~le~. varfos esm·i- U C f"'I a-Jgum, assistir às praticas e sessões 
to1·e5 de outras nacionalidades viriio NOVO HAMBURGO R.GRANóf. 00 SUL·éRASIL espfritas, seja ativan1e11te. seja ele 
trazer-nos. pef'.odl!'Si1JE!nt<i infO!'\ll<l· RU.- "1ÁQ~U~l 0E SOUU • J.t•P.'11:l!IU~ .O j • ,nf,51>Mt'>Nll N• 1) t J mOd · méramente passJV'o, muito em• 
!,ôes ·exatas sobr~ o pensamento e .a bora cvn, o tacito ou expresso aviso 

NOVA ET VET.E8A 

D E M O C I A C I A E T 0-T A L I I A R I S M O 
EstMo e dÓs 11,SS?c!adoo'. Enfim 'quando .tradutor de Aristoteles, nada li <iU!!, 
a·; ma.lorla · govern11,' no' sentido do lnte• . · tenda a lnfi.l"~ar a, divisíi.~ desse .filo-' 
resse ser.u ó governo recebe, ·como· ~e- soro. Ê facil, aliâ.s, ver que ela se acha 
not11ln9<9ã_o éspêcl:il, a de11ón1lnação 1.;e- funda dá '50bre. 01; Jatos e na· razão; en-
nerica de ,todôs,o.s ·govem~ .. e ~e cha- ·fim. ela ·11,os parece.O:b~luta111eme cl-. 

.n1a·· republká. entWca e·' certà ·e a conservámos. · 
· Essas diferentea denô!?llnações . sno · Quanto às·· fórmas n1ixtá.s,. <iêle.s ·nãÓ 
bastant.: justàs. Uma. virtude .superior ,fa.laremo.s; não podemos prejulgar aqui 
·pode ser o quinhão de urt1 lndlVldno, ce ·o estudo que. faremos mais tarde;: nó-
Unu\ minoria.; 1n11s uma., maioria nM temos apenas, que todas os desvios .• li!• 

. pode ser de&Jg~a. t>Qr, nenhuma vlrtu- téra.ções, cJfrupções., como se qulze.r de-
de .-espeoiill; excetµada entretanto ·a , vtr- nom1na.-1os; di:s tórinss pura~ do poder, 
tude gt!etteira.. (lue .se · n1an}festa sobi·c. são fórmas absolutas ··que· exçluem. in·-; 

-tudo nae ma:;s11s: .. - a prova é qtie ao, teirarnente elementos outros que aquele. 
governo. da ma!Ória; a ·parte mais' !:K,• que se, tornou d~pot_!co ... A: tlra1ila · ei1-
derosa ·do Estado: .é · a pa1·te ·guerreira; clue oi, elementos a1·ístocrnticçs ou · cte-
e todo.s l\queles que têm armas são c1- mOcraticos, a. 011garqúla. exclue- o ele-
dadãos. mento de.mocrat!ao. e, a demagogia e'K• 

* . * ( 1 clile' o _ eié-ménto a_ristÔCtatlco .. As . fót• 
mas :· bôas, pelo cohtral'lo, · monarquia. 

* 

. A.s corrupç~ desses. -governos -são: · ar!stoctaeia.' ou 'democracia, admitem 
'a Ih ania. para a 'realeza; a otiwai•quia, com justiçai todos ~ e1eÍl):entos dá na-
·pat·a a àrlstooracla; Q.: ~ogla" para ()ão ~ · participar. em uma. certa rne-
, a 1·tpublica. A tirania é uma monu4uia d ida.· das funções do .. POdér. . 
que tem poi· .·objeto unicamente ·o. ai~ Mas· els 11<:iul a. quéstão mais lmpor-
terlisse pessoal do 1nonirca: t- ougar•· tante e talvez a mais ·dificif: · 
quia. · tem por ,objeto apena.s o· !nteres- · 'Qüal · a ·melhor .fórm11, J:te governo? 

·,;e p&I'tlcular. do.s ricos; a demag-ogla, o .Bifrtliél,emy Sa;il1t-1illa:ire. · que, .é re-
intere&e pàl'li<:-ular do~ p0bres. \'ienhum pub)lcanj e tradutor de A~ist9teles; t'lll 

d055es govemós v!za o intéresse geraL" seu 'desejo de únif .. ém seu· co1·ação doi~ 
cPolitica .. de Aristote!cs, ·liv. III. cap. objetos' de seu amor: tenta. faz,er c,e 

·.V, . 1. 2, 3, . 4). Ari.stoteles um pal'tJdarto ei.clusivo · Wl 
:Já. vimos ó n1é.u humor comico c;e republica.. ·Citemos o mestre e o tl'!l· 

Barthé!emy SaÍllt•Hilalre, ev.identemer,- . dutor: 
te vexado .com o fato do. mest.re ci~ai' '·' Atribuir. ,a ·soberània. diz Arlstote-
a ··monarquia ent~ os governos · pu1·os; 1es, à. multidão em·. vez de aos 1101nen~. 
vimo-lo esforçar-se por, destfoil· a. dis- nota.veis .. :que se ác11an1 · sempre em mi-
tlnçãó ,il.ó reaí de /\rlstoteles ent1·e a no1·!a, pode parecer uma solução êqui~ 
monarquia e ·it"tirania, e po1 wo pedir tativa !: ·verdadeira da qúestão. 1>0sco 
socorro a Hobbes {prllh. t?udoi-! ). a Hoo-. que não 11,fàste a.il}da, tod~, as àlf!.cul.-

. bes, o a.postpJo. da ~iranla. afhri dê .e3- dades. Pode-se c'adinitir, com ,efeito,, que· 
t.abelecê1· a Identidade da uranià.' e·. da .à· maioria, da. qual cada mémbro, 'tom,a.
monà.rqu!a: er,flm, ao ca;io de"onze ·anos do â. parte, não . é um bomem notavel, 
apanha, em V?ltaire 1 uma.-,, pliheria · e , se- acha entretanto a.ba.txo dos 11ome111J. 
dola !~zer uma. 1u'p,.a. será, racu ln- superiores; sinã.o individualmente, peJo 
_verter 31.t•, observação pueril, e mostrar- ·menos· em mas.sa." · 
'1,he que sem;lo a dlstlnção.•e a razão· as A esta altura. -.Ba.rthêlemy Saint•Hl
'h1esm9s. µara as três especie~' ·ae. go- laire exc1âma:, ..:. ·•tiristoteles ei.po2 
ve1;nos e11ume1·ado~ pot · "'rlstiite)es, .. ~e-· a~ui os direitos ràclona.is da nt~ioria tiio 
g•..ie-se que . à. tepublic,~ e a demagogia bem quanto.o pode\1a fal',er. um democraM 
n~o têm dlstJnção real; que estas. são ta de nossos .dills qi: Montesquieu Mllll 

··tambem dull.\l lr,mãs, segut1do· a pala- o povo lnteir.ament;e lncl!,f)IÍB de tomai· 
• \•,;-á.. de Voltaire. 'citada · por Sa.int•Jlllai- resoluçõr?,s, ativas, bem ciué e!t disponha 

rc, t,à() semelliantes uma a ,outra. 11ue dtl i:,Jeno dlscernline11to; e .é. ess.e o ino~ 
é di·•JU dis~1nà-u1-1a.,, · , tiYO que raz Montesquieu prefe1·tr o. go;; 

Fór;l. c:e~sa obsen·acíí.o ab· Jraw <io vemo réprczentatiYO,." 

·Pareoe-nos que Arlstoteles· 4i bem me~ 
nos .Mlrniativo 'elo que afeta dl2er Sà.ait 
Rila.Jre;' que, edel!lais. ele !'!ão Jâla dos 
cliréitos, mas das eapacidàdes da ·n1lno· 
ria: que . en!lm. eempre .se esquecil que 

· ~râ A1'istôteles, como_ patà · todoo .. t•s 
pagãts, ~ democracia. nã,> passa Vá · áe· 

'uma. a.riátocracia., pois que. entl'é i!tes 
os escra.Vós. ))ern mais :humetosos. ·não 
era.m conta..dos no numero dos hOmens. 
. "Quem UOS livfará .. dós greg<)s é d;1S 
\'omanos! ". ' 

* *· *. 
.· V!l,niOs pedi1· aô i=;r. Uboul&Ye que se 

encarre~1i.e· da Missão. ·para acabar :)om 
.todos o.s sofismas tirados, dos exemvlçs 
da. antiguidade; · · · 

:·Em pólitic.a., ... coi11ô nas artes; "diz ete, 
'será sempre 'util, estudar 1), antiguidade, 
será ,sempre pueril e l)érigô.'io imita-la. 

Ent,re os gregos ( ,\rlstote!es COl'IStde• 
l'tl.Vll os demàis pOVvS como ,baÍ'bl\l'Os), 
a,. sociedade ·se 'õ!vld!a em . Mmens 11-
:vres .'(", em escrà'vos: Estes Últimos. não 
-eram·. mais que instrumentos v.lvos, que 
animais domesticos. A lei não os conhc-
.cia. . 

.. : O artesão, para Arlstote)es, . nM 
,.passava de· um escravo sob u1n outro 
. nome: servia· o pu..bllco; jàtnais em uma 
. Republica 'perfeita fe.r-se•li um cidadão 

. de · urn, · i;pera.rió· (Aristotelts. llv. , ru, 
, jeassim). As ~º~. de ,Jàz.ét, ós pro
prletarios {tue vivem de suá .renda e dO 
trabalho de seus -e.sera.vos',. eis '() e1en1e11-
to · ativo da.. cidade, O resto ~ .. feito para 
obedeCE;r. A mais democratica: da~ · re
publicas 8l'ega~ não 1>a.ssa de uma estrei
ta aristocracia::· 

Tal. é a concepção geral das ret>ubU· 
- cas, gregas:,ª mesma-ideht)'eina .~m Ró~· 

n1a. . . Cicero (em sqa. 3-epubllcal nada. 
faa senão copiar Polibio e mÍsturar 
Aristoteles com Platão, Os romanos· ~ão 
bem• !Ílaiores a.dniiniatra.do1"el!I que· os gre
gos:... mas sua t,óçáo da 'liberdade é 

, '\ mesma. A ,,eorla não dâ ·um· passo 
adiante. . .. . . . 

11:ntl'e os· gregos e os romanos, o Es
tado .i8 · a,ssémelhà "penas em ·a.parenc1a 
aos n~s governos modernoa.=.Ha um 
ab!sinQ ~tr~ as. duas.' ~cledàdes .. 
< ~ t>Ouco n~rtoi tulga:r essas apr!~ 
gas constitul96és, elas representam pa.ra · 
nós · sómente ·um interesse . de curiosl-

cl:i.de;, temos outras nece::sidades e ou
.tras ideias .. , 

A imitação da antiguidade sõ. servil'á, 
portant~ .. para nos perder; nossos pais· 
disso . (lzeram rude expe1•iencia quando 
certos legisladores· lnhabeis tentarllin 
fants.zla-!os ora em ropartanos ora. ein 
românos; ·· mas t:th•ez ·nos rt-ste de8se 
:-o,ntfgo fermtnto mais do ,t:'lle comport.'t 
nessa· 6-0CÍedade," 

Pórtanto os .ixemp!bs da antiguidade, 
tanto. quanto a escolha de Arlstotetes, · 
si é que Cle a fez, llàdá·. Ól'Ovam absos 
lutamente,' 

* * ,. 

. ·si se deseja uma respasta geraL da. 
não. l)l,,.e ,er . senão esta: 

Em si, a monarquia. a aristocracia., 
a republica nada tem que seja oposto 
à noção .sã. moral e raéi;::na1 do gover
no: .essàs três fórmas são p0rtantó to~ 
das bOas: m:às, · .na, especie, o carater do 
~ove. as tnnuenclas de raça, .de clima 
)ie solo;· seu temperamento, sua const1M 
tuição· resultante dos ratos de sua -hís,
toria, 'torna.m tal 011 tal forma ou· cer• 
tamente oi·etertvel ou a Ulllca l)Oa. i 

·Note-se bem.· que. não pÍ·eienciemos ln- · ! 
V\J,liciàt o que dlsse1am São Tomaz, Bos• 
suet.. de Maistre e de. Bonald. sobre, a 

·eKeelencla da tnOlllll'qU!a; acredltam~s 
São TOmaz, em seu. opusculo De· t'e• sinl[ile&mente que essa excelencia ,não 

·gimine princlpllm, con$agt'a quatro câ~ é absoluta., e que .seria necessarto qúe 
pit11los de seu prtlneiro livro a demons< e.la oif!lsse para que oae pudesse dar suá~ , 
trar ·que a .moriarqula é preferlvel · às .. opiniões como L>esposta gera.! à auP$t.!lc 
outia;S {órmas: é ve?da,de qué tnãa €8• · aqui estudada.: não lhes é j>OsslveJ aW-• 
tra.nha atrescentou a. .és.se 01)uf!culc . lun ma.i· senão uma AU~>er101·idade 1-elath-a, 
quarto livro. que.si to,;to ele cheio cta que se· Pode t<l)·nar uma tnferioridacie 
a poJogla da& republ!élis ( pt'Ova velmen- verdadeira. na . especle, po1· causa ,io~ 
·te -Tolomeu de Lucques: outros o atrl- numerosos elem~ntos que vêm concorrei 
bu€m a, Egidlo co1ona. í1era1 dos · Agí.l6· à. solução e mudai as. tela.ções. 

. tiuianos, que escreveu, ele próprio. um Oe 'l'esA 'a. leg:tthnldacle dessa .respos~ 
. Jiv110 De regimine prirtclpum para E"e- ta resulta do que hav11unos dito precc-
l!µe o delo. seu ant1go atuno), dentemente, e que·. será. superfluo de· 

Notemos apenas nm dos a.rgurrienros . ruonstr11r de novo; · 
de ·São Tomaz,· que i:>i.rece te1· cj!rto va- Mas, .a êssa. questão da me.lhor. rórmil 
Jor: ele e-nché. todo o. capltv10 V · de~e de ir()verr11, . se liga uma outi·a: ê a,que· 
primeiro livro e demonst>ra que a tira• la .da Imperfeição necessada de · todcr, 
nla é bem mais trequente e' mais 1Je•. govemo. Achar-se-Ao. sempre com fa. 
rigosa nos governos dt .. muitos · Que no cil!dade as q11ei,'1as e as a.cusaçõe~ a ·~e-
governo d!! um só. e .que e.ste é, por-con- rem. formuladas contra ns melhore$ go: 
seguinte, prefe1;ive1. .. · vernos. porQue sãO . estes iempl'e ins:.1. 
· Bossuct em sua t•otíticá, d,t Sag-1•acfa tulções h.uma1111.,;. neces.sarlament.e · 1e, 
fücritura, cie M:alstre eni seu Ensaio feituosas, e111 algum ponto.' i .. 

· sobre o principio gêrador da>s sociedades\ "/\ harmonia social ~e .cha suje,:~ 
modernas, e de B011a.Jd. em sua '.reo1fa à lei do tempe.ramcnto, diz de Maistt''.l, 
. tio Poder, se ernpenhal'am em demons• como 9. , ba1-monla pi'opr!amentt dita na 
trar tambem que a monarquia ~ prete• cta,ie geral. lllicn.cutal rigorosamente· as 
rivel. .. quintas, e as olta,·a~ desa.flllaríi,o, .e re-

Quanto a nós, .de .aco1'do com o que oiprocamente; Sel)dJ IMv.tt.ave1 a díss·>· 
.já dissemos. apolándo•nó.s, ·aliás,. sobre · nàncla, em tugai'.de a escorraçar. o que 
uma passagem do m·op1·~) · Montesqtt1eu, é unposs1ve1, nec.essano '* torna temi,e-
acreditamoa 'qúe uma resposta· pa.rticu- ra-la, distribuir.do-a. A:,sim. de. nm lar!c 
lar não. pqde ser dada a uma questão e de outro. o. defeito. é um ele1t1tnto dn 
tão ge1·al. Nada temos nem em São To- perfejção po8Slvel/' 
mae, nem· em Bossuet, 11e111 no conde oe Qua.nd0. p0rtànto. nos perguntam qua.' 
MaistÍ'e. nem no visconde de Bonald que é a mclllm rórina de governo, serã ape-

. estabeleça a supe1·iot·ldade absoluta ::a nas necessa.rio. dlzér qu,'. não Sf_ . trata c·e 
1nonarquia; •como. nada encontramos .achar um ~ovér!ió sem defeito e srm 
nem .em /\ristotell"s 'nem em Clcero Qua abuso. possivel; e• a qu~stão deveria ser 
prove a. exce•.,ncia excluslv!< da repu- a!'ltes rol'l1,11Jada .do .mocto seguinte:· -
blica óu da ar!sto.cracla. ach1t.r a rórma ·ciue fóÍ' ,nllllor defeituô- · 
, Porta;ito, & questão . deve ser Jormu .. · sa. O importanté é, aliás_ Que esses de
Jadil. de uni módo part.;cular. si se dese- feitos não seJain. te.is · que . destruam o 
,ia Ltmá resposta particular:· e então ela que constltur. "· noção· essencial do bom 
se feduzlJá em saber si, dadu tais e governo tstó ·é :do, govei:,no a:pw e cons 
tais ·c1rcunstanc1as, uma fórma · C!e. go- duzir II S?C!edàde · ll.ô. seu fim .1!:. é de 
vcrno é cª1·farne11te preferivel, · e qual' · acordo com este r,rinclpio que · estabele-., 
será ela.. · · cemos nossa slntese!) 

i 
-.,j 
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TE,lEG.RAMAS DO RIO 
NOTJCl~~'MILITARES 

llEC'EDIDO l'Olt S, SAX'l'ru.\nJ·l o 
r.v.·A; o<.GE!'.i~llAL MASCA.IÚ;;ti HAS 

·UJ~_MORA.1S . 

TIIO, (ASAPRESS) - o ·t,h!istr•> 
<iaspar .Dutt'à., ':recebeu <IÕ J.:.-ciu::r:-, l 
1\Iasca-renhas·- de Morais, ·con1ntHla11:-.u 
,da Força. ill<'ped!donaria .ílr.tsjj~ír.,, 
,ora na lt_a~üt,_ · .o·. -S.~guinte /'teleg·1·a,w1n.; . 
'"Cidade d.O .Vatlcai10". -. l\tlni:-ftr,, fn. 
C-uerra -~--·sa.nto·./padre · J:"'é'C·t>h\~11 .n,>s 
<;xcepcioria) . d)stfi.).tão, .. :'"fázendo rcfc~
n::nclas· altamentO coú(o'i-tadorás Ht'a· 
.s'il e seu· -governq...- Apôs pales::·:taJ· <.~o .. 
~nigÓ em- :r·arti<:,úlar. ·dirigiu ~10(:Hc:~o 
~;111· portug'uês oficiais nw ~Leo1np.1..n!rn.
,,,.:c1.m term.+nando .!)Ot:'_ abnnqoar n,ãr, so
::1nente todos :,i·ei::e.n'tGs coino fatnl.11•r1 
J>O\".O b\·aailelrô. - (a)· general J\Iascare
~ilias de ?úornTs''.· 

:P.\RA HOSPI'r.U:.lZ,\ÇiiO no r,,:~-
SOA.L llA!>"'. l!'Olt.Ç,\S AM.E:IUCA:\'.\S 

: :RIQ, ( ASAPRJ.;SS) _ "-'.· J, J>roposito 
.·<la. rçc~nte )naugur~ção ~de ·um_a ~(·c-
s:â9 criada no 9.os11ital Central do Ae· 
-~·0·1auüca, cS1~ccialillentc <1i~stinada .ao 
>t.J --.soal -das (';orças ·do E.Xercito e da 
:Narinha do·s J~~Ldos Unidos que co· 
-01)~ram com d F'Al3 nu.,defesa <10 Atlau• 
;tico Sul, recebeu o ministí·n Salgado 
:1"ill10 do g-encral H. H. Arnolel. co• 
:1narid;....nte em chefe ela. r.:. S. A rmy 1\ ir 

~ i·ot'e,, o seguipt,, telegrama: 
"1\Iulto agracieçn a V. mxC'ia. a cria

Gão, de uma sec~ilo no Ho,pital Cen
tral de Aerouautica do Rio de Ja
ncirr-~ 1,an~ utiliza~ã.o tle oficiais n1e
clicc'J·s do 8xercito · e .b-;tar·1nha tÍos l~s-

tndos L;njdos e tra lamento c1o . nosso 
1t..-ssoal. 

O 1;-cstr;. de V. Excia. ~ um sinal <'ln 
setnpre crescente a1nir.ade de C0(Jpe
r.ac:ã.o_ en~:rC 1103..;os grandes paísês e 
f:€US J)O .-0::3' 1

' 

O(,'l(;1AI1i DA .AIÚIADA A SERVJC-0 
.. /n :\ fi'J~U 

~no. {,('f'APHESS) - Procedentes 
da, ~u,·Ol>a., chegaram ti esta c.apital o 
<'apítão de f .... a.gata Ha,u1 Reb:- dê Son .. 
~a. capitJo de corveta Arquimede Pi· 
·rc,; <le Castro II si major Nela_ 1 Bar-· 
Lo:--a -i.a,lvri·,' e do J~stado ~laior. 

0$ -·l'eferi \os oficiais estivera1n ·a 
~4{'\'iQ<., tHl Foi·ça rnxpcclicionar.ja Dra• 
!3Hei1·a sendo rcc-t:hi<los pelo Ministro 
tla Guerra, co1n que1n conCefe!1ciarám, 
dando co11tu- ele sua n1is&ão no Velho 
~[undo. 

Os comandantes R:iuJ Reis e Pires 
de C:i.stro, <Jue pertencem á. Arn1ada, 
ha muito que 'IStão á <lisposiçã.o do 
iHinistei i·, (\"'~ 'ucrra. 

os sr,mn(.'OS JJO CAMAPU:l. 
ULU, (ASAPitmSS) ·- Ü '·Ca1napuã". 

1u.1.,\·io de _g-ut•rra da. uossa esquadra, 
que sofreu um acide1ite1. no <1ual per .. 
clera.n1· a,, vida :1:l homens d~ sua tri-. 
pulaçã.o. já contava no seu arquh•o 
de se"t·ri~o- de cumlJoíamento a, 8àlvo, 
d.e acordo t:om os dados fornecido~ 
pelo Coma11do Naval do NordeSte, um 

tt,tal dt.i 70-i 1w,vios mei-ca·ntes, soman .. 
te 4.542.68;, toneladas em 1943, 4ã9 
navios mercantes, num total do ••. •. 
:Lo2~.7:s:~ tontl3.das, e, -+no ano eln 
curso. ;i45 navios tl)ercantes, IÍUlll ·_to:.. 
tal rle 4.5L~.Ml2 toneladas. 

NOT·AS.ECONOMICAS 
:ltECL/\.MAÇôE,; CON'rRll FlLAS PRI• 

VILEGIAD.AS NOS AÇOUGUES 
RIO, (ASAPRES$) · . .;_ o coronel Je.- . 

suiilo de "l\:mquerque, re_cebendo recla-
11:ações contra. o· fatô da existencta,., nos 
~çougues, de duas filas, uma _d~ civiS _e 
outra de soldados,. guarda-ClVIS. v1g1-
lantes municipais, soldados da .policia, 
etc., que· sempre é atendida em prune:
::r,, lugar, vai tomar pro\·idencia a r~s~ 
JJSito e · afirmou que, se necessarlo. ira 
:Pessoalmente ao Ministerio da GueITa 

. ;s01!citar patrulhas para o policiament:i 
· ·das filas. 

OLEO DE .UNHAÇ,\ E PAINA DE 
SEDA 

RIO, (ASAPRESS) - Noticias par
ticulares. procedentes de Nova York, 
adiantam _que .., g-J 0 erno americano 'está 
interessado na importação de oleo de 
:linhaça ·do Brasil. 

Esse. produto vinha sendo importado 
<k', Argentina. sendo possivel que a Re
publica do Prata.- suspenda a sua re
messa para os Estados Unidos. 

.Adfantam as_ mesmas fontes, que o 
governo norte-à:mericano tambem está 
interewido na ·. impórtaçã~ · de paina de 
seda.· ·· · · 

CA1,i:0ESIDRATADO. 
RIO, (ASAP,RESS) -' O Ministl'o -Vi

nicio Veiga:.· acaba.· de fazer · uma _:longa 
comunicação . ao_ C<>nselho Federal de 
comercio Exterior_ sobre o café. .· ·. ,-

0 trabalho daquele .. represt>;ttante ào 
:Brasil· nos Est.aclo.s ·úúiilos P,.iem. varias 
capitais da Europa ca u.:,-0u excelen-
te impressão.· · 
· l:ió agora entretanto ··surge alguma 

coisa -a respeito deSlle ti-abalbo, o. qual, 
segundo seu autor. se ·desuna e~µ.sc:al-
mente ao após guér1'8..· · 
.. Seg1;1ndo a expo.!;J~iio do sr. Vinicio d~ 
Veiga, este. obte~ · uma forma de cafe. 
desidratado qu,:., ê a mais perfeita e a 
mais econ:>m',éa que conhece. 

Pretende al·nda, uma vez eessada a 
guerra; _que.· o Brasil · só deve enviai o 
café par:.,,,· os mercados estrangeiros. se
gundo .41. formula· Inventada por ele e 
e:-:aml ,tiada nos laboratorios oficlais e 
part',culires, para melhores resultadcs. 
. F,numera o sr. Viniclo da Veiga, va-

1·';1s vantagenst · ta.is; como a economt\l 
;de transporte e .de -espaço, até mesmo 
'podendo ~r enviado por via ae1·ea defe
sa do café brasileiro contra as mistu
i·a;:; e imperfeições de torrefação no es
trangeiro .. extração de · toda a g0rdura 
.que ~ responsavel pela inSônia, rectu_çáo 
fanta.5tica de volume: uma saca de ca
fó fica. reduzida. de sessenta ·para seis 
qu1!os depois_ .:!e desidratada.. 

E depois dessa. desidratação, isto é, 
com a nova forma em pó podem sor 
.feitas mais setecentas chlcaras de ru

. bjacea. 
Os membros do Conselho Federal 

mostraram-se vivamente interessados 

• 

1w1a exposição do Ministro Vinicio · da. 
Veiga... _ . . . 

POSSE DO CEL, ANAPIO GOMES 
RIO, (ASAPRESS) ;_ Perante o Mi

nistro d.i Justiça tomou posse, o novo 
Coordenador. Coronel Ana.pio Gomes: 

A soJenide.de contou com a ·prfsença 
de alta~ autoridades civis. e militares, 
entre · as quais o Mlni.stro João Alber
tll. Coronel Jesuíno de Albuquerque, sr. 
Joâr> Carlos Vital. presidente. do Insti
tuto de Ressegums. e numerosas perso• 
n:l !idades. jorn.1. lisl as e oe.sso11s g·radas, 
rniclanclo 2. cerimonia foi lido o de
crct" de 1.omeacão t·mdo o Ministro 
Il!arc,1J1des Filho i1sado da palavra, con
gratu1ando-so com o novo Coordenador. 
O coronel respondeu em rapidas,. pala
vras. referindo-se a obra de se-q antece;,
sor,, e afirman'.lo que tudo faria pa1·a. 
corresponder · escolha do Presidente da -
Republica. 

Após u solenidade realizada no Pala~ 
cio da Justiça, quando tomou pOsse do 
carg:> de Co:.irdenador o Cor_onel . Ana-. 
pio Gomes. , úiriQ;iu-sf este .a sede da 
coardenaçãc>. onde 1·eceb:u_ o cargo d~s 
mãor. do Ministro João Alberto. !\ cen~ 
monia foi a~~istlda pelos funcionarios. 
dr, Coordenaç-~o notando0se a 1>resença 
do c1ronel J:!Suino . de Albuquuque, elo 
diretor c6nt~: ' da coordenação. de va
ries oficiais ào exercito e demais per-
sonalidades. . 

DECLARAÇÕES DO NOVO 
COORDENADOR 

RIO. (.ASAPRESSI - o coronel 
!,nci.pi.> Gome~ tamou posse do cargo de 
Cordenador, e fez a. sua primeira dc
cl.a-raçí\o o. imprensa, a respeito de seu 
programa. . . 
, Inicialmente disse aos Jornahstas. i"e
f8r indo-s~ ~- cooper;u:ão da imprenrn, 
que de,eja seus a.tos sejam analiz~o_s 
pelos jornaii constituindo tal analL~e 
uma critica ronstruti\·a, pois os proble
mas da coordenação são. os mais agu
do;; do Rrasil neste momento. 

Pro~sep·uinco. afirmou- que se estuda 
a proibir.fto cio funcionamento dos ca:·
ros movidos a gazogenlo para fins re~ 
c•·eatlvos ao.s domingos,• que. o problema 
dP- ca.rn. será estudado com carinho e 
interesse. c que muitos artigos que· es
t.avam sendo exnortados seri\o destina
doc. ao suprimento de nossas necessida
de.:;. 

Fin-a.Jizando. disse o coordenador ser 
este um momento em que de1•e ser dei
imdo de lado todo o comodismo e certos 
praz2res r"•, ,-ida. uma vez que os bra
silelrns estão realmente em guerra. 

co~:coRRENTE PARA o NOSSO 
CACAU 

RIO. (ASAPRESS) - Por via parti
culal .. acaba de chegar a esta capital 
uma noticia, que -causou grande sur
presa. 

Segundo os referidos informes, que 
procedem de Nova York, a Africa, do Sul 

CASIMIRAS, BRINS, 
LINHOS E AVIOMENTOS 

CASA ALBERTO 
-Matriz:· 'Largçi São Bento· N.0 40 - Telefone: 2-23.16 

: Distribuidores: , 'Alfredo Serrn & Cia. 
Vila & l~ernandrs 
Irineu Gomes de Almeida -

Telefone 5-0SOU 

CAMPINAS 
SAN'l'OS 

Rua 12 de Outubro, 191 
SÃO PAULO 

P. M.A:C.HADO & FILHOS 

vai iniciar exportação de cacau para os 
Estados Unidos, em grande· quantidade, 
já se encontrando pi·ontas para o em
barque '667 .000 sacas desse produto. 

Desta forma, o cacau da Baia, que era 
o •unico no mei·cado norte-americano, 
vai ter, agora. um fot"te c<>11currente. 

Aeroporto ~ Hotel 
nto, (ASAPRES3) - O préfeito 

desta capital pet'mitiu o funciona
mento lm~dlato do Aeroporto 'Hotel, 
estabelecimento ciue acaba de ~~r 
instalado junto ao aeroporto Santos 
Dumont. 

General americano- conde= 
corado com a ordem do 

Cruzeiro ·do Sul 
RIO, (ASAPRESS) - O Presidenta 

l~C Republica .assinou -decreto na Pa~
ta da:s -Helações mxteriores, c·ónferin
do a ºOrclem -Nàcional do cruzeiro tlo 
Sul_". grau •1Gran<h) Ofidal,, ao gt·
neraJ Ja1~1es,. A. Ct·istians.cu, oficial 
do I~xercito cl:>s · t'~stados ·Cnidos ela 
America do Norte. 

Declarações do- Ministro 
Osvaldo Aranha 

RlO. (-ASAPRESS) .- A reportag·,,m 
J)r9curou OUYÍr a palavra autori~.a
da · do ~linistro Osvaldo Arnnha. " 
respeito dos run1vrcs que Corriam so

'l,ro a pi"opalad i:. c,.,nfcrencia cJo. Mini:,; .. 
tro. GOJ~ o ~r. Adriau J~Hcobar. quan~ 
do dii.. pus::;ag·eri1 <1o dft)lomat.a argPrl
tino por osta Capil;il, rumo a. Llue1ios 
Aires. 

, O àfinistro daS Hclatôes ·gxt~rion·s 
do ·Brasil, não co11tcstôu a pakstra 
que· m.anti ,·era' por alguni te1l1po com 
o .E:mha ixa.dor argentino ,ae-1"ef1 i t:ttlo 
junto au governo dos· J~J~tados l !n i:.. 
dqs. :~crc~f-::et~nt·a,ld.i, entrfltanto, que 
a rnes)na versara solJr'=' a.~suntos n)·e .. 
ramente tiessoais pois ,são_. bons arni
gois de longa data. Disse qu'e foi nma 
entrevista 'de COr<)iaJldadc, !ld!antan
do - "posso stfirmàr ,,ue tivB a me .. 
l~ú)r im1iressã0 sobre as jntenf."!õcs do 
embaixador argentino''· A scg·ulr, o 
Sr. O~v-aldo A r.inha· desfez· as versões 
domina,nté.s, <Lzcin<lo: 11:S-enhuma <le
liberação foi a.ve11tada, n~m q11alquer 
aptf:<:iação foi' feita. em_ t.or·no da· po
,sição (la /\ rgentlna, pois a n ti tu de 
do. Brasil· _já sa- acha traçada <~m no·
ta fornecida nelo Ttamaraty e corre~-
ponde á. ·mah:; completa soli<lari<!da .. 
de aos l.lrit1c_lpio·s do µauarnerica-ni
ino". 

Porta=aviões americano· 
no Rio 

RIO. ( .-\S.\~ RJ~SS) _-,' o minist1'0 SaT
g·ado Ii'ill)o, acompanha<lo do t·oman
d~nte n::n·'aJ. do Centro e elo~ chefes 
d0 Jtlstaüo l\laior <la ·l\laJ·inha e Aero'w 
náutica, t..i8lt;V( en1 visita, no (tia s, ao 
no1:ta-a ,·itj<.~s que sé encon Lra.va en1 
nt,sso pol'to. 

O titulai· da pasta ·_(Ia· Ael'onauti<"a 
fo\ rcl'el,ido nu port::i:ló n,~lo _coman
<la.nte ciÓ· \~[lpor e• Pe!o )'ept~N;cnütnté. 
11 ~val :unerieano junto· ao' Miui'sterio 
do Ar. 

S1·, Sul.gado l•~i1ho teYe ocasii1o llA 
percorrer as principa:s dcpendenclaH 
do 1,orta-avit,es. tendo. :-lo se rC:>tir:~r, 
declarado estar enca'.ntac!o eom o qu1.:; 
lhe foi .(1ossh·el observar nessa vi
sJta. 

O registro de associações 
proíissionais 

FllO, L\SAPRESS) - O ~!inistro ele 
Tl'a:ha.lho expediu t·irr".ul,u·<':s e:om ins
t1·uç:ões sobre o ·registro de asso<·ia..;. 
<:ôes profissionais, ,o t1ual será 11ro
ccs:--:1.do, no Distrito Fe<lernJ-1 ··na or
ganbrn.ção ~le Ser\'iço Sindical <r nos 
E~tados e Territorios::, 11a8 deleg·ncias 
'regionais ou reparti~õcs e!->tadua ix 
g,uto1·i:,,:adas cn1 virt,i<le do. convenio 
celebrado pelo goYerno .federal. 

São obrigadas a reg-istro,1 tod::i.s as 
associações 1,rofissionais ·eonstitui
<las om atividade ou fis similares 0,1 

eonexas, ele ac.ordo com o quadro <las 
ntividade~ e 11rofissões, aní'xo tls leis 
de consolidação do trabalho. 

Chegada de Delegado à li 
Reunião Panamericana de 
Consulta sobre geografia 

e cartografia 
11!0, (A$APRI•:SSJ - l'elo aYi1ío 

lntl'rnacional da· Panalr. · cheg·aram a 
esta Capital, varios tecnlcos pa n
amel'!canos J)ara a ·11roxima II ne
untão Pan-Aniericana de Consulta ~o
bre Geografia e Cartografia. a ser 

, i nstala:da nesta Capital, no clia 15 · 
do c()rrentc. Além <le delegados de 
São Domingos, chegaram o engenhe-i• 
1·0 nobert H. Randall, chefe da de
legac,il.o norte-amerlcnna ãquelc cer
tame e, presidente rla Comissã.o rle 
Cartografia elo Tnstituto Pan~Amei-i
cano de Geografia e Historia, .e ,\n
<lré C, Simonpietri, secretario da re-

. ferida Comissão .. 

Podem . permanecer no es" 
trangeiro· alem-do prazo 
RIO, (ASAPP.F.:SS) - Por aviso do 

Mlnisterio da Guerra foi <leclarado 
que os brasileiro~. (1ue tiveram ordem 
elo referido· mlnlsterio, para snir do 
país. IJOderão JJerm:1:necer no ~stran
g·eiro a1e·1n elo prazo autorizado e-n
rtuanto não houver ordem de regrc~so 
ao Bmsil. 

Registro de nascimento 
RIO, U\SAPRí,SS) - Entrou em 

vigor dia 8, o novn clecreto, dispondo 
~obre a· cotnpetencia l)ara o registro 
de nascimento fora do prazo, e bai
xando de 50 para dez cruzeiros a rcs• 
pecti1•a multa, 

Em pa.lestra com um juiz do Regis
tro Civil. fomos Informados que. os 
registros atrazados, mesmo requeri
dos antes de vigorar o atual <lecre
to, desde que ainda nilo estejam efe
tivados, pagarão a multa de des cru
~elros apenas. Com a· entrada em ,·;. 
l'.'or do referido cle~reto, é vultoso ó 
numero de pedidos de t'egisto rle na$::
cimento rle l)éSSOPS (JUe aguardavan1 
a vigencia da 110\'a lei, 

Nomeado novo diretor da 
Casa da Moeda 

ruo. <ASAl:'REss·l - Por, clecreto 
do· presidente da Repu.bliea, foi con
cecllda a demissão do sr. Calo Mar
ques de Souza do cargo. de_ diretor ela 
Casa da Moeda, e nomeado Para subs· 
tltui-lo o major Zeno Marques de 
Souza. Zielinsk. que vinha exercendo 
o cargo <le adminiRtr~<lor <lo PMific,io 
-da. Ji"';:i:zenrl:-1., pR1·a n ·rprn1. por outro 
decreto, foi n:imearlo o sr, ~zequiel 
Ilionteiro TanalJ!!s 

tY!CiTONARlO 

Crime previsto no Codigo 
de Caça 

1un. ( ,\i'S.I Pllf-:SSl -- .\ Confe<l<'rn
rào Colo111hofila Brasileira aenhn.. de 
1·a1H;a1· um aJ)('(o a toda a populaç:io. 
no sentirlo de aLl'igar com todo o <':J· 

rinho, <lispen:.;an<lo os cttlChvloH ne
ces_satios aos pombo~-correio que c-~
tão P.!11 exr•1-eido <le treii~o, para. S<.·r
,·ir ás no~sas t on;a~. q_uanclo estas 
dt.>le!-: nN~cssitnrf:m, 

Tal }1pelo foi feito c>m virtude ele 
cheg'arcin nlgun8 pombos ao~ pom• 
liai;:, sem algurntu-· penas e em c~tado 
fisico deplora ,-f-'.! cddeneiando terem 
·:::;ido rleticlo:-i, constituindo tal fato 
um ·crime nreYiRto no Codig·o de Ca
ca, _sujeitando-se o autor a sei~ me
ses de JH'i~ão e <lois mil_ cruzci1·0~ ·(le 
1nulta. 

Revisão do processo de um 
dos chefes dâ revolução 

comunista de 1935 
n10. , .1 s.1 PlU'88 l - o Supremo 

Tribu'nn1 ~\-1 ilita.r aprcr.iant.lo o pedi<lo 
<le revisão do ex-capitão do_ exercito, 
AJ.:;i1 Uertn de Azc.vedo. resoh·eu defe
rir em partP o mesmo pedido. Como 
foi amplameut~ noticiado na ,,epoca. o 
refcÚ•ido rP1.1 tomou parte saliente na 
revolução ,h!' Hl:{:>, na l.!;sc·o1a ele Ae
runnuticn.. do Exc-,rc_ito, so11<lo aeu~a
do da morte de oficiaiR .• Julg·ando e:-;
sa revfsã.o. o trilJunal deferiu-a ~m 
narte para at)lkar a pena tlo artigo 
1&1.. do novo· Coclig-o Militar. t:m face 
do parag-rn.fo· unico do artigo 2.o. do 
rn~smo Codigo, e condt•nar. o reYi.san.
<lo a 6 anos ,ie rc<.üusão, exclul<.lo o 
aun1Pt1to da G.a parte, de a<>ordo com 
o art. 4:J-, do ,u,tig-o Codi;;·o Penal. 
abolido Pelo noYo, fie.indo assirn, o 
totaJ ele 1w11:.1 n. :-;f'r cumprida. em 15 
u,noS <ln rc<•lu~ào. J<;~s:: nH~<llda foi to
nutcla c~ontra -o ,·oto do :\linistro ~ia
nnel Rabelo, que o alisolvia. 

Em 20 horas do Rio 
a Nova Rork 

n10. ( ,IS,\ !'HESS) -- .O ,·ic:e-presf
"kntc ela Panair, fnlundo á. repo1·ta
gcm. ·l'<•Yc-lou que a \'iag·em entre o 
Hio t: N'ova York. 1u1.s:::-ará a ger fei·-
1 cliretamentc, atliantan<h1 que a 
via,gem ~erri. fPita ('lll mcnqs de ,·in
to horns, e o Percurso entre :\'oni 
Yofk· <~ HuknOs ,\irvs. sem tocar nn:
ta úapital, s(•r.#1 <11""! 21 hora~ pa~-:sando 
pPto interior ,lo Brasil, :H·l'í.'~(·ent<l.11-
tlo éruc os prc·ç:o~: <liminuirã.o sen~i
Yelm(~ntf•, rlevetHlo a.. pa~!"'-agem J!io
~ont York. que c..·usta ntualmE'nte 
quinhentos (lola1'li8. passar a 170 (lo
la.1·es. 

· FR~COS e 
AMEMICOS 

TOMEM. 

Uíntio ~reosoli~o 
''SILVEIRA" 

Grande Tônico 

PEREGR!NA~,{0 MillTAR 
flA INGLATERRA 

O •'c2thclic T~mes" informa c:ue 
nmi~ tz 250 oficinis e soldados brita
nicos c1a.s Forças armadas- participar,1.:11 
de u;u Dt'.l. àc P~rcgrinaçá() ao conven
to .. do 80.grado Coração, de Fcnham, 
l\cwcastle o Revmo. CJúego .,John C'.l'.1· 
n:ngham, direto1· da Escola St. Cutll
bert. dirigiu os e1;ercicios religio.i:bs. 

. A~ refciç~~s fo~·am servidas .. aos. S\1,.: 
dades µor membros da Liga· dàs, se, 
nhoras Catolicas d~ Newcastle, auxilia
dos por mcmbr:s catolicos de uma ca,m 
do abastecimento da mzsma cidade que 
abrirum il1ão d~ seu dia de . des-éa.n~o 
da semana para servirem _os homens. As 
professoras e os alunos do colegio elo 
c-::ivcrit~ compraram cigarros , que di.5-
trlb1:iram aos homens, e a:; lin-anas 
·cutolico, enviaram mais · de 200 liv:·os 
e foJhct:is. 

Aumenfam de ia,ensidade as 
lutas. contra a Igreja no norte 

da ltalia 

FESTA DE NOSSA SENHORA 
ACHIROPITA 

A Paroquia de Nossa Senhora' Aqu1-
ropita promoverá na pro;;imo dia 15 uma 
festa em· honra de sua Padroeira. -O 
Revn.o. Pe. Carmelo Putarti da Divin1. 
Providencia. Vigario. distribuiu a.vis% 
espiritua.is aos seus paroquianos. lem
brando-o.; de seus deveres' · e obrigaçóes 
para :cem Deus. 

No dia 15' haverá mil;sao às 5,30, i',.~ 

6 30 e as 8·,30 hs., às- 10 h~. ba,·erá wfü
s~. Solene e cantada com orquestra_ As 
2.30 hs. sairá da Igreja a Pi·ocissao 
com a imagem ·de Nossa senhüra Aqlll· 
ropita, acompanhada pela Banda ele 
Musica da Guarda Noturna. 

Ao recolher-se a Procissão, haverá. 
Ben:;ão com ci Santíssimo Sacramente,. 

Associação dos antigos ,rnnos 
dos PP. Jesuitas. 

A Associação ,dos Antigos- Alunos 
do Colegio S. Luis (A. S. 1. A.) co-
munica-nos as seguintes atividades 
sociais que promoverá proxima-
mente: 

A Comissão de Esportes e Jogos, 
vai cm franco desenvolvimeüto. O 
futebol teve no mês 'de junho quatro 
intercssantissimos encontros: três nas 
manhãs de 7 e 18 de maio e 8 de ju
nho, e um na noite ,.de 13 de Junho. 
A iluminação eletrica do paíeo permi
tirá jogos de futebol e bola ao cesto 
todas .as terças féiras, das· 20 às 21,30. 

No objetivo de continuar a. manter 
aqueles , instantes de cordial amizade 
que anualmente se observam nesrn 
reunião, a Associação dos Antigos A-
1 unos da Companhia de 3esus em São 
Paulo realizará no dia 8 de outubio, 
o almoço ani.l,al de confraternização. 

Rccon.;tituiclo o Conselho, os 
membros titulares · elegerão a nova 
Diretoria parn ·o .18.o Exercido Adini
nistrativo (1944-45), a qual 'tomará 
posse no domingo 8 de outubro. 
Com as pt'om~ssas incisivas tlo Di
retor da Publicid:,de c!o D. l. P., es
pera-se que eh1 b~·eve será uma rea
lidade da trànsforma~ão do boletim 
da A. S. I. A; em revista. 

A perseguição 'movida à -Igreja 
· pelos Japoneses 

Os circules catoliG?S de Londres _tra
:rem à luz novas provas de qire . mes.no ' 
após a derrota do nazismo o Jaµ:,o 
constituirá grande ameaça para a ré 
ca.tollca. Referem-se estes circulas "'º 
discurso d, então Ministro da Toldu
cação do Japão,' que sublln'.:a. pRrt.icu
l:n·1m:nte, o acintos, cinisn:e, coln que o 
Japfo explora sms varias facetas reJi
g!os2s. Disse ele: "As religiões da. nação 
muito contribuil·::m J)ara o ilimit-àdo ile
·s~rrvolvimento · do hnperio. Encontra-se 
ai o -princip:ll cbjPtivJ da religiáo". E~-
t2. asszrção. qlle revela a abso'luta in
cc:npatibilidade · ·existente entre o cré
dJ nacii>112Jlsta do Japâo e a I;;reja 
catJJlc::i., éxpUca a política anticatoJ;c'.t 
po~tr. en p,atica pelo inhnigo; Desde 
os di~s· il:icizls c:a agressã~ japonesa, a 
canquista foi seguidá de incessante per
s~guição rellgiorn: "Vem-se acumulan~ 
cio, nos terrltor1os ocupados· pélos ja
p:meseJ, uma . tremenda soma de provas 
cl~s ultra~es ·1111:o_niC]S çontra a Igreia, 
infcririou · roceilt:~mente · o· _ Ca.tholic Ti· 
111ei; d'e LoutiÍ'es · ,;No Slã(i··. a.firmou a 
Mis.sãÓ-,E:iti'an~óra ce Pi\l"JS, "a situa
ÇB.'.) é tan1b~111 extn.::1na!nente seria." 
Ernm circulos catclicos de Londres 1a-

. zem i··er que o . prJprio Vaticano não 
. : se tem mostrado menos alarmado co111 

c:; · ultrages japonrses contra · a Igreja 
e setis missiona ri.1.~. Há a1guns meses, 
p:;~ exemplo, o radio do Vaticano ;!e
clarJu .que atr&Nés de todo o terr!torio 
ocupado pelo3 n:1:õcs, a guerra verda
cleira1nente s~lvngem à Igreja tem coto. 
cad.:i o., catolicos numa situação cada 
,·ez ma.is perigo~a. 

A destruicão da câtedral ., 

de Ortona 
Por um despacho procedente de Os R:vmos. Snrs. ?es. O'Shea e. L. e . 

Zurich, Suíça, informa a N. C._, que, Norrl~. capelães militares na Italia ~n-
conforme noticias chegadas itquela trega.ram a impren.sa catolica, o s~-
cidade os neo-fascistas intensifica- guinte documento: 
ram a' luta contra a Igreja CatoFca. "A pedido do Revmo. Pe. P. Bright s . 

Esta informação foi confirmada pe- C. F., Capelão designado para o Qua~-
lo jornal "A.- Tribuna':, de Genebra. te! Gene1·a1 do Exercito aliado na It3-

Segundo os dados 1·ecebidos, a pu- iia, nos foi porslvcl o• seguinte Informe 
blicação neo-fascista "Crociata Ita- s::bre a destruição da Catedral de Or-
liana", apl!rentemente editada por, um tona o a .condição z.:ual do santuar•0 
giupo de sacerdotes excomungados, e das preciosas rellqtlias do apostolo 
tem atacado violentemente a Sua Santo Tomaz. ali conservadas. 
Santidàde o Santo Padre Pio XII, "Até 21 de Daz.embro de 1943, a Ca-
com cari:aturas e escritos em que tedi-al estava virtualmente intacta ha-
acusa o Santo Padre de apoiar aber- vendo somente sofrido pequenos ·danús, 
tamente a causa dos aliados. causados por estilhaços · de granadas de 

Tambem se assevera que se tem nossa propria artllharta, cousa que se 
atacado duramente a S. Emcia. o podia observar perfeltamentf da prime:-
Cardial Alfredo Schuster, Arcebispo ra linha aliada em San Vito ChietiM. 
de Milão e, da mesma forma, a Sua "Durante esse . tempo a primeira di• 
Emcia. o Cardial Giovanni Piazza, visão canadense estabeleceu combates 
Patriarca de Veneza e ao Exmo. e nos arrabaldes da cidade, com tropas 
Revrr,o. Mom,. Giovan~i Cazzani, Ar- parn;quedtstas alemãs que recorreram a 
cebispo _ de Cremona. costumeira tatlca de fazer voar os ~di-

A Fe, ·,n_quebrantavel 110 Clero ficios para bloquear as ruas. a-fim-de U demorar o avanço de ,1ossot veiculos, 
A 21 de Dezembro, festa d<. Santo ro-

POIOOêS_ mé (teria sido coincidencia ou ato in• 
tencionai?) - depois de havei mina::lo 

Om relatorio do heroísmo dos Padres o templo, fizet·ain-no explodir. Podia-se 
polones~ que se ach11m prisioneiros e ver claramente em São Vito, as nu-
de sua resil;tencia às perseguições na- \'Cns de fumo · e fogo que foram ergui-
zistas encontra-se num panfleto c!an- das e nesse lugar, observações posterior-
destino publicado na .'olonia e que aca- mente efetua.das, constat11ram que 11 
ba de chegar à IngJa.terr. .. Se bem que igreja t1avia sido seriamente 'danifica-
ª celebração da missa seja punivel de· da assemelhandÓ-se a cupult a uma c~ s-
morte. esses Padres vinhai:n- celebrando ca de ovo . partida longitudinalmente. o 
"mi.ssas murmuradas" todos os domin- Paroca e os FranclscanJS reside1ites :1a 
gos, cercados pelos prisioneiros. Mas ho- . cidade logo compreenderam que a cale-
je em dia já não podem dar aos pri- dral havia sido· minada pelas trop~s 
sioneiros a a,bsolvição ou revigorar-lhes alemãs em t·etirada, a-fim-de obstr•.1ir 
o animo com essas missas silenciosas. o caminho que a.· circunda. 
Os alemães separaram-nos. sendo eles ., No -,ofre. debaixo do altar, na ·ca-
transportados, às. centenas. para Da- pela do. San to, 110 lado sul do presbi-
chau, onde constituem o alvo principal te1io, estavam guardadas as reliquia-s do 
do odio .alemão. Em Oranlenburgo e Apostolo. Tanto a capela. como o altar 
outros campos de concentração, diz o foram severamente prejudicados pela 
autor, têm-se dado varias ve?.es persis- explosão, porem o cofre que continha 
tentes tentativas de persuadh os Sa- r,s reliqulas parece não ter sofrido ch-
cerdotes a renunciarem à sua Fé e a nos. rmediatamente, o mesmo foi tran.~-
casarem-se. Por este preço· poderiam eles la.dado para a casa paroquiaL · owte 
obter a liberdade. mas essa tentação agora está guardaclo. Outro r'.llicario. um 
tem sido em vão e as .itrooidades ale- busto do Sa.nto, esculpido em prata • 
mães atingiram proporções satanicas. A contendo sua cabeça., 11avla sido escon-
legenda "aqui se reza apenat ao de- dido e m_urado antes da ex1>IOsáo. rY,r 
monio" é comum em todos os campos temerem os- italianos que o& alemães pu-
de· concentração.· As blasfP,mlas contra dessem apoderar-se de tão .valiosa rc• 
Deus e .i,: <Re1igiã9 são i,lfindaveis, bem liqula. F. asshn foi possível salva.-Jo, o 
como as troças ao Clero e. às orações. lugar do esconde1·ijo é conhecido ~o-
" Gi-aças aos esforços dêsses Padres po- mante pelo Paroco e outras poucas P''S· 
loneses, entretanto, a piedade· -continua soas. 
a se desenvolver entre os pr!.slone!ros". "Sugerimos que as reliquias sejam 
prossegue o autor. "Quem. vive no ·1n- provL.~oriamente levadas pan um lugar 
ferno pode apreciar· o ceU ... Os hOmens mais seguro e mais digno. porem os 
submetidos à tortura rezan. oferecendo fieill n~o concordaram com isto, pois. são 
a Deus· os s\!us proprlos sofrimentos é muito dev~tos de _ seU Santo. sendo 
os de seus compaÍlheiro~. Suas oferen- apoiado~ 'em sua piedc;;a rPlnt~Pria l:>P· 
das são a unlca homenagem que.se eleva lo Arcebispo de Lanziano, qui .é tam-
QCllG!1li iugªF~1f~,. _ _ ___ ~-~~· bem Q ~lspJ de _Qrt~~•" ______ _ 
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Em to<1as as seções ex
pomos os artigos remar
cados por preços de 
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de:iconto 

flua Dlreiia, l 62= 190 Caixa Postal, 177 

AS INUNDACõES EM ALAGOAS 
MACEIO. r ASAPRES3) - As auto

l'idades mobilisaram todos os recurses 
possi\·c!s µara at:mder à situação .de ca
lamidade, decorrente das inunda.ções 
provocadas p2las chuvas torrenciais. que 

· t8m caido nesta capital e no sertão. 
Grnpos .de socorros, tendo .á frente me
dicoo, enfermeiros e bombeiros, pôrcor
reram os pontos mais atingidos, reco
lhend,:i as vitimas e providenciando a 
sua fnt-erl1ação en1 lugares seguros.· A 
vld~. da cidade esta comt)leta.m:ente per
turbada, enqu:into os colegios· e .demàis 
edificio.3 pub!icos, vão sendo transfor-
1r.ado~ em ,refugio para <JS · fla:;elados. 
O interventor. o --secretario do Interior 
e demais 8cUXilla.res · do g3v<,rno· vem 
desenvolvendo uma-at!vidd.de .febril. de
t~rminando medidas de· amparo (1 po
p;,ila-ção. · A cidade, encontra-se inunda
da, em varios pontos,· ati_ngindo as f;>;Uas 
varios metros de altura. em algumas zo
nas .03 bairros mais atingidos : sã.J os. -
de 'Bzbedoi.m.i. Cambona. Levada; Bom -
Pa.rto, Muta1wa, Trapicho di ·Barrá e. 
Ponta Gróssa. As aguas da 'tagoa do 
Norte continua subindo. _devido à 'grande 
desca-rga dos ri;;s que 'nela. desagu&m;_ 
fato esse que vem tarnar ainda mais 
aflitiva a. situação de Maceió. varias ca
sas já desabaram a 111i. enquanto · que 
ha. alguns feridos graves. 

DESOLAÇAO NO INTERIOR 
Na. zona do sert!:o, o aspeto é desola

dor. A cidade de Murici a mesma que 
ha meses foi devastada pelas aguas, en
contra-se em grande parte submersa., 
quasi que completamente ls::>Jada d() 
resto do Estaco. A. população foge para 
outrns bandas, deixar,do tudo, levando 
apenas a· roupa do corpo. Em tod,. o 
Vale do São Francisco, chove em abun
da nci:i. e as ultimas noticias recebidas 
das cidades situadas . nas margens do 
grande rio. dei·,aram entrever a gravi
dade da situação. As comunicações te
legraflcas encontram-se interrompidas 
n() momento desconhecendo-se assiln 
n;aicres detalhes sobre . consequenc~s 
da, inundações em Penedo. Pão de Açu. 
car, Porto das F'Iores. Traipu. Marechl!.I 
Florian), Igreja Nova, Porto Real do 

Festa do sa~rado coração 
oa Jesus em Mogí-Guassú 
A cidade de Mogi-Guassú. prepara-se 

para a solene festa do Coração de. Jl'· 
sus, a 27 ào Agosto de 1944. · 

No dia 27. ultimo domingo de Agos•.o, 
à3 13 horàs. será feita a entronizaçft<l 
do crucifixo. no Grupo l!lscolar da Pa
roquia. 

Na Igreja Matriz, nesse mesmo dia. 
· às 7 ,30 horas será proL-edida a rece:j
ção &e associadas e zelador11s. miss!l e 
comunhão gernl .. As 9.30 horas soJensi 
miss?. cantada. As 17 horas.. procissão 
d} Sagro.do Coração. A entrad1t. da pro
cissão, sermão de encerramentG e ben
ção do Santissimô' Sacramento. 

A partir de 18 de Agosto; inicio da no· 
ven do Sagrado Coração de Jesus, oom 
terço, canticos, làdainha, e benção. 

Nos dias 25 e 26, confissões durante 
o dia, para que todos os fieis poss1m 
pa.rtiéipar da comunhão geral do dia 
27. 

Farão se representar nos festejos, as 
Federações Marianas de São Paulo, 
Carr1pinas e Ribeirão Preto. 

o Exmo. Sr. Arcebispo Ge Nova 
York elogia a resistencia 

chinesa 
Em 'despacho procedente de Nova 

York, informa a N'. C., que o Exmo: 
e Revmo. Mons. Francis J. Spellmann 
em sermão pronunciado na Catedral 
de São Patrício, durante uma Missa 
oferec.ida pela China. prestou tributo 
ao b'croismo do povo chinês. . 

Celebrou a Missa o EKtno. e Revmo. 
Mons. Paul Yu Pin. Vigario Aposto
lico de fümking. ,1ssistido pelo Revmo; 
Pe. Ma1 k Tsai, Diretor da China · 
Monthly. E:stiveram , presentes os 
Exmos. e -Revmos. Mons. Cuthhor1 O' 
Gara, T. P .. Vigario Apostolico- de 
Yuan Ling; Mons. James H, Griffths, 
Cnanceler da· Vigararia Castrense, e 
Mons. William A .. Scully, Sêeretario 
Arquidiocesano d!!, Educação. Entre 
os · secularés !)resente!> ocupava · um 
posto de honra o Dr. Ts~ire-Chi Yu, 
Consul da China. Pm Nova York. 

"..Jurante sete anos o povo da Chi
na sustentou. continua e heroicamen~ · 

Colegio e outrns cidades. As aguas do 
Sã() Francisco, transbordando pelas 
margens afora. arrazavam tudo. cem a 
ruria de um verdadeiro Jiluvio. Animais 
lavoma!:. casas, tudo era levado de ar
rastãó palas enxurradas. 

CONSEQUENOIAS FUNESTAS 
Em Mata Grande, não resistindo ~ 

avalanche das·aguas .do São Francisco, 
cerca de 40 casas ruiram, inclusive a 
cm que mora o Juiz Municipal. Em Que
bra-angulo. que vem sendo duramente 
castigado. · pela inclemencla. do tempo, 
dezenas de resldencias vi~ram abaixo, 
.tendo morrido soterradas duas crian:;:::s, 
ficando feridas uma senhor& e um ou
tro menor.' Os prejutzos tem sido maio
res · na cidade de Pãn-de-Açuc!lr, que 
fica quase na foz do São Francisco, e 
qu~. portanto, tem recebido tido o vo
lumoso caudal desse r.i:i Varias ruas da
li estão debal',O dagua. enquanto que a 
poµuhção usa pequ~nas embarcações 
·paí·c. fugir em busca de regiões .segu-
t·as: 

o· trafeg-o por estradas de r,;dagem e 
pc: t'errovia pRra fora de Muceió est.á, 
coínpletamcnte interrompido. devido as 
mmner.:s barreu-as que cairam e pontes 
que desabaram. Desse modo, esta capi• 
tal encontra-se como que sitiada, sendo 
difícil atig·i-Ja óu daqui sair. 

MACEIO, (ASAPRESS) - Anuncia~ 
s? que, em consequencia das cheias do 
1·iJ Mundaum, está paral!~do o trafega 
entre esta · capital e o Esta.do de Per-
nambuco. -

MACEIO, (ASAPR~SS) - Continuam 
engrossando ss aguas do rio Mundaum. 
Na cidade de Murici, a mais. atingida. 
pelas cheias do referido rio, a pooulaei\o 
está abandonando suas casas e1n vista. 
do p?1 igo que oferece a atual cheia. 

MACEI O, ( ASAPRESS) - O violen~ 
to temporal caido sobre uma zona do 
Estado continua a ca.usar scrios pre
juízos Na cidade de Arap1raca, entr(l 
outros d2sastres, ruiu a Matriz local. 

Ess2 aconteclmenb causou grnnde 
consternação 8a popula.ção local, com~ 
posta de catollcos em- sua grande maia~ 
ria. 

do-se de uma invasão despotica -
_disse o Exmo. Sr. Arcebispo de Nova 
York - O povo los Estados Unidos 
deposita na China sua amizade e sua 
esperança. Temos sofrido com os bar
baras massacres que têm· dizimado os 
seus filhos. Nós nos temos horroriza~ 
do ! erànte as incursões "dos saquea
dores de cidades. aldeias e lares. E 
somos gratôs ao povo da China poP 
sua valorosa resistencia e, de maneira. 
espr?cial, porque com ·seus grandes 
sacrificios nos tE!in ajudado podero~ 
samcnte em nossa luta pela liberda .. 
de". · 

Homenagem prestada pela 
Academia Pontifícia 

de Arqueologia 
A Academia Pontificià de ArqµeoJo. 

gia l'ealizou, em sua ultima assembleia, 
uma sessão especial em honra· à memo~ 
ria de Miss Eugen1e Strog, arqueoJoga. 
britanica iiue morreu -em Roma no auo 
passa.do. Os oradores frisaram a impoi'~ 
tancia de suas publicações sobre a ar:e 
romana. 
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TEATROS E CINEMAS 
P_ROGRAMAS DE HOJE 

PRlli1EIFI.OS EXlBIDOFI.ES 

PRIMEIROS EXI·BIDO~S 
ALHAMBRA - Manda chuva, com Humphrey Bogart. - Af~. 

Amor a granel, com Robert Paige_ - A. -
ART PALACIO - Fugitivos do inferno, com Erro! Flyn. - A. 
BANDEIRANTES - Pimplnela Escarlate, com Leslle Howard. - A. 
BROADWAY - O Falcão e as estudantes, com Tom Conway. - All!C. 

Aventl:lras de um recruta, com Wally Brown. -' APA. 
IPIRANGA - O impostor, com Jean Gabln. - APA. 
METRO - Assim é a gloria, com Wallace Beery. - .ilMC. 
OPERA - 1Queijo suisso, com o Gordo. e. Q Magro. -. A,· 
PEDRO II - Bandidos contra Rurais, com Charles Starret. - AMC. 

Demonio de Palmo e meio, com Don J;>ailey Jr. - BPA. 
RITZ - O solar c\a,s almas perdidas, com Ray Mi!lanct - ]). 

SEGUNDOS EXWlDO.l?ES 
./lMERICA - Irmã do mordonw, com Deal,lna Durbin. - APA. 

Paris era assim, com Ann Ovorak, - APA. 
ASTORIA - Semp,e um cavalllei_ro. com James cagney, - · APA, 

Tentação das garotas, com Jimmy Lyddon. - APA. · 
AVENIDA - Lance!fOS da India,. com O:ary COO)l\ll", - AMC. 

Ceia. fatal, com Lloyd Nolan.' - APA. · 
BABILONIA .....- Filho querido, com Don Ameche. - ·APA. 

Um mundo de ritmos, com Kay Kyser. - AP A. 
BRASIL - Dama fantasma, com Franchot Tone. - D.• 

. Mercado negro. com George Brent, - APA. 
BRAZ POLITEAMA - A grande valsa, com Fcrnand Gravet. - ·B. 

um·drama em cada vida, com Marga. - APA. 
CAMBUCt - A estranha passageira, com Bette Davis, - R. 

Misterio da cascavel, com Edmund Lowe. - APA. 
CAPJTOLIO - Guadalcanal, com Preston !ó'oster. - AMC. 

O perigo me · persegue, com . ;::hestçr Mor.Is. -:- AMQ, _. . , 
· CARLOS GOMES - Quadrilhas da cidade, com Pblllp Terry, ,-- A.l'A. 

Vaqueiro errante, com Roy Rogers. - APA. 
CASA VER.PE - Brincando com o perigo, com William Gargan, - Al"A, 

Vaqueiro errante, com Roy Rogers ..... APA. 
· CINEMUND! - King-Kong, com Fray Wray, - APA, 

Piratas a bordo, com Paul Kelly . ..;.. APA. 
Paraíso dos bandoleiros, com Tim Holt. - AP A. 

COl,ISEU - Emile Zola, com Paul Muni. - R. 
Caçando estrelas, com Virgínia Weidler. - AP..<. 

COLOMBO - Atire a primeira pedra, com Marlene :Otetrlr.b, - .tP...t, 
Amor á segunda vista, com Ann Sothem. - APA. 

CO!,ON - Monstro das trevas, com Irene Hervey. - R. 
Fala Manila, com Lloyd Nolan. - APA. 
Mineiro misterioso, com William Boyd. - AMC 

CRUZEIRO - Emile Z,::,la, com Paul Muni, - R. . 
Insuspeitos, com Joan Crawford. - AMC. 

ESPERTA - O pa!llaço faz o artista, com qeorge Fomby_ - R. 
o traidor traido, com William Wrlght . .....:. APA, · 

FENIX .:_ Ref~1s, com William Bendill .... APA. 
GLORIA - O homem tntrepido, com Richard Dll(. - APA. . • 
· Aventuras de Jimmy Valentine, com Dennys O'Keefe. - -4f'A.. 
HOLL,YWOOD - Emile ZOia, com Paul Muni. - .R. 

Salve~se quem plpder, com o Gordo e o Magro. - AllfC 
IDEAL - Tempestade de ritmos, com Lena. Rwne. - ~. 

Caçadora de maridos, com D!ck Powell. - D. 
Cavaleiros foragidos, com Tex Ritter. - AMC. 

IPIRANGA PAU.CIO - Miguel St-rogof!, iam Akim Tamfroff, - .11.il.fC. 
Um amor de pequena, com Judy Gadand. - L. 

!RIS -' A jogadora, com George Brent. - R. 
·o homem intrepido, com_ Richard Dix. - .APA . . 

LUX - Guadalcanal, com Prestou Foster, - AMC. 
Garota caprichosa, com Ruth Warrlck, - .A. 

/r!O.Q&BNO - um rapar. de<lid,!do. com Joe B1·owu. - A.il·IC. 
Prlsioneiro de conven!encia, coni Bill Renq1. -. .A,_ 

OEIBRD./lN - Luva perdida, com Frank Moraan • ...;.. :itPA. 
Sombra dos acusados, com WUliam J;>owell. .... APA. 

QDEON (Sala azul> - Mulheres de ninguem, com Ginger Rog~·s . .,... APA; 
O amor faz das suas, com Ann M!ller. - .P. 
(Sala vermelha) - Filho querido, com Don Ameche. ~ AP..t. 
O amor faz das suas, com Al.111 i4!11er. - .P. 

OLIMPIA - Pois solteiros em apuros, com .Francllot Tone.- - AfA. 
Mania àe 11,ntiguidades, com Jack Benny, - AP4. 

PARAIZO - Noite de amor, com Grace Moore. - R. 
E' proibido sonhar, com Mesquitinha. - A. 

.?AlMMOUNT - As três b.ei:deiras, com :aarbara Stanwict. - 1), 
Beleza entre feras, com Jean Rogers. - APA, 

PMMTODOS - Expresso de Bagdad-IstambtJ!, com George na!t, - AP4, 
Ronc!a dilo morte, com Cheste+ Morri:i, - Af' A. 

PAU.LISTA - As três llerdeiras, com Barbara, Stanwick, ...... D 
Garota cap1·ichosa, com,;Ruth Wa1Tick. - A. 

l"AULl.sTANO - Romeu e Julieta, com Norma. Shearer ..... ,R. 
Me1·gull10 no inferno, com 'fyrone Power. - AP .A. 

PENH,4 - 1l'antasma da. opera, com Nelson l!:dày, - R. 
l!:°Stf(l!a de Sev!lha. 

PIIU'l.'lNINGA - Gung-Ho, com Randolph Scott; - APA. 
Mulher contra homens, com Marg-uerlte Ohapiuan . ...., D. 

RECRElO <Centro) - Ares de tempestade, com C\1eater Mo~rls. - 4P.t. 
A legião fronteiriça; com Roy Rogors. - .41,1ç. 

RECR&,o (Lapa) - o diabo dis(le não, com Pon Ameclle ..... D. 
O Falcdo em tler!go, co1n';T~n1 conwa;,. """'. ;t.llfC. · 

· RSX = Noivas de 'l'io Sam, com Cherr' W~l!';ee. - D. 
Sem tem1JO para amar, com Claudétte Coloert. ....,. D .. 

RIA:{.'1'0 - Amor de mãe, com Sarah O:.nc\a. - AfA 
Tempestat\e de fitmos, · com Len.i Horne. - P.. 

R.OIAL - A le! das seh•as, com "Arline Juctge, = /4P A. 
tTma noite perigosa, com Warren Wi!lte,111. - AfA. 

.ROSARIO - lYilster!os do. Vida, com Charles BO?er, - /J. 
11.0XI - Papai po1· acaso, com .Eletty Huton, - D. 

-1\Ud;lçj.osa. chantage, com Leo Carr!lo, - AMC. 
SANTA. CECILIA - Hora. para matar. coti. Lloyd Nolan. - Af.-1. 

'l'a1·zan o te1·ror no cteserto, com Jobhny Weismuller, - Af'A. 
SANTA. HELENA - o camlnllo fatal, com Jolln Wayn<i, - AP4, 
SANTO ANTONIO - A estranha passageira, com Bette Davi~. - n 

O Falcão em perigo, com, Tom Conway. - AMÇ. 
Slf.O l;JJ:;NTO - Lili a teimosa, com Judy Garland. - D. · 

DespecUdá, com VMan .Leigh. - APA. 
SJ!.O CA.ll:TANO - Torre ó.e Lortdres, com Bo1·!5 Karlof, - R, 

~i vem os tou!'os. com os Innãos Ritz. - A. 
SÃO CA.Rl,0S - Atraz do :.oi nascente, com Margo. - APA. 

Sl'lerlock Holmes e a arma secreta. com Basu Ratl1bone, .tf'A 
SJ!.O. GERALDO - Cai·men, cõm Nini Marshall. - APA. 
SI.O JQS}.';' - Amor de miie, com Sarah Garcia, - A/'A. 

Idade perigosa. com Deanna Durbin. ~ A. 
SA'.O LUIZ - Sensação de Paris, com Danielle .Oar1·1euic. - Al"A: 
são P4ULO - Encont1·0 em Berlim, com George sande\•s, - APA,. 

Flor de inverno, com Sonja Henie. - D. . . 
$$.O PEPRO, - Salve-se quem puder, com o Gordo e o Ma~·o, ..,,. AMC. 

o grande homem, com Donalct o·connor. - APA. -
UN!VERSO - Atire a primeira pedra, com Marle11e I)\etriol1. - 1), 

.Amor a. segunda vista, com Ann Sotbem, - 4P A. 
VILA PIWDENTE - Bandoleiro do far.west, com Cl1a1·les Starret. - .il,Jl:fO, 

TEATROS 
BOA. VISTA - Das cinco ás sete. com Dea-Cazané. - D, 
SIINT'ANA. - Barca da cantareira, com Walter. l'into. - M 

EXPLICAÇÃO DAS CO'rAÇôiS 
B. - BOJ\.:t - Filllle que pode ser visto por todos com proveito moritt. 
.A. - ACEITAVEI. - Filme que pode ser visto Por todos, enibora i,em pro• 

vetto moral. 
.dMC. - ACEIT4VEL MENOS PARA C~IANÇAS - filme que pelo CUl'e<lO 

ou cenas pode impressionar I o publico infa11til. · 
BP.A. - BOM PARA ADULTOS - Filme que pode ser visto com proveito 

moral tão :,omente por adultos. 
AP.A. - ACEITAVEL PARA ADULTOS - Filme que pode ser visto tão 

somente por adultos embora sem proveito 111oi-~I. 
lt - RESTRITO - :f'Ume que 9elo enredo ou cenas deve ser estritamente 

resorvado a pessoas de solida formação moral e rel!giosa, 
JJ. - DESACONSEl..llADO - Filme que pela grave incom1mienc!a do e11redo 

ou cena.i,, deve ser evitado por qualque1· publico. 
M, - MAU - Filme p1•ejudicial para q1.1alquer pu'bUco. 
lW'l'A: - E importante que o espectador não se contente com a. $implcs cota• 

ção do filme ou da peça de teatl"<., mas qµe Pl'OC\lrll ciml'lecer pelo 
me11os alguns detalhes cta critica. Isto justltlcarli. uma cotação ciue 
af!l·mada sem nenhum comentario poderá parecer injusta; e so
bretudo com :i. leitura de umfl. analise que p~ e.Ul relevo oi; ele• 
mentos bons e maus cto mme o ctspectaàor pouco a pouco, 11ducará 
sua canc\encla e aprenderá a jul~ar por st mesmo os outros filmei; 
que lhe forem api-esen.ados. 

o boletim da Orientação Moral dos EspetacUlos contem uma. 
c1·ittca detalhada de t.Jdos os filmes e1>ibldos Olll S, Pff.ulO, l1l P\lbli~ 
cado semanalmente e a assinatura anual custa Cri 25,00 1111. ca
pital e CrS 30,00 pam o Interior. Informações na Assocl!!.ção dos 
Jornalistas Catollcos, á rua Quintino :aacal~va, · 176, 3.o andar, 
sala 297 - Fone: 3-7760. · 

OS MELHOijES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE· 

PRESUNTO E FRIOS - VINHOS FINOS. FRUTAS 
BISCOUTOS E BOi\H30NS - GENEROS ALlMENTlCIOS 

EMPORrO MONTENEGRO 
Rua Augusta, 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho) -- fone: 1.003s 

MERCEARIA AVENIDA 
Av, Brig. Lui2: Antonio, 2,098 - (Em fre11te à J~r~ja ' 

lmaculada. Conceição) - Fone; 7.5453 

úNICOS DISTRIBUIDORES DA 

MANTEIGf\ '~BAN_DE~~ANTE'' 
ENTREGAS A DOMICILIO FRESCA EM PAC01'.ES 

-----------------------------·---------' 
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Notícias dos Estados 
SERGIPE 

SliSPEXSO O TRA•EGO AEREO 
<,O;UEH.CIAL 

AR.\CA.Jú, (ASAPU~:SS) .\s 
çompanhias Panair e Cruzelro do Sul, 
s'U$Pel\de.ram ·o &eu trafego com Ara. 
ca,iú, alegando·· as precarias condi• 
ções do eampo ele pouso. 

o .Interventor Federal, prevendo as 
lH'(dudiCiais conscquencias ·desta n1e .. 
•lida. ao Est.ido, o qual_ já vinha so. 
frendo clificuldades no transporte, di. 
riglu veemente apelo ao Ministro S!1I, 
gado !•'ilho, da pasta da A,•iação, n0: 
s()ntldQ ele que seja restabelecido o 
trafE11;;0 acreo com esta capital, até a 
<·onclusã,Q dos trabalhos da constru, 
<;ão qo ·no,vo aerodromo e:·, Atalaia. 
· O J'IQVO · campo serã sltuad.,o na zona 

,:,ubúrbana <lesta éa1>ital, estan<lo sen
do 1·ealizaelo pelo Ministerio· da Ae· 
rotHtlltlca/ 

Territorio de Ponta Porã 
1',!ll l't;!UGQ AS COl,JH,;JTAS POR 

F.·U,'l'A JH; CHUVA 
PO:-i'l\\. POitA, (ASAPRESS) - ,\s 

, ~lasses · produtoras estão. il\qu~elai, 
ante a ausencla completa de chuvas 
nos ultimos 111ese~ o que v.em por e111 
perigo as colheitas. Os rios estão se
c.;ando, enquanto que o gado vai ema
grecendo em- conscquencia da seca das 
pastagens.• Estã capital tambem vem 
SQfrenclo com a inclemencia do ten1-
110. O sistema de abastecimento c.l.e 
agua, fJ ue é baseado 11 uma rede do· 
po~os artesianos •. vem ta.mbem se res
sentindo co111 a. sc-ca, pois muitos deli• 
.s~:;; poços jll. secaram. 

ALAGOAS 
JJAfS v,~sos DE G1:ERR:\ SER.iO 

'fRAXSl'J,:JUDOS AO BRASIL 

:;>IACEaó, (AS. PRESS) ~ ,Já. se en• 
contra nesta. capita.]· o almirante Soa• 
ns Dutra, que· foi ·a Natal assistir a 
transferencia ue alguns destroiers 1,a. 
ra à l\Iqri11ha Brasileira. 

Falando á nossa reportugein, a esse 
respei~~.,. qi~se que __ alem <los quat,·o 
destrolers, <•t1Jll, transfercncia p,i.rll. íl
nossa Armada foi feita ha dias om Na. 
tal, vario11 01.1tros navios da mesm11, 
classe, en, 11111111lrq não interior 11, l S, 
~~~rão br,=ve111cnte incorporados á frQ .. 
t,t nacional por cessão <lo _gover110 
a1ncrj,:ano. 

.Resi,011don<lo uma porgunta do ro-
porto1·, se viriam na'vlos de outros ti-
pos, clisse aquole oficla1: · -

"O prog-ra.n1a dó t.ransfcrencí~ con1• 
pree11de unidades de Yll.rlados portes, 
inclusive na.vjos mais pesados1 COll'\Q 

c!'l1zac)ores, por o::-.,implo "• cte11tro c-e 
u1n l)crfodo _- rcia.ti\;ii.n1e1i.te, Curto. ~"'~-
tare111<,1s co111 r, no>.1,,1, trot,1, .l1a§t!l,11te 
Curtalç,çida". 

·rcrn1inando i:. stJ~. e1:1tfevl~ta, o ai. 
mirant-, so, res Dutra rev(l!ou, altvl~, 
que 08 navios arnerieanôs CJUe to~n_n. .. 
ran1 o encarg-o da escoltar ~ Fort:4 
1·,i,:pecJicionílÍ'i:\ - l!Nlslleira até o e.,. 
irei to de. Otbr(!.\ta,1• pe1·tencelll' ao tipo 
cios qnc fcnim asara en_tl"~!;íl\Cs á no:;;, 
lila .c.i1rnl\<lra. 

(\ruzciros, co)JtinuandQ ai~ a pro_:ima: 
~-~111an11. em HII tra.balho. .· 

l1~0~11tc.m<>11l · ~ C<>mltl\- µro1\tQVe\l. 
testa - ei,\ be.n~U<:lo dM! \'i tim@.lt l'I~ 
g-uert'? em li'r>1-nça, ~ani·arlandQ <Jl.li1$~ 
Hi- 111!\ cru,;:'liros, · 

M.ATOG RO S-S Ô-
Eiu i,ú;J>,NC:4- O .... ,H.ÍUQ ·"'Vt-T.&lt 

ÇUUBA, (, SAr>lU<SS) - Entrou 
e1Y1 goza qe llcenç11, ·de "O <lla11 :o ·In· 
terve.ntcn· l"e.é!er3J, •• Jtll!o. Mµller, 
te1icio aii,11i;r,l<)o .. o governo l)rovtso
rlan14!1\ tt c:i, ~r. Jo,i.Q. ·:ronce Arrudil, se-. 
Cl'etario · gorai ilo Estado, cpfo posto 
foi ocupado it1 ~--ii11p11entç i"elo c<>i·o
nel Çr~~Ç~lj, ·o lllontQÍl"Q, co111an<11nite· 
<la !•'orça l)o!fqial <lo E;stadG. 

·Q O r A' S 
Al!Ml~.X'l-'O Ol\l. V:fil~OOU,!'1'f0 E ~-:\

~.\lHQ~t-\UUJ,14 -r.\.R,'- (,IS li'Vl'l-
. t1.\()N.\JttQS U() J!}S'-!\\U1' 
<lOl,\~U. 11\$,\JJ'RJ,!lSSl, = -t,. i!"· 

t1r~11\I, notfot,_11, q\ie 11e l\clla no Couse,_ 
lho Acln1ints•rattv0:, ilo· Jlll'!tlldo, µn1 
projetei de. a11monto é)é v<.mGl111ento3 pa
r:t toi!os os ee1·vltiQNs publiGOl'!, 1''az 
parte 4é, réferii!Q . J,lrOjeto, a <l01lCflS• 
são 'o salarlo fa.m111a, ·vara. os flltiOS 
n1i)11orei., 011 invall<!Qs, :W~ae 4ecreto
<l~vera. dntrnr em vl1,or 11Q !li!!,· vinte 
<!: o!tQ de outub+0, "dia, <lo !1mclona
:rlo p11bH ""· . 

ANmAL AH'l'hllU,lJVI,\.NQ 
Q<ÚANlA, (ASAPR'.!l)SI, - Oi; fo~

:i<ei~ dllm anlln11-I a'll'tHfüt1v!ano con
ti'nu,m sen<lo arre-·,dndoa de um11, 
gri1t11, · dé grande' profu11dlda.fü•, sendq 
aa caractorletica.11 de~stll anii, · ' com• 
ptetamente ~; 1onhocld11.,, 

/Is i;,ri·.1eiras peças (l ,s~ç monstrh 
(or11,m ~11ç0:,.~rr-,a,i "Or uns garlnwei
ro11 na ~·a~en<l l3a· jf!'J ;rretQ, · dis
tante l$ qnilometro!l" cl~ clf!ade de 
~oss~. CJU!!-Í\<h! d;i !'lle"!'llºS · s•- 13ntn,a• 
"ª n1 a&. q,ab~J11,1 · (je e;trac!!-o <!~ ~ali· 
tl'e I'!11n-,• --~1. f!Ue a!f se e!'eolltra em 
s·ra11de i:iua11tid11,de. , 1 · · 

Qs i:-arl111!'e!ros retlrara111 !'la. cavei:, 
11a, va1'ias. partes 40 &'lgantesoo 11.nl• 
111a.J, incll!~ive a)guií11l§ vertebru, · 
'fa.!nben, tora111 ret!rl!-d!>~ outros , pe. 
qa.~o;;;, çc;,1110 'ui, ·"ª• temur, n1alor trê11 
vezes c,ue <)e '1!11\ boi cl'.>mu111_, _li u1n 
0111oplatl!,. 

V:~:!e Mhaclo l)!)lVQCOU ~ran<Je Cll\'!Or 
ii;idail,; 'll\tre· Qlf h;i.bllintee <la~ rc• 
!lonlles;i,~ I! M\'as e$Q!!,Vil<;;\'!~~ !!$Ui.a 
í,cnc)o te! tii,'s 11g Joça!, p:i.r;1 ª' nttr.acJi,. 
<lil-ll clcmii,ls pe~a§ <'lo tiCj\ltleto, 

ESPIRITO SANTO 
a.a lil~l'O!llC~Q lllil ffl!,l{() -

vnoJ-tA, (.\S.\N\.V,:S~) · - ilnil-
inauf1iµi-, d11, !lO prpxjmo 4íê- ~7, \J';! 
llWni<>lpiQ cl'il Sii.11t(!. '.C<ir~~a, & ~-a. Jl;x, 
J>l'>&i1Jil.o ele Zltlll!9, . . 

l~s~e certa.m<1, 011do· slio <iXPO§t,;,ª os 
111e1:,,., .• ~ tino~ QC,~Sll C(ilf~lll, 11; PrllnlCI• 
vi•Q pel!!, É~ool;i. Pratica. (!e .'\gr!ou1~ 
tum. do J<Jsl'lrlto :$auto,. , · 

OEARA' 
TR,\.T,Ul~N',1'0 ~ DOUD~ J,; ·no 
. . . . ·r~AC0ni\-
J.i'OR'I'.A.l,JiiZA, US.-\Pl'tlll!i$} - As 

MINAS. G.lil!'RAIS autorltlaile!' · aantti,:rJ:,,s loc'!,ls lnlcii,., 
llià rão. brevc1nellt11 uma g~ande cni :panha 

N · c-.,"J'UR•I para o trata111ci,1Hc; d• t,ouba a _tl·aco~ 
,\$ Ot!U.~:'> U,\ ,'OV,\ ·" 4

-• ·• ·•' 1í-, __ ~ ·uo. •-·s._tad J_a_ 'ol·a_dq. ul_r_id_a 1>ar• Dl•J G(i.\~lJP~ ~ "' + , 
Gt;.\Xtli~t .:._ Dia, a qla nPia-~Q 1.1111 te ~<l material 11Me~ari_o 11 org·antz,i.-

e,;,; t r a O I' ai ll a rio c1e~ciwolvlmentQ itaa a~ · !n~ta!ai;<.i(íee l1ospit1j,l11,res !'lll 
nas obras ela C<1te(lr>1l cl~ G11a.xupé. \Jlversoi\ !)Ql\tO!I _!l' Jnter19r cea,rense, 
.Novas p<a·~pçç_tiva, d<:s$e flltlll'Q tem- A dir<,tQri.i- ~ei·al de $a.\l4e, var,. 
pio vão su,glndo a cada lni;t!l.nte, en• 111 .\wr _res111tado tleBll!I- !)a111pi:p1ha, 
cl1e11do de urn justo orl\'ullw a a.lma eí<tt pre1lara11!}0. tm·n1as <le guar1as 
catQlic11, do fe!l;, .Pispado qe Gua,rnpé, aa.nlt.ar!oe, qlle aJ!r~Q !lªª ,urna,;, 11t111-
. Q pov.o comP1'e1Jndeu a necessidade l"l<!i\B, · ªª \:Olj{jtí\lÇlÍII d.;; Slla Ca.teqr.;J, s a\l,AlqO .,,':, U,IA ..\.,' ~ f'UNCii;l-

A · Catedra:, cui.j. ptan'ª' é ob1·a ge '· · · · I/AR,01· "'~'l:'1,-UU,UI'! 
l)r, ~enêcl(fo Cglixto ·Neto; olledece ao l~OlfrAJ;.lilZA, · (~S-\c·'R<!;iiiS) · - O 
e&tilo. ronianlcQ a\lala\lo a<l nwd~t·no. dlrEJtor i.~rnl elo -.Pe1)11-rt11,mi.i11to do 
O:a tra!Íall.\ófl, ',ll; .. ,i;.n).~~°f,(VM»Ji?,,Jtfipta, ~~r:'{t~P- Pql}lt~Q asi.JnQIJ ll§ .vrtrnr 11 0:,j 
J,nse do Al_ta.r º,,plzo_QlU S.-1-lril,!, ~u~ ç!i• cheq · ~3 parl', o Pª!l"ame~t\'l do 11ala-
t.iril.o termliladol! cm' ·aez~mt>ro p'ro;.:1- ,:i<Í fa,111!1!11, a, \·a rio,, tu.Mi91H1,rloll es· 
1110, forá.ill"' tntM;;11e·~- ! li: 'ü'inú.'"tirmii tadtJ;t!à, .. 
con?trnto1'it' ç1&·' 15íi.<i" hi.'i:iJ'Õ," --·: · · •· A {!il"lt, t.~n<:Ji;,. .qse~ ·,r1m<1r,;,~ pa, 

'l'oda f ~greia terá--36 e· 50 (!e -lar-. i.ij.nt1•nvn 11ti111,e i, ~.ooo cri;.,,irnr-. 
1:,,.-ura por 60 -n~etro11. qe cotnpr1mento. • 'E R ·N A M. B U C O 
A·Cri1lta, por i:;-.ua. ,:e~.-t~r:i 30.m~tros ·.,oir',•"' ·. . . . , - · · 
do frente e 1d <le !n,nte· MEi {1111<los. · "''.l'f~Nn~; ·1;10 AO Al ~.!•º UO r.t,f'.'-
como tl!-mbem, <'Olll. o p~ <lireltg <l~ 8 R.)'1CJFg, (J.!3,\J?IU!11\l~) ~~ t11t~11~1-
n,etros uo !l!Zo -á lage, <1Ue ~e\'Vi!'li. de nê••!!<· ,;i 111ovin1~11tQ 4il'i&i41! P~l\l f.r• 
forro da m~snia. A nave nrinfllhal fi- ceblspo j\let:•or, 1 O.!lO, 11fl ll~nth!Cl (]e 
e ,nj. com ~o metros do Jl'Í direito qo ajudar <l El~for, 110 ~ana, vi~11nclo ª"" 
plzo no forro o as torres terão a altu-· ,ciJla, · as pópula~õ~ll clev.i.~t!Hla~ P~la. 
ra. de 66 metros. s·uerra. 
AUXIJ,TQ AS Vl't'l;IIAS D,-l GUEllJlA. © \,ovo peqrnmbucano clará mai3 

UI~LO HOltlZQN'l'E, (ASAJ;>H-!,1:$8) uma-· \·ez testemunho de seus: .11enll-
- ·sol) a pres!c;l<,rncia do Ei.:1110. Sr. n1eí1tp11 generc •IÍ, a\cndelldQ nQ apç, 
Arcebispo JJ.' ,\ntonio elo>< Santos' Ca- lo qo SantQ :Padre. 
brail reuniu ... s~ ª co111:issao executi\'a. Rio Grande do Sul 
de aux!tlos 4s _vítin1,c·• de gue1·nl, . . .. . . . .. . . . . .. · -.·. . . 

A ,;eunlii.o' e(etuoµ-se na ~,ila paro- 1~~ Mil, TO~l:~J,JPAS 
qui,i.l da Matri~ de São José, qoni a :rofl.TO .·\f ·111r.-w. (ASAPHJ,:;l!S) 
proscn<::a de varlos ,•lgllrlos, cat>elães, Cento e vinte mil tone!a.da.s de 11ier-
<llretores ,i.,, ,::oleglos " elo ln~tltui~ões cª4ori!l-~ ,l.!J"Uíl-rOa111 o tr~n3p<Írt@ 11,;,i; 
catoHcµ::; <la capit!l-1. 1°orto~ p1·incl11ai13 f)o E~t;i.!)o, para o 

!n\dando o~ tr,1l/a)h9s, _o s1•. A~·ée- centro e no~te 4o pars, 
loi>S!)Q '.a ,\rqult\içce~ç e.:q>)tCO\l a. í1n11- M AR ·A N .H "A o·. 

. li<lacle 1l;i. rc;unlão, !J\te s~ <leHh1a 110 
lulcio das ativiçh1des Pr<,tlGas para J:\S'l'Alu\lM, A- .,\$!1QÇJ,\Ç,\O 
olltençij,o de .(undci; pnr(I. i!,ll~llio das COJJERCl.\L 
vitl111a:; d4 gu~rru. at~ndcnclo ao ave- S.',O I.l'lZ (,\S.>,PRE;,Sl - Foi ins-
to 1am;11.dQ pelo S11nt11 Padr~. llc todo tala.da a As~ucim,íl.o Çoni'*n:lal aell-rn, 
o munc]o cqstao. ~·,wl'tal, ~e1]()9 emplls 11<]!l, na llH'ª'lllt 

l•'oratn a11rov11d;1.s varia; medidas ocà~filq 11, §li,!, .)l!"Í!'!l§!rlt t:l!f<;ltQfll'I, c911i. 
dessa l,enem,,rita. can11,anl1a. po~ttk de nom~, .(]!1 deªtaque 110$ 1nel9~ 

R- Grande do Norte 
l'BL4, LID1'Jll'l'/\{l,\O DA l<'llA~CA. 

NA'l'AI,, (ASAPRJ.'lf:S) - o llomltê 
cÚi I•'ra1J~1i Combaten,3 lançou, 11esta 
ciq>ita!, a Campa11ha do Bilhão p!Ha a 
ll ll~rtaç;ão, iniciada pelo general De 
(l:11111, n. 14 cl~ julho, em Argel. (Jes• 
tinacla. a refor~ar a ação cl-i exerolto 
•fl'ancés ele rcslst~11<Jia. 

PercoPrendo co111ercío da cida<le, 
a comissão conse&ulu cm pouco~ mi• 
nutos a sonia. de varios rnilha.res de 

<l(lCIPOlllÍ<;l\l~ lllli-!'l!,il!J~lll!~§, 
l))~tlver<1m ·· 1m1~e1ü<:ij ll. cerimonia 

atJtor1,111.,j!}r,. !I ·1111merq~s,11 pe$ijQalll 1,ra, 
,la~ e rJ9 çom~i·oto lçc;al, · 

UW~An.'.i-'A),,l'<N'fQ IO!i'l'AUV.U. UA-
. (:IH~NÇ.-\. 

Sii.0 J;,UIZ, 'fARA.rltJi:SS) .,.... Q 111• 
te1·v~1H9-r Pii.1110 Hâm,;,a 11uin911 um de• 
<Jl'\lto, 1irhrnflo o PePll.ft(lmtnt<> .Ia3_tll-• 
11<1111 <lit Crir:•ca, Qij§tlnado a Prle11ttir 
9 Aoor<Jenar toa~;~_ 11-~ 11.tlvh!ªtl~ij .nJ;J,• 
u vu · á vroteq~o. a. in;i.tern1411,0e, lo• 
faoqta .Oj a.1loll)~C.e:nçla, 

Cem1>et,., ao llQYO orgão· est1m11Iar e 
01•ie1üu· ª' · org-a.nl:r.açli.a, cle eeti:t.bele>cl~ 
mel\tQli! de11Un11,õoli!, 4 p.t•o(eQi!.B 6 -~na.• 
t~n1lclade, . ('oal!:r;açac;i cl~ · in(luérltO$ 
rélativos f- _ '1111.ç!l-o <lesse. Importante 

· problema, assim como divulgar, nqr 
toqos· os ineios, conl\E1Q:mentos i:tue 
-or\entem a. popl.llaçi!q, · 

S A N l A _C A T A RJ N A .· 
•. 1 

ÇO~J;lJ;,11\\: QE .,.Ul-U()1, 
F~PRtANQfOI,k-: . (~:;.iPl\l',SS) 

Scgt.indo n oUc:·il.s prQce4e11tell da 'l·il ~ 
barão, li,, co!he!tl!, éle ai·r<i~ deste 'ano 
naqqeJ~ lU\IUiCl)liQ 11,t.111gi_rt.: lQ,eOU. Ili.• 
oas. · · ·. 

011 ·<1,•rat')gres. e~tiio ,)ltiit1rnt~ 1rnl• 
mac)QS ÇOll'! a p'eri;pect!va dÍl, CQlltejta, 
a.dniitl.l'lflQ lt1calc11lM'ei.l VO$llit>IH4114es 
para 1a é11itur'a tlz!co"tª na:qliei11- reJlão. 
do_Est!\dQ: · · · ' 

(;Q!\"~R:QVf::~Cu~a VA $f)C;\. 
. FLORlANOl"OU$, t.\S.A.P~~SS> . . 
S~gu\ldo· 11Qtlcla;, procye.,entes. d<:!. ~lun 
inciu,iu, in1i;>rriâ11ta ciait\le ,4o. -l1'te, 
rlol' 

0

<;>atarine11~<\ a'! 'atlví4açle~ !nct11s~ 
triai;:; <laqtH:1a~ r9(1on.ile7<âª estll,o · 11us. 
Pensas,· 9~ta11<lQ ta1ilbern ~1-eJudlç,aclo 
o tQr!'\eclrn_en-to de hrn, , . , - -
. A SUS))ell~3Q Ül\11 ;i.tivi(hl.d~~ !lr9'!1t1@~ 
s, á' gran'de !!eca l'elnante 11aqllet3i 
ZOl'Jti clQ_ · :E,stado, - . · 
r,\nA coNS'fRvc,,o. 110 l'0lt'l'0 o» 

:1. J''UANCl~CiO :PQ tllll, 
· :i:~:r.om.wo:rous. < As_.,rr..]:Ss>. .,.,. 
.\caba cle lil~r APr~vade_. Pel? MlnMe• 
rio da Viaç!j.o, o acorde:> ,rntre e~~e 
f;i;ta.clo ll a Companhia Con~trutor11, 
Naç!cmal, t>ii,fa. ª c<>Mtrllgll.o do port<t 
4e Sll.Q Francisco do 51,1!, cuJ,:i' cre<litQ 
l'eeem aberto pelo _geve!'no; fed,iri,l, 
Moenda a trll'.l~l!- mllhõeis'cle çrulclelrc;,$, 

4-s obra1;1 al)rangeiu ·o cais acc:>sta• 
vel; lil,terro, 4ragÍ!.gom, (l.iqt111 e f,iolla-
mento ao terrn.plano. _ 
. CUtC1H,Q QE J>AJ$ l'l ,·n.VNQ:! 

ll'LQlUANQPOJ,lS, (,\SA-J:>Ri,,68) 
ltoi f1,111àa!lo 110' Grupo ~~colar 411, vi. 
zi1lll11o cltlad!;i ge . S!i.o ,,!!; o · CirQuJQ 
elos Pai!! e ;Alunôs, 

~:i~e Girem io tein a. , thitiflcls,<io <le 
fazat- um11- e11treita. u11lã.o e_ntt11 pro
f~l!~or<:li ·li Píl<ilil l]Qs · 11-l11llo_~. ,·!a;rngQ 
·,una m~ll\Qr e!l11c;;~ç<i,g \lil.11 çri -"I.Mi 

p AR ANA' 
:VJ!i1$<;'A DP. JNO!!SA $Ji,Nff.OJ\A. 

uo ;r-!-l,4l\ , 

Cl.!fü'l'llM, CASAPIU~6S> 7'. F<ll'~m 
l11iqja4;.s .q<1, ci<'liiàe 4@. Antonln11, ll8 

is9lerilcliÍd~11 1m1 lwnra d.a Sa.ntl~s11',a. 
VJrge,., (IQ Pillir, pª!lrq~!rn, daqqela: 
cidad.~; . . 

l!)§~il.o çQllV'l";,,ii1/lo y,'1-r_P. acpala ,cl• 
da\le nunwrosc;,;s rornelro11 fie Curltlh, 
J>arin,aj?i,'!â, ~forr<et'lll O g\l~?!l,S lbç~li• 
i;lil,\)Ç§, 

\•'AJ/f.\ D'AGl.JA 
çum'HJ;IA, . (h§AP,Rwe:.:n = A I"'" 

nulaç;ii.o /:le~ta ~!l-Pit,al, e1" t<'-1.e d_a 
l/l'Ql\ln~lleio 411, $9Gll-, co1t1cça 11, 11en
tir ·;i, f;3,Ha d11 ,urna, Ql,!~ ei;tt ~e tor· 
nan<lo e~c11iea. 
· ó. Corpo de .Qoni]ielros iem coinpare
oJf)q ·atlri:1>11,ti•rn11 111ªi~ 11,{ela\lo~, cll_$t,i
bul11do o pr,iclQ~O Jiqui<Jo á. popula• 

(;iLQ · çi;,m ,;~1Js çi'l1·rQ;.,tanq1tP": 

os sacerdotes Polonesas nos 
campos da. concentração 

f\lgunii fatos re\11:tJvos J!..6 · tre.bal119 ,11e~ · 
cutii,(lQ peJ011 :P1!,çlre11 µ911,neseii, · .»® c::/!-l'IJ.~ 

. pas M . concen(rasãQ µ.a .t,Jem11nlla, fo-. 
ra.m reve)!Hloii ll.!\,$ colt1ll!\,$ oo ~ºfll~l 

· J.QncJrIDQ !'PnlVQrW", . · 
A _, ~rPÍl'tiçâÔ g~ pt&tÍell-11 rellg~as 

o\l1·igc111 ~~s·_s!lcerqote11 a, toda, espe .. · 
ele de lisfapç~, Eif!lµ lle 9fere~er ~ çonp 
SQlaçãQ d~ Jg1'.eJa 11.011 ~us çrentes. 

·. '' tm ~n.;lló çClÍ,/;fão ...,. reuwi, o JOr!)lll 
= Ul1l Prl.!ii!lMl~p n.wrlbundo reç:el,!!u · 

· brutaJrnente i!. ordem çie t>m.t11r. u. pa-
1·ed~ qª · pr!sáQ. O!! f>a<Jrç~, tp1,baf!ll!-iJ;jO 
pert<>, 111ri11obraram, ~nq11a11ta <?$ SW!r
cl!is ~ ac::lULvaJn de co~ws, ô.e ma.neirii. 
a ffeatem ao laçio gp goente ~ tXJ!ll · Q 

p\11çe! nl!. mão um qeje.-, ouviii 11,- c1m
fi,8,$il-o do µamem, enq1,1anfo pint11-v11m 
o mllro, Não 9bi:ita-aw a.s wniln~ in
terrn~~s. o Patii'e Ml!-111\-lskl ll:xpozn~-il 
PP® dar aJ:>so!viçilo ao moribunlto, que 
morreu pouao depQis. .. 

Outro Ca~lão. catgl!çÓ rezoll uma. 
mi,llsa. ~m 'pleµa escurj.ctp.o, pelo .s11çe_sso 
P~ .Qa!.1$~ (los a!lal')oi;, Jl\Ull Cll-tltO çi1.1, 
p1•!11fíq, f1mpregançll> i;ua l)J:Opria cama 
como alti.~·. A '!f~çobertii troui;<Hh9 
te1-rinils penalidades, m.as, 11,acta é car,az 
qe dhnimlir e. rei;oJução destes Saceh 
d(ltes · de Jevitr 11, cabo i;ua missão, le
vando o c~nfortg 1t çentenas de caw-
1 icos que ,•!vem sob ç:opc;llções çle indls
crjtive~ ho1Tor. 

~ 

Reaberf a ao culto a Baslllca 
de s, Ambrosio · 

A hai;il!lla de Santl) AmbrPsio. ~m · 
MIião, q1a!l' ~e aeh11va gravemente da~ 
nlJ'leadB J'ij)o,i bombi.rlfoios oe1.-~os 
em agQllto de 1943, foi aberta ao éulto 
por ocB§lã.o dª ~atil do S1mtQ tiMai-. 
o relicár1o C()t'Í ll!I reHq!!ia3 di, .S11nto 
Ambroi;fo ficara intactQ, ifliÇM .)s 
precauções· tomadas de1de o iol11e&o 
d!l -StterrÍ}, . 

Indicador.· ProflSSlonal 
ADVOGAD.OS 

Dr. VieentJ Melilo 
Pra,;:a (la Sê, 23 • 2.0 ~ll<lar • Sp,Ja Z45 

Dr. r liui<> Corrêa de Oliveir
R~a Quln~ino BPcah1va, l 7G ....,; $.o 

An<'h,r - :;ial11o :;23 .... -:re1.1 ?•7níl 

Joviano Telles 
e 

J. N. Cesar Lessa 
Advog~dON \V 

rJ.gO da l\I!serlcordla. 23 - Sala :.ro1 

Dr, Francisco. P. Reimão 
Helrnei11ter 

Rua São Sen.o, 224 - Lo anll!lr 
$al'1- 3 - 'l'cJ.; 2,l 643 S. l'A t]t,\) 

Or, Carfo, M<>r~e~ de Andri1de 
l't.ua l3f)11Ja.mim <.;oni;tant, 23 • _4,o 11.nd, 

Silll 88 - 'J'el,r ll•.1986 

Dr, Durval Prado 
Meéllcn. Oeul!11ta. 

R. Seu:ulor Paulo ~a;l4lio, U 
5.o and. • SnJas 612 - l~ - H 

1Esg. <la. Rua .Jo;s~ l:lonttac!o) 
Çons.: 14.80 a. l?,30 b.01a11 

'rel.: a.71113 

M,EDICOS 
Dr. Vicente de · Paulo Mclilo 
. (;lf!Ji!'M. ll!Hlf,;,';. - .. T!JbSf!llllllH 

· . ftAIH- )1:. . 
Jllnlor •I(> "IJ1Jl!llfqr:f1> Vll• llf,11.11Qof10,.. 
Çon,., .U, W11,r,;,on1, • s-,, ..... G,o 11,11<111.; 

,_P.i.:rt.o ~8 ..... 1!'o!., ,.ssoi -
l"t113,1 4v, Ac-ui · 8r11-1t•• 11. ~6 

'.1-'ol,; ,&•~U~ 
•. , ' . d i 

Dr. Cam11rgo Andrade 
091!1Jç11, a, 8~ft'tor•·11 - J.>11rt<1• 

.,, . . Oper11ç!l11• . 
P!!. 13,n. J?ort11g-11e,a, o aa. M1Hemtl!Ja4.e • , . a• s. PauJ<i 

QOPI/,; H. S~rtt!H'lor V~JJó "·. /10~ 
'l-'el,: ,Ml7H - ou u · a, 18 . boru, 

· SabadQ: D11-• to 4a: l3 toras 
Rta,1 R!,111-- l~PfM! 4t 81rro11, O? 

'fel, 1 1.,Bo_a 

Dr. Celeitino Bourroul 
n.~11.; 1..-l'll 3, t'avlo, S ~ 'fel,; /Mlv~ll 

Po i 411 6 Mr411, 
Ccmi. J·l11• 'I ·de AbflJ, :li$ 

Dr. Rtyn!lldo ' Nen, 
de Fipeiredo 

00 ff0S~l'J'4f.t IM,S C~J!.UO.O El 
· UN~'l'0IUO S4NT-4 04TU1~4 

CJHURGIA PAS VlMil SJJ..IA-RlllS 
Cons,: ; ttua ~arconl, Si • S.o 11-ntiar 
f'one: 4-87t 7 - Pas U âs 16 boras, 

R~:ii/!~11,1~, ~v. .fu1,,ml)O, IOH 
Fo:iie: 6•;6H 

RAIOS X 

Or •. 'J. M. Cabello C.mpoa 
, · IU~UJCO UAOJOl,,O!iSl1'.4 

nãtlll>•J.W,~IJOll!U!lll!II ,... Jils1111111, 
llluJ1111111o,i•~!f 1t 4'91l!lllfllª 

Crmi.; H 111, M;i.rçoni. u• (li.<Htlc10 
Pa~t~11r) • ~.o a.na, • 'fel.: 4•!190 li 

ne~.: nua. 'l'ur>I, ~n - :ro·J,: 11·4110 
Slo .P11, 11J<> · 

H O ME O PATJ A 
Dr, Artur Rezende · filho 

Me4lco. !lome1>p11-ta º" · e, 4,. p, da 
$oroeabana, Plret9r ellnlço ': 4o ·· Am
J>tJlMorl<> ttorn~111,~tlçó . 41l .·c11.r1110, 
ConM Jt. ~11na4or . FelJõ, ilOJ, · to,flto-

• . :ne1 lM13a!l, R11s,: lHlfH. Marcar k!Q· 
.l'#i 4a, 3 _,,, 6 !limu P!IIO ~,., ~~OJ3ll, 

A&!I 

EN-OENHEIROS 
Amador Cü,tr11 ,Jo Prado 

.f:111.e11111,ffo ~r9ol!eto 
.A,qyJtet11ra rtUa;r!1111a. eoJlli'IOll', res1. 

: 4itnfliill ~lotlv_,1,11 
ltua t.lbero 13a.dl!-rõ, fGl - l:!fo ~alJlo 

'rei,: ll-731;1. 

~~DO CATOr,.tc O 
. d,t y e ·1 e r ·o 

,~ !ti Q I Q ij A i ! P. " 

Emprêza -Auto • Viação 

S~ PAlJLC)~SANTOS LTDt~ 
. . CR. $ 12t00 -· ... 

Onibus diari'amente d~ h!)ra ~m hora entre's Pai,alo-• Santo, 

S. PAUU) 
Em~ Miuá .N,0 070 

Fone; 4-367ó 

. ','..,Í •. 

S~TUS -. 
.R1n. do Coni~rc;iQ N.' si· 

.f'Qne, 6-7?7' · · ' 

POLONIA MARTfR 
. 0$ POLON~Sl,tS CON$TROEM 'uM.t. 

IQRi;JA NA CQL.QNIA Pt 
VAI.IVADi; 

ll0l\18Al:lf, CKAP) - Os i•efugia-; 
<los poloM~e!I ~stacio11ados n11; colo· 
nia de Val!vade; perto de ~olMJ;l\ll', 
na. h1d1ii; ;i:çall,m1in. reçim.temente ele 
construir \llll:t. e!e~ante i~reja .· ele lllsl,• 
delr11,, A ,ig~Ja; de e&tn1t1.1ra bai;u1,. 
ooín uma. tóriezinba de vinte Pé!! M 
êeutro •. d;!. ~ hnpressãQ 4El ser uma 
humilde tireJa de a!(leia em qualq\181' 
POl'Oado da Polonla •. Ultla pl11tura. a 
t1·~11eQ do $1l,Úaclo Coraçiio çQm · Q. 

IUflCl'lQâo "Peus i;aJve.a rolonla.'' ador• 
M a. façJ1a.da ·. da Igreja. Oi; refui,ii!-
dow flllltãó multo 'Ol'll:UlbOSQS de f!l13. 
li;reJi, e11pecie.íme1úe pelo pouco 
telllllll ·que lhes levou a· edifica:la. Uu
rll,!lte a !!li.a. recertte _. v1::sm1- pa::sto_i;al, 
·o '~mó. R,evmo; ~ons. liem;ique 
:P;i,e1·ln;, . S,J,, Arcebl.$po de Pwuy. 

· 1:13teve . n11, colohlA pojo11esà · de Vtll• 
va.de. Foi· receblàt> cofü i.n•aude sa.W,, 
fação pelos habitantes, ·e toda ª· po
·vóação acudiu em massa iJ. celebração 
dÍI. Santa.. Ml~sª' P\llo Arnebisno llª' rn• 
centem\'lnte · edifioMa Igreja, Oepoi~ 
dii- ij;mta l\ll$~a. S, :mirnla; Revma, Cli• 
rlgiu-se aos. poloneses rtos áeg1.1it1tes 
term'os: "Nosso Senhor é Uoin !'as, 
tor, lt~na .. todo. seu rebanho, mas 
aquele!! q11e maii; i;ofrem -sâQ. o$ que 
e3tíi.<> rn11i11 portQ Pl}~e.,, · N ei.t!!- ~11er
ra, os polonese:;i perderam. o tl!H!om•o 
mais precioso cl.epols de Deua, a, l\Jíie 
:Pitt1•fa, · ~ Plll' esta: )'azã,o eles mere
cem, antE)s de q1111lq,uer'- outro, a pr-0· 
teção !111- Dlvh1~ J?rovid11ncl1t, Pllnhtim 
eáperal\ças em. Deus.- pois Ele seiu· 
ramente :1;uio.ní. vossos passos junto 

adti Míí.e flat\'ia ... " 

Sl!MINAR!$TA$ _POLON!!'.SES 
APR~$gNTA~ UM 0EPATE 

1'!:!P!,.OQJÇO l';M 
!IJl;IRUTH 

. JJlJRU-S.ALEl\f, (fü\J;l) - Os Senil• 
11llrf11t11,s P()lone1,1e;3 11,p concl11irem. ()S 
se11s estudos teologtcos, . apresento,. 
i;a.ín u~n debate teologlcci eni.·Belrut\1, 

· na, Unt.versldrule- dl.¼, S/i.Q., Jo1,,é.,.J~resi• 
dilJ o Revmo fg, waiencin, fi, .. J;, os 
ioyenB · teQJOfoil · dl11U1l1J.llh'am,BE1 pela 
sua eloqijélici4 e SO\lll arg1mNntus ga
nhando li$ Mic!taç(ie11 d.O§ trés Bis
nos q11e ei;tàvàm vi,e&entes. 

. 0$ Al.il'rlÃiS TRATAM g~ QCt.Jl-· 
TAR QS RASTOS DOS s1;1..fs 

CRIMf;:S 

LONDRES, (l\AP) ~ Temendo o 
casi;Jgo dos seus crime~. llS alemães 
11stão desenterruudo da-s 1rnas valas 
comuus. nrnit.Qs polonl}~es 11ssiisslua
dos. Irue<Hatamente c::i »lemães quei
mam os corpo11 com p <>l>jetivo de des
truir toda a evide1icta dos se11s cri· 
mes l>r\lt!lis, cometidcJs !lO\Jtr1>- a. pç
Plllaçã.o polone!l3 4urantt1 a oc1Jpação 
iJ.a l'olonia., l!)~tas . exumaçõ~s ·estão 
simdo Jevaqai, a ~!llto em ,muitos lu
g,1,res, Uma vala comum cte pmfesl>o· 
res; doutores, advoi:,ado11 e oiitro$ in
teleciuals PO!Oll<l:'ies. assa.~slrrndos 

· pelçi11 alemíic.:ii, el!tá · ~itlJaçlp, IH)& bo~
qucs de I<:atar~Ynl1i, pe1•tg d~ Li~ow1::i, 
iio Go!ldll,do de Ch<l!inro, im .K.Jro!ow, 
pertp i:la ci<Jac)o de Byd~osez, mrils 
de 3.000 vlt1ma3 for;tm enterni,úas 
ero \IIDa !o~sa (•onwm. No lloiique !lc 
l~wóilQwo, vi·oxímo· M stronria; . lia 
u1}1a turnlni col).lum d!i mfi.ii? <!ç l>O0 
metJ'O!l de. lar~o. 011Jrn-. fo~1;1a em 'Pii.
tort, . perto· d@ Nak!o, eontelll os ea· 
daveres de rnahi <le· 850 · tºlo11-es~s . 
No·ll bosq1,1~1,· de l.\f1•oteck; uo:, arredo
r§~ de .OubQwk,a, ,em, Wielqp. p1;rt9 de 
Mrosr;za e em· SuçJJa.ry enc91lt:'am~ 
outr;,.r;1 · y<1Ja1;1 r;QJ1t!:n4o os· cªd~verits 
de centenas· cte vitjillM !lo tern.11• ale, 
mão. 

,: .. 
CRIMES 'COMETIDOS PELOS 
H1TLERISTAS NA FEGIÃO 

PI; J.IJIU,IN 

LONDRE'S, (Pi\'l') - pe aconlo CP}ll 
l'i'i relatos <lo jo1·1lal subterrá.~ieo ro· 
lo1Jês. "'l'v~Jka" (L11t{n crndeli~slma 
pefi,Seguli;iio fOi levada a efêltó pelos 

Sol,:qJs)j:i :uo "New' Yor)l: $q».'', (l,IJEÍ, 
to<la a vJ3~~1P foi um tiasw --~-- qwt q 
Primeir(> Ministro Stalin,, que·· w,t~~ 
<te usa-Ja. cqutra a I$;r~j;1 -C.ªtQUçª; ~
semear a dls~erdia entre. os, ~a.toUeo~. 
ei 1'3. pol<m'lses, fa~~oq. l{!:mliut11vel• 
meÍ\tf!. · "Por:_mais de ~1111 qn~- di, 

· seçul9'' ·es_çreve Jor~~ Soltçihiªi,. ,1.~" 
relªt{>e:; e.atre Roma e Mo!!eQq t~~~ 
sidQ desfilVQrªvel!il, S.e · se vil.o -trami• 
fQrmar, ó tunção <li Se.cr1tªt1;,. dt 
Uelli.Çõe$ Exteriores de Vatica4o, dM• 
g\r converiãa,gões · para. el!lle fim, -N@• 
nllt1Uli) .. pa,roqula. pode tomai.' e11ta. fqu, 
çãQ por si sil ou vor -sqa proprti htl~ 
ciaUvi!, Seria. P mesmo <'!llEUm1 J!!Ol• 
cla<lo raso do Ex_erclto QQ§ E!! tlf.!lQI 
Unidos_ negociar 1m1 ~rruist~cio COl)l 
fmter, Se St!I.Un 'dim:jª exvrfflar. ar+• 
te o povo dos '~s(4/l<)S Unidos ir lliYQ. 
pol!tiça. p_ara com · a. folonia,. CI :Pl'O• 
prio mediador é d J'residenté <Jo~ 1)1!;1~ 
tll,(l{IS u»wos, Se Stàl!n .dt~eJ!i ex, 
Pl'e~sar o:gte ª Igreja Ca.toUcª' a. li!ll~ 
polltlca lltl.Qre o Catc:1liclsmo, ô ~re.,; 
prlo mediador é o Papa em Roma, Se 
Stalin desej;i, faze; tleclàrações -anta 
o mundo de deseenrlençia pQIOllH!i, 
ele pode eom.unlcaMe · çoi~ o U!:>vei;~ 
110 ia Polónio. no de!iite'rro. O êmpl.'e• 
go dum <1esconl1ecldó ~ura paroco., qe 
uma peque11a cidade l}()rte-aníericana, 
como suplente do Pre!lide11te <los Es• 
t!l-4911 Unido11, tio Fapa,em R"ma e qo 
Gove1·no- da Pólonia no desterro é unt 
dei;pr, so dll tqda a ,formalldaéie, ço1,1i 
sà que· po(le d.lve1•th1 a Stalin, · 1nail · 
que n!h tem valor tia realltlacle,. ra: 
1;eee qlJe St-s,lin encontra praz41lr ues·~· 
tí!. c;lll,sse Q6 chl:stt1i., máe · os te~1pó!I 
~ão c1ema$l;i<to l!l!'H'iQ3 par;t q_ue l'iQif 
110s riamqs deles", · · 

l.\:DUCANDC>' FUTUROS CFWVII, 
, NOSOS 

l3ERN.A,. CKAP) ...,,. Têm t°llee;adQ 
•ii eªhi; :.c4pital 11ovo, dem!l1es ço11,eª't 
uente11 _· h atMdadeii, .flO terrltorid 
11olo11és. a~ 'úotorm organ~a~ão, ·Clltit< 
mi<la. ºJ!itlel' Jugend", à. qual tt'.lcJQII 
os menh:ios :e· uioól11bas a:cfma' de t'l 
apci1:1 11ei·tencén\. ,A.nJ~l} _ 411- ~~err3 f.ls• 
'fa, or~anlza._cli.o linha. por (inffQruu1-; · 

-a IMQldílde 3l emlt no eapli-lto ü .4CllJ.• 
_tl'lnr ua.i;ista, A;tirii, tl)ós. · o--quintl' 
íl-llQ (lé .Çllll!'fll, ele UJUI ~U@rra.-que ~~ 
prolong-a, El colll ;,, cr~,ee!lte car~u, 
ela ile ~eJ1te, as 11,11tQrJclade11 alemã!! 
i.np1.1se1'ªtll Mvas tarefo~ à tal or~ª' 
llii.a~ão. A. "1-füler JugeudA re~ebeu 
orcleiis !le destrntr · todo[$ Oli ·~1:~wrloi 
das encr11iilhad11,~r doe carntníià:i e 1u1 
imag-ens, tg(!os OI! ~itl}OQ}Oil J'éltglQt 
:5os, (J\13,!'Íros e cap11Jai1 da i;irov.!!iei~ 
.Ori membro§ ºª hmmlllde hmertirna 
tomll-m, agllrll-, un.ill- parte 3tiV,t l!it, 
demolição. das. tgreja.P.i, l)a àEí8tfUt!lãt> 
ou çonfleco do1; tesQiiros reJl~follQS f/l 
(!ai; bíblloteQa_s. .· . . ·'"<-. 

'l'll,nibem uma ala de espiões t"oi ()I'• 
ganl~a~ entre ~Hei! , jo'ieníi dt Mi• 
ttei·. sro ettcarfegados de llc,$ôobrh-• 
impreªeaa cJa11i:!e~th1ªs, de· t5~ijJi,f1$.• 
rem certas pessqas, re11!d~cw,;; par• 
tlcµ!ares e priHias publfc;i.:s. JJ11-rtiçl• 
vai'!, i~llll-lmiinte da ca~a!lll- à11 tn'lll,!J,• 
cas Polonesai1, Houve .,çaslões ~m- qu~ 
11}embror. <llf "li!tt,1• _.Jl-li!md", ~ob .i, 
dirc;:çªo de alguns a~entes da Gest11-• 
i/0. f!z<ml-ln . ra!d11 enl \ç,l)gl!1CÍ1Jt1-ft e.l• 
<lelall dll Polonia, ~S!l@Cil1-lfflente : lla!I 
lH'OVi!lclas (le Wllno e d.J Pole3ia,. i,r~· 
sidiran, à$ e6rtes marciais e. fu.ina-
ram o povo p11, rua. · 

'f~o sln\11tn>s fatos, emno,a <liflce!:i 
· de • serem. acredlt,ailos, são verdãfl~i· 
.r,o;,, ; All Mmurtaa~e11. oclflental11 ;'.te• 
. ve1n toniílr em- coniiMeração isemff-< 
. l.lw,n.t(JS .'íHlllnteof!mmtos, POíQlJO' d~ 
. pois lll.l~- ceHarAn:i as. 0Dera.1,1ie11 1J1tli• 
cas. ga,ng~t1m1 tiiternaclonais satríio 

'4e 'ú1m1 mocldM!e ei!ueedo. desta ·1na
ne1ra, que ilerã, dumnte . anos, <1_ tia• 

:·gelo _d;i., Minantdllfl!:,' 
y 

CONTINUA · · A · P.ERSEGUIÇAO . 
. . . , ~ . . ' , .. 

RELIGIOSA NA · AUSTRIA 
E CHECOSLDVAQUIA 

namr,tas nª região 4~ l,nblin, A po- , Pe Nova -.YQl-k CPl'MU'lica 3 ªgen• 
pou1e1_ão completa 'de seie comlaão.s 

, toi inteiramente . varrida, Ues1;1;,sete eia not_icjpi;ei catoliça. N. C., que can .. 
tim.iam na• ,Awtrja 'é ~~ Checoslovi• aldeias foram, completamente des., · · · · • 

truidas. A aldeia de Cochy foi focen· quj;t, a:;i· per11égujÇQes c:ontra as co--
mqnidade$ religio$a!!. Tal intorm~ 

diada durant~ a noite e a ~a popu. .- pnwem do Bur\'ltu des Infonnações de 
lação <le mais de 200 faAuhas mor, Guerra. lo Govêrno dos Estados Uni-
reu queimada velu bombas in'ee11dia, · elos. : · · · -
r;os arrQ~c).as cJ,os ·evlõ~s. ·l\Ul11ares o R · p· · .. t· ,,. · · 
de polonei;es m_ . _o_ rrerani numa· caro-' . · ·. · t:Yl\lQ· , · ~. _flµgu~ m ne:irrnmn, 

Provinci;~.J~ de . KarlevY · Vary i,io m>• 
panha. dl.lghl~ i::o~t~~ O. · l\;xiei:clt9 , .roeste . ·,· ,·_ ·. Clj~eoslovà41Jia, foi nnijo 
Sub'.Jrrap.eo Polonês, .. 

em . abril de t.94~ •. acwi11,do de prega.i· 
COMENTARIO~ SOBRE A. VISITA 

DO REVMO. PE. ORLEMANSKY 
A MOSCOU. 

A '"Rêvlst;i. Semanal" da Agailcia · 
Catolica Polonesa de hn1>rensa de 
Nova York em seu ·úumero de 18 e.e 
maio. ultimo, que recebemct(coni grau 
{}e atrazo, publica o seguinte. telegra
ma: 

NOVA YORK, 30 de maio (KAP) -
Ainda que o Revmo. Pe. Orlem;mi;J,j . 
tenha já pedido percjão ao seu :mue
rio:r, o . E~mll. Moni;. · 'l'homas o·r.ea
ry, !llspo de Sprlngtield, por se ter 
a111m1taclc <la ll"Ja paroquia 11em it!.IW• -
ri~ão. a imprensa amerir.,-ina conti, 
mf,1, faie1J.d<;> comentarios acet·ca do 
s\gn!Ucado df! tãr noliçlada vMfsa a 
Moscou. A opinião predominante nos 
;jornais leigos é, . co1110 escreve Jorse, . 

contra as cerimonias nupciais do mio .. · 
paganimn , , nií.zista, · . , 

Aincla em 1943, , foi• ~nviado pari -o 
campo çle concenfra~6 de Pachau, o 
Reit()r. ,d,;i~, l\4o$~frq <ii l.3fan no· l'Jul 
da Checosh>Yàqula, · . • ' : · 

Sabe-se lambem que . foram est;i
be!ecidas escolas de propaganda ns. .. 
zista nos mo$teiros e:q;ir~pri,~os ~e 
Mauten. na bai,clJ .Au.str!/1: no de São 
Gabriel em Vicm{,~ em QUtr.ui insU• 
tuições religios3s. . · 

Apesar ele _ sua iclacle, foi· preso ô 
Revmo, Pe, Kindermari11, antigo pro
fessor ,: , Semlnario Cisterciense de 
Litiimerice, no norte da Chece>sfov.:i
quia, Foram .. lhé aplicados açoiws e 
o~tras crueldades, o desparop aCl'~
centa que ,a Gestapo intentou, l!!1lJl. 
e"ito, faz!ir P· velho monge afirmar 
que i;~µ .mo~teiro · havhi sído · 1-1-Sado 1 

para encobrir atividades sntw.er1Stv11-s. 
\ 

'· 

,' 

·' 
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AS TROPAS ALIADAS lS PORTAS Dl Plll:S 
A.guerr~ volta a Paris - Exitos aliados em todos os setores da Frânça .,.. Nova Unha 
de defesa alemã no Rio Sena ...,. Precaria situação dos nazis no setor de Mourtain 

LOXDRES, 12 (Reuters) - Um co• 
'tnentarista da radio de Paris decla
rou hoje o seguinte: 

"A-·:· S'ueri·a está· se aproximando de 
Parfs. As torças aliadas estão inves
tindo em ai~eci') (i. capital o poderão 
captura-la. Não se pode negar que a 
queda da cidade seria um aconteci• 
lnento treinendo, mas não significaria 
qu, a. guerra estivesse terminada". 

Anuncia-se, ademais, que foram ob
servados amplos movimentos ferro
viarios desde o leste da França, o 
que constituo mais uma indicação 
que os alemães talvez estejam ten
tanv.o estabelecer uma linha a oeste 
do Sena, anteL .:te Paris. 

SUPREMO Q. G, ALIADO, (Reuters) 
..,_ A marcha dos exercitos allados no 
rumo de Paris estâ ultrapassando, em 
·rapidez e precisão de manobras, a 
todas as espectativas dos jornalistas 
a.creditados junto a este Q,uartel Ge· 
neral. Opina-se que, com a· tomada 
de Chartres, que flca situada numa 
estrada de rodagem que leva d!reta
:mente a. capital francesa, ,s alemães 
jâ, não podem alimentar esperanças de 
vir a conter a ai·rem,tlda ame1·!cana, 
por lhes faltar, para isso qualquer 
defesa natural ou construida na rota 
atualmente seguida pelas tropas nor• 
te-americanas. 

AVANÇO 
Q, G, S.UPREl\1O NA FRANCA, 

''(lteuters) - As tropas aliadas avan-

çaram cerca ele 10 quilometros ao sul 
de Vire, cozwuistando a cidade de 
])Jaison CclJes la Jourclan. 

IIA'l'ALHA l•'INAL PELA POSSE 
u:r,; IIREST! 

cmr AS FORÇAS NORTE-AMERI· 
CAXAS I'sA !<'RANÇA, 12 (Reuters) -
Começou a. batalha p~la vosso de 
Erest. 

Os nortc-a1nc1·icanos estão enfren• 
tanclo a oposição de milhares de ele
mento3 das for.-:as navais, tropas pa
raquedistas e' forças terrestres ale• 
mãs que se retiraram para o interior 
elo porto. 

Duas colunas norte-americanas já 
fizeram junção an n rte de Brest. 

Apesar àa pressão aliada, a guar• 
nição germanica da importante cida
de continua a lutr r ferozmente, apõa 
ter se recusado a render-se, 
l!,'ANTI>JS E ANGEltS LIIIERTADAS 
SUPHEMO Q. G. ALlAD<' 12 (Reu• 

ters) - Registra-se alnda alguma re• 
aisten,,la alemã no vale do Loire, nas 
vizinhanças <le J:\'aptes • Angers, mas 
as duas cidad os estão agora comple• 
tamente om poder elos aliado•. 

''l'A!UDI•;:,1 VHAitTltESl 
LONDRES, 12 tReuters) - A ra• 

dlo brltanica confirma que ·.chartres, 
na França, foi llbertada pelas tro• 
pas aliadas. 

Cha, tres encontra-se tuada a ape
nas 65 quilometras dos ·suburbios de 
Paris. , 

PROSSEGUE A OFENSIVA GERAL SOVIETICA 
Ofensiva geral de Varsovia a Pskov - Cunhas nas linhas 
naiis - Ataque final a Varso~:ia - A luta nos paises bal= 

ticos - . Material nazista destruído. 
ESTOCOLMO, (Reuters) - Berlim 

:lnformou hoje que os russos desenca
dearam uma. ofensiva. geral na. frente 
oriental, de V a.rsovia. a. Pskov. 

CUNHAS NAS LINHAS NAZISTAS 
LONDRES, (Reuters) - Os alemães 

xevelaram hoje a. noticia. importante de 
que os russos reiniciaram s. • ofensiva 
em grande . escala, em toda a. frente, 
dew.e, Varsovia, até o. }ago Pskov, ten
do introduzido cunhas e .aberto brechM 
nas linhas a:lemãs. 

A !nforma,;ãt. acresiienta que foram 
contidas .algumas dessas acometidas. 

Tal noticia. é da.da. dois dias depois 
que .o con-espondente militar da agencia. 
noticiosa alemã, Martin Hallenslebcn, 
:fornecia uma nota otimista sobre a 
:frente russa, baseada possivelmente na 
diminuição dos ganhos tenitoria!s rus
;sos em grande escala, 

Na· ultima 4.~ feira, esse comentarista. 
(iecla.rou , seguinte: "Na Europa orien
taL a 6ituá,ção mudou da ·noite para. o ' 
dia. Multas divl.sões novas estão sendo 
ianç11d!js' á Juta. contra os russos". 

Acrescentou que essas novas forças 
liavtàln sido retiradas de "tropas da re
.serva '', que foram acumuladas sistema
ticamente durante os ultimes 12 meses. 

Possivelmente, são estas divisões que 
estão sendo agora. utilizadas na tentati
va. de · conter os novos ataques russos 
anunciados por Berlim. 

ATAQUE FINAL AVARSOVIA 
MOSCOU, . (Reuters) - Aproxima-se 

:rapidamente a fase critica. da batalha 
de varsovla. 

O poderoso ataque sovietico a n;oroes
te de SledUce, a 75 km. a leste de var
.sovia; 'Juntamente com os assaltos de 
:flanco i:. concentração alemã a sudoes
te de Biallstock, a 150 km a. noroeste 
de Varsov!a, parecem constituir o pre
ludio provavel do ataque principal :usso 
:áS for'ças inimigas na capital poJ.onesa. 

· TAMBEM NA LITUANIA! 
MOSCOU, (Reuters) - Revelou-se 

que na Lituania, massas de artilharia e 
tanques 11.IS50S estão combatendo a 23 
km da estrada de Sial:lias-Tilslt, e de 

, seu entroncamento com a estrada de 
· Kaunas a Memel. 

· Depois de tornarem este setor um :.JS 
mais tenazmente defendidos da frente 
da Prussia Oriental, os alemães se veem 
;:i.gora obrigados a 1Lb1mdonar suas posi
ções principais e recuar p: ra novas li
nhas fortemente defendidas. 
199 TANQUES DESTRUIDOS AOS 

. NAZIS 
LONDRES, (Reuters) - A tent;,'.iva 

que multo tem custado aos alemães, no 
, sentido de deter a ofensiva do general 
· Chernyakovsky para a.· Prussla Oriental, 
llstã alcançando pequeno sucesso. . 

Pela segunc!a noite consecutiva, houve 
ataques desfechados por considera.veis 
formações de tanques e , Infantaria, a 

, noroeste de MariWnpol, a 45 km da Prus· 

sia Oriental. Esses ataques foram repe• 
lidos ·com pesadas perdas para os ata
cantes. 

Durante os combates travados ao lon
go da frente rus.so-germanica, M tropas 
soviet!cas inutilizaram ou destrulram o 
elevado nume1:o de 199 tanque:. 

Cerca de 160 km ao sul, surgiu um 
novo campo de bata1ha., c .,: a. traves
sia que as forças russas do general za-
1:haro\1, que procediam de Bialistock, fi
zeram do rio Nerew. 
, Por outro lado, o avanço frontal da., 

forças comandadas pelo marechal Ro· 
kossovsk,', na direção de Varsovia,, 
prossegue .satisfatoriamente. 

seus homens avançaram para o norte 
e noroeste de Siedlice. 

Quanto ao exercito do marechal' Ko
nlev. está ainda avançando nas encosta., 
doo Carpatos, procedendo do centro pe• 
trolifero de Drchobycz. 

Abatido em combate celebre 
aviador nazista 

ESTOCOLMO, 12 (Routers) - A 
agencia oficial alemã D. N. B. Infor
mou hoje que ,o major Rodolf Puchin
ger, comandante de grupo, da Luftwaf• 
fe e um elos mais experimentad'>S pl• 
lotos de IJombardeio da Alemanha foi 
abatido com seu a.vião. 

NA ITALIA O SR. WINSTON 
GHURGHILL 

RO:MA, 12 (Reuters) - O sr, Chur• 
chill chegou á Italia. 

LONDRES, l" (Reuters) - 0, pri• 
meiro ministro sr. Churchlll encontra• 
se 'la Italia. 
,o Q. G. aliado na Italla ao anun• 

ciar sua chegada ao solo ttalla• 
no, nãc, indicou o proposito ou a pro• 
vavel extensão de sua visita. Embo· 
ra. absnl uta m ,\n to nada se saiba a ·re:, .. 
peito da visita do prim2lro minlstr.o â, 
ltalla. ou sobre o que ,le planeja, o 
fato r1ele se encontrar n · Italla pro• 
vocou granrle satl sfação por parte 
dos i tal ian os. Estes acreditam que se• 
ja q1111l for o propoeito <le sua visita, 
o sr. Chur.,hi'' ter(t a oportunidade 
de ver peRsoaL,1c;,. te as condições rei-
nantes na ta1,a. Entre os ita:11anos 
reina a sensação de que em melo· a 
esta gigantesca luta, eles foram es• 
quecido:s' ~m Londres e Washing
ton. 

Afirmam mesmo certos elementos 
Italianos que as autoridades de Was
hington º Londres relegaram para um 
plano sccundario problemas politlcos, 
cconomicos e sociais que para eles 
sã'> verdadeiramente urgentes. 

MAQUINAS PARA JORNAL 
Vendem-se em perfeito estado 

Rotn.t!"a. 1.Iarinoni n. 9686 para 4 paginas formato Estado ou S paginas 
1/2 Estado. 

1 motor eletrlco com ÚHP, com instala~ão completa ].)ara jor·nal 
l forno de ferro 
l. molde para es,ereotipia, com serra. e moto,· 
1 laminador para calibrar cliches 
·1 calandra. e seus pE1rtences 
l caldeira. e seus pertences 
1 cilindro para retocar paginas, suporte,:;; etc. 
1 fresa· a.. motor 

Esas maquinas estão na firma Co~npanhia ln "ortaclora Grafica Al'thur 
Slevcrs,. â. Rua das Palmeiras, 239-47. Aceita-se oferta. para pagamento 
em dinheiro, durante 15 dias rreço CrS t50.000,00 .. 

1 Linotipo modelo 5-RP. .n. 21732, com os se:.uintes 1icrteuces,· 
t·inofor 
1 caldeira eletrica 
1 magazine usado 
1 fonte de ·matri~ usada. 
l molde de aço 
1 par de medidas 
1 molde de ma,scara 

30 espaços a.utomatlcos mais ott n',!1no~ 
l Linotipo modelÓ 5 n. 19.499-R, com os seguintes 1icrtci.,Jes: 

l motor 
1 caldeira eletrica 
1 magazine usado 
1 fonte de matriz usada 
1 molde de .aco 
1 Par de m'ldldas 
l' molde de: mascara 

2õ espaços automatwos mais ou menos 

ACCESSOIUOS UE 'l'JPOGR,u·r,;. 
1 prensa a vapor - 2 formõêc grnss-ta ,1 - 1 'llac~'-t de madeira -•. 
1 marreta de ferro - 1 az0!teirii de folha - f faca - 1 furador - 1 
e_scova de bater paginas - 1 · n1a(/\lllla de cortar fios - 1 ma.quina de 
tirar 13rovas - 1 meza de p ,.ginaçlil, - 2 bolandcir.1.s de aco - l mcza. 
de aço - l torno MORSE n. 1 - 1 maquina üc furú. • 

· As Linot.lJJos " accessorios de tipografia. estão expostos na Rua do 
Seminario n. 199. Aceita-se oferta para. pag·amcnt.0 em dinheli:o, durante 
15 dias. Preço CrS 1so.ooo,oo. 

CO.NSTltUIDA NOVA LINHA DE 
DEFESA ALEUilt 

LONDRES, 12 . (Rwters) - A l)ro• 
posito da.s informações de que . os 
alemães talvez estejam tentando es
tabelecer uma linha a oeste do Se
na, antOJ', do Paris, salienta-se que a 
construçlo da referida linha expli
caria, a obstinada rc:;istcncia ofereci
da agora uelar, tropas alemã,· q uo jú, 
se encontram quasl desesperadamen
te flanqueados no bolsão do Vire-
Mourtaln. , 

Essas tropas poderiam ter recelJido 
ordens de .' s, manterem hostilizando 
o ponto' central da frente aliada, a
fim de dar tempo âs forças de re
taguarda cle,,..se estabelecerem ao lon
go elo Sena. 
OS ALIA.DOS RETOJIAM GATHJ1lll0 
· FP .N'l'E DA NORMANDIA, (Heu

ters) - ll'ol oficialmente revelado quo· 
os alla<tos retomaram a· cidade de 
Gathemo. 

EXITOS ALIADOS NO SETOU DE 
OltNE 

COJ,1 AS FORÇAS, BRITANICAS NA 
FRANÇA, (Reuters) - . As tropas bri
tan!cas irromperam em Thury Nar· 
court e os . ,tementos avançados. atin• 
giram Esson, mais de cinco quilome-
tr0s para , sudes.te. · 

Thury, Harcourt foi spanhada por 
uma tenaz que .se fechou por ambos 
os lados, â medida que as tropas alia
das faziafu t'recsi', pelo oeste e pe1o 
leste. 

cm,. AS 3'0RÇAS 13RIT ,'.ICAS NA 
NORMANDIA, (Reuters) .... As forças 
do general Dempsey lançaram um 
ataqu coordenado a sudeste do Vi• 
re e conseguiram , um terceiro cruza
men,to do ·Orne, na. curva do rio opos
ta a ·Thury tlarcourt. 

FRENTE DA NORMANDIA, (Reu• 
ters) - Em resultado do avanço de 
quatro qullometros realizado pelas 
forças aliadas que ampliaram sua ca
beça de ponte sobre o rio Orne, foram 
capturada,; as localidades de Espins, 
na margem da floresta àe Cing~llas, 
Groisilles e Forges-le-Cambro. 

Igualmente, em um avanço a par
tir de Plessls, os aliados capturaram 
outras aldeias, inclusive Cauvillc e 
Lenault, e chegaram !is proximida
des de Saint Pierre la Vlelle. 

EM :jE l!IANS RESISTEM OS GER• 
!IIANICOS 

COM AS FOllÇAS AMERICANA$ 
NA FRANÇA, (Reutol'S) - Às forças 
norto-amerlêanas que Investem em 
direção .1.orte, a partir ·ele r.o Mans, 
estão, ao que se informa,- encontran
do pesada rosistencla germariica. 

LONDRES; ( Reuters) - As forças 
alemãs que tentam deter c.s · investi
da$ norte .. americanas na õ lrctão · nor .. 
te, alem de Le Mans, estão lançando 
n1ão de cerca de 200 tanques/visando) 
com lsto, evitar uma· passive] junç,10 
da força blint~a<la norte-anH~ricana 
com .s tropas brita.nicas e canàdenc 
ses que abrem c9minho para o sul, 
alem .de Caen. 

"" opinifi - õas autorl.darles milita• 
r• uma das mais violentas batalhas 
jâ travadas ·uesde o ,. · "D" pode ser 

· esperada entre as ten:ízes· norte-ame• 
rlcanas e brltanico-canadense e ll,S 

fo,ças alemãs ameaçadas de cerco. 
Realmente, ess,• ameaça isolaria intei
ramente consideravels. forças de in
íantaria.. e 'o..~ques P...1.en1ães .. 
A LUTA NA lWGIAO DE ICALAISE 

COM AS FORÇAS ALIADAS NA 
FRANÇA; (Rei:ters) - As tropas l)O· 

lonesas, britanicas e canadenses rlo 
Prlmeiro Exercito .cana-iense manti• 
,·eram' hoje sua pressão contra' ª·' no
va linha alemã : ao '·norfo ·d~ Falal~e, 
mas um porta-voz militar ·canadense 
declarou; ' 

"Nosso avanço. foi temJ)orarlamen
te dctirlo, enquanto são postos em 
ação novos planoS". ' 

A luta. mais pesada trava~se, ·,ao 
norte elo rio Laison, oito, quilômetros 
ao norte de Falalse, , que· é um :ponto 
IJasico da nova linha que os à!emães 
estabeleceram qµando a ln!anta1'ia 
britanl'ca e canadense, ' apoiada, pelas ' 
forças canadenses e polonesc.s . ir• 
1·omreu ao sul. de Caen, no prfo~illlo . 
da semana. em curso. · · 

PREC,\RIA SITUAÇÃO no:;; NÂZIS 
EM ltIOURTAIN 

SUPREMO Q. G. ALIADO, (Tieuters) 
- O continuado avanço das forças 
anglo-canadenses no norte e das . tro
pas norte-americanas no sul colocou 
as forças germanicas que coritra-ata.
cava.m cm uma situação das màis pre
carias. 

Peritos militares dizem quo o eo
ma11do alemão pode, no momento, es

l)crar faz, ,. pouca cousa, 
As linhas de comunicações' e supri• 

mentos entre as forças germanicas 
que se encontram na are.a de ·Mour
tain e â. retaguarda alemã devem ser 
extremamente (tlflcels, mas os ale• 
mães colocaram-se em posição tã:o mft 
que precisam continuar mantendo-se 
pois se uma parte ela linha.· for, pér
dlcla tudo estará;, perdido. 

Uma retirada diurna ao longo das 
rodoYias dominadas pel , força· aerea 
aliad:1 constituiria um suic!'dio e uma 
retirada ordm, .. da mesmo durante a. 
nolte seria hn1rndlda: pela continua 
pressão : , 'iada. 

l\"o entanto, os alemães estão lu• 
tan<lo com disposição no setor que se 
extende de Moúrtain até Vire, entren• 
tando continua· pressão alillda. 

'.rodo esse setor está. ativo o às 
tropas norte-americanas · ocupara1it 
mais uma ve7 . a aldeia. do, Gathemo. 

Volta à França o seu legitimo· 
governo 

ARGEL, (Reuters) - O general De 
Gaulle rece~u ontem o ·sr. Fellx ,Gouin, 
presidente da .Assembleia consultiva 
Francesa. · . , · 

. Ao que se informa, a a.ssemble!a · de-
cidiu que o sr. Oouln e dois outros mem• 
bros até agora uão. mencionados. p;úti• 

.. rão para. a França logo. que po51,ivé1 .. O 
resto do governo ,e. a · ,/\SSeinblelà, Cori• 
sultiva part!~~llJ 1ogo de~i8. 

A • QUESTÃO ARGENTI.NA 
BUENOS AIRESi .. (IleuterÍ;} ·.~. O 

Drocurádor gerai '.Pe<liu. á.. Cortç, :p-~; 
dera! a .cassatão do direito de, cida• 
cl;in\a do conhecld<i jornalista e~v,a:~ 
nhol Fernando OrUz Echague~; ' fi,i.· 
tural!zado argentino em' 1938.' • 

O motivo alegado toL um ,'despacho 
enviado ele Nova. York e publlclldo nos 
jornais local$,·· segundo o quaLo re~ 
ferido jornalista·· declarou: 

"A Americí" ·não é •contra a Argen
tina, mas · a. Argentina ê . contn,. a 
Amarica". 

PIANOS SCHWARTZMANN 
inclusive tipo apartamento - Visitem nos~;,· ex110slç!l.o. ~e~ 'eomr,ro111!sso·, 
R11n D, Jos~ de Barros. llGll - Av, Agua nrnnt'.n,· 1124 ,~ Telef<>tie 11~6981 · 

AP[LO . DO SANTO PADRE PARA QUE 
LISIEUX SEJA POUPADA' 

' ' 

Segundo noticia a Radio Francc, ·de Argel,' o Soberano Pontífice 
fez um apelo aos bêli'geran~es para que sejam poupados' a Basílica, 
os monumentos religiosos e as relíquias de, Usieux, a cidade de 
Santa Tereza do Menino Jesus, a Santa Terezitiha dá· devoção ' ' l ' . ~ l . , '. ( / ' . • ' .• 

popú àr. . . · . ·' · . , . , , • . . 
; . Nosso cliché fixa, um aspecto do' Carmelo' .de Lisieux, vendo-se 

a in'Íagem de Santa Tei:eza do Menino Jesus. · .. · ·· ' . 
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PROSSEGUEM AS VITORIAS . AllADAS CONTRA O JAPÃO 

\ 

A aviação aliada atacou o territorio japonês, a Mandchuria e Sumatra Cessou 'to·da 
resistencia niponica na ilha de Ouarn ·_ A lufa pela estrada da Birmania. 

. \_ .. 
w ASHINGTON, (Reuters) .- se-

gundo 11).formações oficiais, os pode
rosos aviões de IJombardelo norte• 
ame r I c· a n o s que atacaram a 

. Ilha de Kyush~, .no Jal)&.o metropoli~ 
ta.no, bom\>atdearam pela primeira. vez 
a .base de Nagasaki, que é importan
te centro defensivo nlponico. 
A l\lANDCHURIA E 'SU!IIATRA 

,\,LVOS DOS BOMBARDEIROS 
. A.LI:ADOS . 

W A.SilINGTON, (Reuterá) _ Re
vela-se. que·. a Mandchuria ta.mbem foi 
bombardeada. pelas'. super-fortalezas 
voadoras'. 

OJ> ralges lncluir1111) · tambem o bom• 
1l11-n1~!i, Ili' fü!l'!)IJ.tr.l!-, !l~Í' ln~ias Orien-
tais . ttolfl.!fi;j!l.!'!U . · · · · 

Foi : l)S~.e . . p pr\!11.elro a.t'J,!lµe contra 
a Sumatra, MingJfldQ a ~1!11, ·capital, 
a cidade: de Palembang. · • 
iQV,g: ''~T19-Ytl' ·AO" TERRITORIO 

· ,JAPON~S 
NOVA YORK, (ReQters) - A ra

dio' de , Tóll,lo ~onflrmou que o terri· 
torio metropolitano do Japão foi. no· 
vamente a.tacado na. manhã de ontem, 
l)Or a.~lões, aliados. , 

Anunciando o fato, .a emissora. nl
·ponica·, declarou; o segu\nte: 

"Segundo as Investigações .feitas, 
as bombas Inimigas cairam todas fo· 
ra do alvo e .não causaram danos, 
exceto na pa.rte, ocidental de Kyushu, 
onde foi Cl!-usaclo l!geiro dano". 

· INTENSIFICADA A OFENSIVA 
/ AEREA NO PACIFICO 

W ASl:IlNGTON, (Reuters) A, 
proposito do bombardeio norte-ame• 
rlcano .da Ilha de Kyushu, no territo
rio metropolitano japonês, recorda
ªª· que as "Super-For,talezas. Voado· 
ras" fizeram. seu primeiro ataque ao 
terrltorio : japonês a 15 de junho, 
quando bombl!,rdearam Yawata, na 
ilha. :Kyushu, sede da màior fabrica 
111derurglca. nlponlca, · 

~o.· segund<> raide, a . 7 de julho, 
Yawata e a grande base na.vai de Se
aebo; tambem em Kyushu, foram bom-
bardeadas. · 

O a.ta.Que de ontem !oi · o prlmóir<'> 
a Nagasaki. 

Tambem foi a primeira vez que as 
"Super~Fortalezas Voadoras" ataca• 
ram. as Indl(l,S Orientais Holandesas, 
onde fióa Sumatra. . 

outros objetivos suqmetidos ª· bom-

bardelo achavam-se na l\Iandchuria, 
sob ocupação japonesà. 

As operações àas "Fortalezas" es.tão 
sob a clireção do 20,o. Comando de 
Bombardeio, cuja criação foi revela
ela na epoca em que foi comunicada 
a primeira operação, em junho, 
AS PERDAS ALIADAS NA ILHA. DE 

. GUAM 
WASHINGTON, (Reuters) - O 

comandante-chefe do Pacifico, almi· , 
rante Nimltz, revelou que ,as perdas 
norte-americanas na batalha de 
Guam ascendem a 7.2Ú hom(}ns; in-
clusive 1.214 mortos. l 

No seu relatorio, o almirante N.i· 
mitz acrescentou que 10.970 cada.ve
res de japoneses foram cnnt11dos na · 

. mesma ilha. As perdas niponlcas. du•, 
rante os combates terrestres da cam• 

· panha. das Marianas atingiram, por
tanto, a cifra de 37,651 homens, 

CESSOU TODA A IUJSIS'rENCIA 
NIPONIOA! . 

LONDRES, (Reuters) - A Ilha 
de Guam, possessão norte•amerlcana 
no Pacifico central, onde a 1reslsten· 
<:ia japonesa., ·segunUo se anunciou, 
cessou completamente, era· lmporta.n• 
te base aerea ·americana, antes da 
guerra e ponto do escala para os ser .. 
vlços dos •·Cllpp~rs" · trans-pacificos. 

Depois de repetidos ataques aereos 
e bombardeios com unidades de su
perflcie, 0 s fuzileiros o soldados ame• 
rlcanos desemba.racaram na ilha a 20 
de julho. Dessa data em diante, vio· 
lenta. luta estava em progresso, sen• 
do os Japoneses gradualmente expe
lidos dos pontos estrateglcos, uns após 
outros, com pesadas baixas. 
LUTA-SE PELA REABERTURA DA 

ROTA DA BIRMANIA 
l~ANDY, (Reuters) - O proxi• 

mo estagio, da reabertura das comu• · 
nicações têrrestres com a China ini· 

· ciou-se com o avanço em direçã0 sul, 
a partir de Myitkyna, realizado pelas 
tropas chinesas e pelos destacamen
tos "Kachin", em direção a Bhamo. 
Essas forças já avançaram cerca de 
l'l (JU!lometros. ao longo da roclovla. 
em direção a esse lnfaortapte centro 
de comunicações rodoviarias e flu
viais, que é, depois de Mandalay, a 
maior cidade ·na BlI'mania ·•.Central, 
ficando situada cerca de 130 .qullome• 
tros de l\Iyltkylna, em llnha. reta.. Es• 

A LUTA NA ITALIA 
· Aproxima=se de seu termino a· luta por Florença Os 
· aliados providenciam alimento para a · população civil 

Ofensiva dos poloneses no Adriatico. 
ESTOCOLMO, (Reuters) - .A agcn~ 

clz, noticiosa alemã. Informa. que as tro
pas alemãs que se encontravam· em Flo
rença retiraram~se d& margem norte do 
rio Arno para as proximidades setentrio• 
na!s da cidade. · · 

ALIMENTOS .PARA FLORENÇA 
FLORENÇA, (Reuters) - Uma vio

lenta tempestade caiu. sobre esta' cidade, 
acompanha.da. ·de. contitmos relampagos, 
que dlficihnente podiam ser dlstmgui
.dos · do.s clarões· dos canhões aliados que 
atacavam os alemães sobre as rot!).S de 
retira.da. 

Os guerrilheiros e11traram . em ação 
contra e; atiradores de · totaia. e pela 
primeira vez ~sta semana, na noite de 
hontem, não · .e ouviu nenhum tiro das 
armas de .fogo de curto alcance. Em, 
com!)ensaç!ío, foram ouvidas grandes 
explosões do lado do rio. 

Correram rumores de que o centro 
de Florença estava sendo devastado, mas 
11ão, hã. confirmação de que se tenha 
ob:servado, ,quaiquer demolição, tá! co
tno era de se recetar, antes da retirada 
a.temã. ,;A,umentou consideravelmente a 
remessa de generos allmentlcios para as 
vlzinl)ancas meridionais da cidade. que 
oorã ·de grande beneficio quando se der 
!\ li'!)ertac;ão completa. de ·Florença. Pe
lo men~ 60 , toneladas de generos ali
menticios foram transportados ontem á 
noite. . 
ATAQUE ALIADO NO ADRIATICO 
Q. G: ALIADO NA ITALIA, (Reu• 

ters) . - As tro.pas polonesas e italianM 
do VI.II Exercito desfechard.m um ata
que no. setor d· Adriatico. , . 

Os 'alemães foram expulsos do· terí:e-

no elevado entre ôs rios Misa ·e Cesa.no, 
tendo sido cap,turadas as localidades de 
Scapezzano e Monterado anunclou
so oficialmente. Tambem foi capturada 
a; cidade. ~e corlna1do. 

Q. G. ,ALIADO NA ITALIA, (Reu• 
t11rs) - O avanço polonss na costa do 
~driatlco. entre. Ripe e a costa. deu . co
mo resultBdo. no primeiro dia. de ofen
siva. , a captura do entroncamento de 
Francav!lla e todfl. uma linha ae colinas 
que dominam o . vale de Ce.~ano. 
· Os poloneses. a.vancaram · ·trés km de 
profundidade, numa frente de 10 km 
pài:a capturar· tres iÓ<'Alldades e fazer 
mais de 800 prisioneiros. Os alernõ.es vi
ram~se forcados a recuar na.ra a1cm do 
rio Cesano, ocupando ag'Ora o VTIJ Exer
cito. a. margem sul do referido r!Q. 

No vale do Arno. foi estabelecido con• 
tato · com os alemães, a 3 km a sudeste 
de Pelago. 

AS CIDADES CAPTURADAS 
LONDRES. (Reuters) - Scapezzano, 

que o comunicado do . dia 11 do Q. G. 
aliado na. Ital!a -Informa ·ter sido ,ap
'turada. encontra-.~e a cerca de 4 km 
a oeste e nordeste de Sanigalia, na 
costa adrlatlca, ~ ~ uns 2 km e meio 
ao· sul do rio Cesano. , 

Monterado. ·.no mesmo setor. tambem 
capturada.. situa-se a · quilometro e melo · · 
a.o sul de Cesáno e a 10 km. para o in• 
terfor, a parti, do Adrla.tico. , : , . ,, · 

A outra localidade capturada; Cori-
1mldo. fica a 10 .. km para o interior, · a 
partir de Senigalia, situando~se tam
b.em a quilometro,e meio ao sul de ce
sano. 

se avanço das .tropas aliadas fol con<! 
seguido somente uma semana. após a 
queda de l\Iyitkyna. 

As tropas do XIV Exercito realiza• 
1·am um nov0 avanço do 3 qullome• 
tros. em direção l). fronteira da Bir"' 
mania, ao longo <la rodovia de Tld"' 
don. 'O progresso é necessariamente 
pouco espetacular. pois os japoneses 
deixam bolsões de resistencia á. rota~ 
guarda e estabelecem-se novas po'si• 
ções ele poucos cm poucos quilome-; 
tros. 
· KANDY (Reuters) - J!l ·o seguinte 
o comunicado ele hoje do Alto Coman.., 
do Aliado no sudoeste da· Asia.: 

"As tropas aliadas que operam n,i, 
rodovia de Tlddon estão agora ;a, _16 . 
quilometras c1a fronteira da. I3trma1 
nia. 

As tropas chinesas e os destacá: 
mentos "kachln", que .avançam para 
o sul, nas vizinhanças ela rodovia, 
Myitkyna-Ehamo, pt·ogrediram cer. 
ca de 11 quilometros ao sul do l\Iyit1 
kyna. 
. Foi capturada Taungni. na. ferroviai 

àa Blrmania, cerca de 28 qullomc,. 
tros a sudoeste <lo Mogaung". 

NENHUM ACORDO COM O 
COMUNISMO 

~ ROMA, (Reuters) - O Serviço 
Oficial de· Imprensa do vaticano 
publicou hoje um dos ,raros des
mentidoo do Vaticano ás noticias 
divulgadas em todo o munc:o. .. 

O desmentido diz o seguinte: 
"Nada se sabe 'no Vaticano a res
peito das noticias de · que o gover
no sovietico propoz uma "ação 
coordenada. entre Moscou· e o va
ticano após a guerra, para a so
lução dos problemas mora.Is e so
ciais do mundo". 

PROSSEGUE A CAMPANHA' 
FASCISTA CONTRA O CLERO· 
o jornal italiano "Do,ere" lnform,a. 

de Chiasso que a campanha· contra a. 
Ig}eja. Catolica e o Vaticano atinge agO• 
ra limites sem precedentes. Escreve o se• 
gu!nte: "A opinião publica condena tan• 
to a propria. campanha quanto a sua. 
atitude vulgar e irreverente para com 
oom o Santo Padre e os Prelados da. 
Igreja.; princlpalmento ó cardêâl schus• 
ter. de Milão. o Arcebispo cai.zanidc. 
de cremona, e o Cardeal Pia.zza, de 
Veneza. O fato dos artigos contra o 
Clero ocuparem lugar de destaque mes• 
mo nos 'iiarios das capitais das provin• 
cias demonstra que essa campanha é 
de natureza geral. Imposta e dirigióa. 
pelas altas esferas fascistas e seus se• 
nhores nazistas e que tem por meta um 
objetivo pre-fixado e bem definido.'' 
Um exemplo da atitude irreverente to;. 
mada pelas autoridade nazistas é· cita
do pelo con-espondente da "Ga.zetta •• 
de Lausane em Chiasso, que Informa ter 
o jornal fascista "Crociata · Italica" pu• 
blicado urna. charge ofensiva a pessoa. 
do Soberano Pontifice. A resposta da. 
Igreja. a esta campanha foi devidamen• 
te resumida pelo •• Poporo Liberta" que 
escreve: "Nem a.s ameaças nem as viO• 
lencias poderão vencer o Clero italiano 
que já deu tantos martire, e hel'Ois à. 
causa da. justiça.". As tentativas nazis• 
tas para eliminar a Igreja Catolica hão 
de fracassar na Italia, como aconteceu 
em toda a ll:uropa ocupada. 
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A Arquidiocese recebeJubilosa a nomeação do seu 3°. lrcebispo 
S. Ex·cia. o 

e I eito 
- .... - - .... 

Sr. 

Palavras do Exmo. Mons. José Maria Mon
teiro sobre S. Excia. o Sr. Arcebispo Eleito 

Difundida pela cidade a nomeação do novo Arcebispo }de
tropolitano de São Paulo, por S. Santidade o Papa Pio XII, a 

. "Asapress" procurou entrevistar o Exmo. Revmo. :Mons. José 
Maria Monteiro, Vigario Capitular, no sentido de obter do go
.vernador da-Arquidiocese durante a Sé vacante_. algumas pala
vras sobre o novo Arcebispo Eleito, o Exmo. Sr. D. Carlos Car
melo de Vasconcelos :Mota. 

Como cio costume, o Exmo, lllons. Vigario Capitular, com 
aquela delicadeza que H1e é peculiar, recebeu o jornalista, com 
o qual manteve demorada e interessante palestra. 

De inicio disse S. Excia. Revma.: - "O Clero de São 
Paulo está satisfeito com a nomeação de D. Carlos". E prÔsse
guiu: - "Ha um fato interessante, que liga a pessoa do noyo 
Arcebispo Metropolitano à de um outr9 ocupante do solio da 
Catedral de São Paulo. Ouero me referir a D. A1ttonio Caúdido 
de Alvarenga, que, con~ D. Carlos agora, veiu removido <la 
Diocese de São Luiz <ló Maranhão. Havia, entretanto, uma <li
vergencia: D. Alvarenga ;já tinha ido daqui para São Luiz, pois 
era ituano e pertencia ao Clero de São Paulo, quando eleito ao 
Episcopado. D. Carlos, entretanto, vem agora, pela primeira vez · 
a São Paulo, depois do IV Congresso Eucarístico Nacional, a' 
que assistiu". 

"Ha um outro fato interessante, na vida do novo Arctbis .. 
po, qtte é dos pouquíssimos Sacerdotes que já atingiu o Epis
copado depois de exercer durante um largo período de tempo, 
a reitoria de um Seminario. Durante 10 anos dirigiu o Semina:rio 

· de Befo Horizonte. Muito., pois, tem a ganhar tambem com esta 
aquisição o Seminario Central do Ipiranga, que, certamente, 

-neste momeiito, regozija-se pela feliz escolha daquele que vem 
dirigir os destinos da nossa caríssima Arquidiocese, em substi
tuição ao· inolvidavel D. José Gaspar de Afonseca- e Silva, tão 

. {>rem_àtura e tragicamente chamado por Deus". 

D .. C a r1I os C a r m e I o 
M e t r·o p o -1 i ta n o 

Vasconcellos Motta 
de Sã-o Paulo 

Aviso N.o 72. da Guria Metropolitana 
Eleição do Exmo. e'Revmo. Sr. Dom Carlos-~rmelo 
-de Vasconcelos Mota, para Arcebispo Metropolitano 

de São Paulo. 
Tenho a-. satisfação de cornµnicar ao Revmo. Clero' Se

cular e Regular e aôs fieis do Arcebispado de_ São Paulo, a 
o-ratíssima noticia da nomeação do novo Arcebispo Mettlopo• 

·"' litano, recaida na pessoa muito ílustl'e. de S. Excia _ Revm_a. 
. Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos . Mota;· ·que·. ocupava a, 
·s~de Arquiepiscopal _de São Ltiiz do Maranhão; . _-

Para manifestar.o grande jubilo que nesta hora enche toda'· 
. a Arquidiocese ordenamos: 

1 ..,... Durante .três dias sejam repicados festivamente os 
· sinos de todas as igrejas matrizes e e.apelas, pela manhã, às 
doze e às dezoito horas;· ~\ 

-, _ Em todas as respectivas, igrejas. h'latrízes e capelas, 
· 110 ;roximo domingo, dia 20, em hora a:-cdterio do Revmo. 
Paroco, Vigario e Capelão, s~ja cantado ,sole?e !e. Deum. No 
proximo domingo, tambem: as: 20 -ho~as, se~a. cant~do ~olene. 
Te Deum na Catedral Provisona_, IgreJa de Santa I(1gen1a, de-
vendo co11i'parccer o Colendo C~~ido Metropolitano, o Revmq, 

Clero, associàções religiosas e f1e1s em geral. 

São Paulo, 18 de ,ag?st~ de 1944. 

: a)_ Mons. .Jt>11é_ M.,: l\11,e>nteit~. 

.. 
Taquarasi;ú, onde • .. cantou a. sua pri• 
melra Missa,. na !',1litrii de_ Nossá' Se' 
nhora. do Sariti~simo Sacramento. 

.Yigátiq · Ca,pitulãr· · · · 

Titu~! r .de · ,Algiza e Auxiliar d~ 
Exm • Sr .. 0. Jó;lquim Silverio d~ 
$tu ·-_ { Arcebispo de. Diama~tl_na. . __ 

Em· SO de outúbro de 1932 fol sa, 
·grado Blàpo na Matriz dé São J~sé, 
em . Belo Horlzonté, sendo sagrante 

191'~, quand~_foi nti'nte~do;Capilão ,ªº _ s. Excia._Revma, 'Ó Sr. D. ·Antoriló dot. · 
tradiclot\aLAsilo da Serra da . Pieda-· San~oti Cabral. . ..,, 

Ne11aa localidade'.ficou: ·como. coadJu·· 
tór· do Vi~ari_o a·t6 291'-de' ·m~;~o de 

-de/ Ém 9 cÍe, setemb~~ d~ 1922,. foi Falecendo D •. Joaquim Silverio do 

Í-

Neste momento, o reporter interrompendo a palavra que1 

estava comS, Excia., interroga-o ?Obre, mais ou menos; a epoca 
_em· qut ~if!yetá dar. a posse <l~ novo Ar~e?~spo. , A.esta I?er• 
guut · !'e$'P.,Qn:çle:--:- "Nada ha arnda de pos1hvo neste.sentido •. 

,-.7 .. ,_1~,.,.~/·/i9, ,, · _ Y;·;:Direito _ ~onico~ estàbelece -un,1,prazo dt:l- 3 m~ses!\., 
· ... (retomando o fio da conversa, prossegue o Exmo. Mons. 

nomeado_ diretor il.o referido Asilo'..· ___ ··. Souza;, foi_ o Exmo •. Sr.· McebispQ 
. -•errrían~~éu: e,i<ereendo :_:~ ~l!l_to/ ",~~~fiô"Vigijrt( Qàplltilar.:,rl~ .. ! 
e o_s- de Vlg~rio de' Gaeté.-o:GápJtão ·Arquldlocese:.~é,,Dl,nn11.ni1,r,~,:._qj,1111.90.:, -'~ 

, do Recolhimento de Macaúbas •atê a verno1_1· até .. 1-1, de_ novembro de 1934, José' Mària Monteir_o: -: j< A posse 'do novo Arce.bispo, cuja 
nomeação tanta sat1sfaçao causou, certamente sera pomposa, 

_ como a dos seus antecessores. Pois, São Paulo sempre-foi uma 
terra que soube receber condignamente os ~!tos dign~tario~ ~a 
!o-reja; mormente aquele que vem assumir a sua 1unsd1çao. 
n:ste Estado. Como unico dirigente da Arquidiocese durante a 
Sé vacante, ia enderecei um telegrama a D; Cario~, pedindo a 
S. Excia. Revma. as primeiras bençãos para o Clero e fieis 
paulistanos. E logo após ter recebido a comunicação oficial por 
parte da Nunciatura, levei a auspiciosa noticia ao conhecimento 
do Interventor Federal. Estive, pessoalmente, no Palácio Cam
pos Elis_eos, para esse fim". 

E antes de encerrar a entrevista, quando se preparava. para 
sair o jornalista, S. Excia. Revma. lembra .uma coincidentia 
interessar1te em torno da nomeac;ão do Exmo. Sr, D. Carlos 
Cafmelo de yasconcelos Mota, para Arcebispo. É à seg1,1i11te: -
Com muita alegria comemora <! Arquidiocese, em todas as suas 
Igrej.as e Capelas, o transcurso do Centenario da Fundação do 
Apostolado da Oração no Brasil, que foi fundado, em It~, pelo 
Padre Tadei S. J .. Assim, todas as paroquias estão realizando 
a ' 1Semana do Sagrado Coração de Jesus". E agora, o novo 
Arcebispo traz as seguintes palavras, no distico das suas armas / 
episcopais: "Jn sinu Jesu". "No Coração de Jesus". 

PROSS[GUEM AS CONSAGRACõES 
AO IMAGUlADO CORACÃO -DE MARIA 

. Solenemente consagrada a Diocese de Santos 
- Consagrações de outras dioceses americanas 

Revestiram-se _ de grande .britho oa 
festejos promovidos em Santos em lou 
:voi• ao. Imaculado Coração de. Maria, 
culminando dia 15 pp. esses atos com 
a, consagi·ação publica, realizada na 
Praça Mauã, em frente ao Paço .Mu
:úicipal, em cujas escadarias foi ar
~ado art!stlco altar. 

Dia 15,· às 7 horas da manhã, foi 

celebrada missa solene, na Cal<:ldral, 
l)Ol' S. Excia. Revma. D., Idilio José 
Soares, Bisl?o · Diocesano. 

,~s 15 horas, no Teatro Coliseu. 
l·eà,l!zou-se sessão · solene presidida 
l)or S. Excia. Revma. 

Falou- por essa ocasião. o dr. J oa
quim Alfredo Fonseca, lente da ra
culdade de Filosofia de Siio Paulo. 
O· sr. Jaime Horneaux de l\Ioura foz 
a saudação ao Papa. O Exmo Sr. D. 
ldillo José Soares encerrou os- traba 
lhos. 

Foi executado um 11rograma ai-tis· 
itico: · 

NA COLOM61A 

O Exmo. Sr. Nuncio Apostolico 11a 

Colombi~. D. Carlos Serena, pediu a 
to elos os Arcebispos e Bispos "se fa

zerem eco das repetidas exorta~ões 
do Santo Padre", convidando os fi!lis 
a se consagrarem ao Maternal Cora
ção de Maria. 

A resposta foi. imediata. O Exmo. 
Sr. Arcebispo -d~1 Bogotá cimsag1·ou a 
Arquidiocese no dia 31 de maio du 
1943, O Exmo. Sr. Bispo de Ibaguê, 
no dia 15 de agosto. Os Prelados de 
Tuuja e Nueva Pamplona tambem 
renovaram o 11esto do, Papa Pio XII. 
S. Excia. o Sr. Arcebispo de Medellin 
em oportuna 'circular ordenou a ·co,1-
sagração para todas as _ ;i_:,aroquias. 
As Dioc.eses de Nanir,<iles; Je1·icó, An
tioquia de Barranquilla e as· Arqulrlio
c:eses de Ca"rta::f-nà e. Popayán e ás 
Prefoituras Apostolicas de Goajira e 
Chocó tambem se alistaram nas fi
leiras cordimarianas. 

NA VENEZUELA 

"Ha·muito.te;,;poq~e a. 

Arquidiocese de 's. Paido'.: 
ag~ardava a nome.ição do 
seu terceiiÓ · Arcebispo. , 

d~· 110sso' ~ovo Arcebispo.- Ha, entret,i~to, um que rêssal· 
ta, para Íogo, fÓrçando a nossa admiraçã~: .. o espirito. 
sobrénàtural, Verdadeiro asceta/Sua Excia; Revma. se 
tem rêveladÓ em todo"ã 'os atos de su~ vida ::~acerdotal o · 

. ()s varios mes~~ já de• ·-. hÓm~m. cujo, éoração, está cheio de piedade· :·cr.jsÚ~ e que 
corridos __;__ cerca de· um ppr· isto :mesmo. tem -_atrações vencedoras ·e'. esparge· sim• 
ano ~ .de1lols ·1dà(ftiê1C:: pa_tüiS.·.fortes e-.-suav~s .. · • · 

dia tragicó, em qúe >o, .. - _ P6rem, aci~.r de' tudo, a Arq~idio~ese vê em .Sua 
avião. ~in que viajava ,o 'E~cia, ,Revma. o Pastor vigila11te;'o defensor_ intrepido,da 
-
1nesqueclvel '. Do_m · José in,te.gridade_ da Fê e, ~à pureza dÓs costi.mie,s, ~ontra- ~ 'cor
GaspÍu'de Afónsecà e'_Sil·'. ru.pçãó que lavra_ em nosii"os dias. Deste modo, a· Arqui• 
và precipítóu,sé :na: ·baiá .; dipces~ ~ontínuará a ,progredir no. plano ~eligloso,-,s-.1m 
· de Gi.ianab~r,i, fazia,cres· .s:olução de cóntinuidadê. , ·. 

O Brazão ele S.Excia;Revma.;_, cer·cada vez.mals-.ac.es- · · · · · 
com, o lema ''ln sinu Jesu". · .- ., ·, · · . , ·A-·$. 'Exci"a •. Rev:ma. o.- .Sr~: ·com· ·C_arlo~~:.-c.ar.n,elO. de 

pectativa -de · todos os 
' fieis desta arquidiocese, .;tcerca, do_ .seu n()VO Pasto{ 

Por isto me·smo a noticia que os teteg.ramas troux;e~ 
ram na ultima sexta-feira, foí _reéebida com alegria e en~ 
tusiasmo em todos :os circules càtolicos. 

Ao ser. declinado o nome escolhido pelo Sánto Pacire 
as mais vivas mariifeatagões de jubilo se :fizeram .séritit 
como um indicio eioq~ente de que--no seu. novoJ>astôr já 

tem a população. paulista o gula seguro e venerado , ele 

Vasconcelos Motta, o LEGIONARlô apresenta--.os··seus 
rnais'ardentes protestos· de filiai e ~onipletà· súbmlsiâo. 

. sJ~êssor dos Apostolos é o. Bispo ~orno· ,;~(te~ Ch~i~fo~·~,. 
e';issi> diz: tudo q1.ianto, ;ã. s~a.: aÍtis~ima ·digni.~àde. ; Na 
ferra·, nenhuma S~' lhe ·a11antaja. Reis; mtinàrcàs clós. mais 

',opulentos. imperios, ·pdncipés d~s nâções m;lfs.flores-
. \entes, rião atin~êm às .culminanciàs a, que foi al~àdo o 

Ungido do ~enho_r. ·pevem-lhe obcdicncia e réverente" s·l,lb· 

todos.- missão; como. ao lugar tenente de Deus, .ern ·,cu]o-,n.ome 
' h. . - t d · l_h .tl- dou. trina, cujas_· ._ord·ens · transmite. Porem, como : s_e ·tudo Por tudo _isto .ao terem ·con ec1men o - a.·esco a, o .-. . • · .. _ . . -. . . _ .. · . _, · . - ._ _ . 

- - . '· - · · -- C - · 1 ·_d V · 1 Isto nao bastasse,. a mchta personalrdade de S,' Exc,a. Exmo. · Revmo. Sr. Dom Carlos _ arme o e . asconce ps " , . - , - . · · . - . 
•· ·1 - - 8 • P . 1 . , .. :Reyrna. acrescenta :novos mot_ivos de _reverênciaé_:e de Motta, para Arcebispo· Metropol tano ,de · ao au o, •mu,- . 

· . - - -·s E . . respeito. tos foram os que se apressaram .a endereçar: a ua ~era. · · · · : 
Revma. os seus cumprimenteis C protestos de. filial 'Aquif ·pois, 110S ~presentamos cliant~ de ·s. :·Ex~ia. 
obediencia. . . Ft'iv~,: ·beijando .o sagrado fnel: e pedlndo-t~ê. as be,r,çã<>s, 

Não cabe no~,estreitos· limites dei·,um_ escrito ·csme, pua.-:que -frutifique o apostolado. da, bóa-· imprensa ,a··que_ 
rilhar e estudar os pre~icados· (jÚe concorrem n'a pessoa.: nos en~reuam'os. 

. ·,_ 

S, Excia, Revma. é fi)ho do .sr. João ca • .. dirigido ·pelos', Irmãos ·Maristas.. sentiu-se ~han;ado para o· servi_ço ~t 

·vasconcelos Teixeira pa Mota_ e da ·. Fechado esse Colegio, matriculou·-se D.eus ·~ matriculou-se- no _Seminario 
Exma. Sra, D. Francisca Josina dos no Seminario Men'or dê Marià.ria; em de· Mariana, em outub_ro de 1914, no , 
Santos Mota, de tradicionais fàmil_iaa · outub,ro. de_ 19!)4,. onde terminou os • curso d~ Teologla,. -~ 
catoiiéas de Santa Barbara e. Caetê, · séus préparatorios· emj~11ho_·de 1909. o Exmo,_ s~. Arcebispo, eleito: r~ce 
E$tado de 'Minas, tendo nascldo,,na Votfou então a Fazenda dâ•·Prata, beu a PfÍ111eiràtonsura em 20 __ .de 
Tinta do Lago,, Paroquia :de. Bom Je- ond~ se. dedicÔu aos. trabalhbs ·.,gri março de 1915;-as ordens menores em 
sus do Amparo, Arcebispado de. Ma· colas da~uelapropriedide, Pouco _·de- 8 de .abril de 1916, ·das mãos 'c:o 

riana, em 16 deJulho de 1890. pols>foi eleitcl vereador· para ·a Ca ExrriÔ. ·sr. D. Modesto, Bisp'o A1,1;,d 
s. Excia .. Révma •. foi batizado na· mara: Municipal de Caetê, como re: fiar de Mariana. o· sub-c!iaé:onato_ te 

A Arquidiocese de Caracas (Vene- Paroquia onde. nâsceu, pelo Rev;n::,·.. presentante do distrito de Taquaras, cebeu·o em 25 de_ margo de. 1917, o 

zuela) consagrou-se ao Imaculado Co- Pe. Manuel Mar_ia da Sjjvá;' · sú. diaconato em 10 de abril do -mesmo 

ração de Mari_a, eni maio do ano pas· As primeiras ·letras és_í:udou _ S;; Entretanto, resolveu co~tinuàr · t1s ano, Recebeu a: Sag~ada. Ordem de 

sa!º·mocese de Calabozo da mesma Excia. Revma. na Fazenda da Prata, se_us éstudos;' seguindo para BeÍÓ H~- prei;biterato em. 29 de junho de 19·,s 
1 ·publica prestou magnifica hometia- onde· tambein .fez a sua, primeira Co- .. ~fzonte, onde _fez os 1.0 ~ .. 2.0 • anos ela .se'ndo ordenante S, Excia. O, Sil_ve-

fundação do Seminario de Belo Ho· quando: tomou posse o _atual Arce, 
rizonte, sendo ch~mado por ,S; Excia. bispo •. : · · · 
o Sr. o. Antonio dos Santos Cabral, No C.on11istorio de 16 de dezembro 
Arcebispo de Belo_ Horizorite, para__ de _19ª5 foi riorTJeado .Arcebispo de· s. 
ser o seu p~iméiro Reitor, cargo es- LÜÍz do Maranhão onde o': enéontróu 
:se que ocupou de 1928 até 6 _de -ago.s• a felicissiipa e_scolha do Santo Padre 
to de 1932, quando foi elélto Bispo para_ à Arquidiocese de ·sãó Paulo; 

ENCERRA-SE. HOJE . O CONGRESSO EUCA
RISTICO . UE BARRA . on PIRAI' 

Solenidades reanzadas 
,do 

Prelados presentes 
secretariado. · 

As atividader 

lmc1ou-se a. 16 ao corrente, com gran
de magnificencia., e piedade, . o· prlmel.ro. 
Congresso · Eucarístico da Diocese_; d e 
·Bitrra. do Piràí, ésta,do do . Rio, pela. 
magnifica. recepção feita. ao . Exmo. 
Revmo. sr. DOm Jaime de. BaiTos· Ca.
mara,, Arcebispo do Rio de Janeiro, $,Ué 

foi saudado pelo Dr. João Oondin Fa.-
. bricio, ' 

A sessão inaugural foi reà!izada na 
Praça do Congresso ·a.s 18,30 hs. do· dia 
10. Sua Excm. ·Revma. Dom :Jasé André 
Coimbra precedido de· únponente· prestito 
prócedeu à abertura sOJene 'do con-
gresso. _ _ 
PRIMEIRO DIA -17 DE AGOSTO 
Todas as solenidade.s -deste dia, foram 

coru;ag~·adas ao granqe Bispo da Igreja 
Càtolica, _ Dom Vital,· que · pelo . zelo com 
que combateu os inimigo.s da. Igreja, 
principalmente os maçons, . durante_. a 
celebre questão religiosa no Brasil, tor- _ 
nou-se um herol naéiorial, digno das 
maiores homenagens po.ssivels. 

Àll sete horas da manhã, houve na 
Pi-aça do Congresso solene ml.ssa, cele
brada. pelo Exmo. Revmo. Snr. Bispo de 
Valença, Dom Rodolfo Merces de Oli
veira Péna. As nove horas . sua.. Excia 

-àevma. Dom Jaime -de Barros Camara, 
celebrou solene pontifical, pregali.do pe
lo EYangeJho o Revmo'. Pe. José La~ro 
Neves, Reitor do Semtnarlo de Maria
na. A tarde, às 14 h_oras, houve um. co:1~ 
corrida se~ão de estt;.dos_ para senha

. i-as e moças,. na Catédral. 
A -noite, às 18,30,, so1eni$shnà sessão 

··plenal'iâ f<Íi _ realizada na· .P1:aça. ·_ do;; Con
gresso. Aberta a sessão, _ foi en1;()3.;do e, 
credo por selecionado i!ôf,?, ,A-saudação 
ao Episcopado Nacional, foi feita peJo 
Dr, José Maria coelho. · · 

Falou em l.o lugar o dr. Pedl'o C~l,· 
mon:' que défendeu Importante tese.-

A seguir o Dr. Pllnio Correia de ou .. -
veira, · Diretor desta folha discursôÚ: Sú· 

bre o tema "A Eucaristia, e o sacer
dócio".' A seguir foi dada. a benção so
lene, ·com o S:mt!.sslmo Sacramento -pe
lo Exnio. Revmo: Snr. Arcebispo Bispo 
de_ Cànipos, Dom Otavlanô Pereira. de 
Albuquerque. A sessão foi encerrada.' pe
lo Hino Nacional 

11a. Imaculada Conceição, - pelo · santo ; 
Padre Pio ÍX.-

As 7 noras da. mii,µhã, foi Clllebrada 
· a santa.· MisSa pelo EX)llo; Revmo .. snr. 
Dom Luls. Scortegàgnà, Blspo;,'d<> _Es• 
pirita santo. Durante -~ Santâ.':'Missa, · 
numerosas criànças . aproximara.ni - ~e 
da mesa eucarlsticll,. Àll • 10 horas, foi ce
lebrada na catedral Solene Hora· -Sa.n• 
ta das · Crian:;as pregada pele, Revmo • 
Pe. Newtón Piinenta. A sessão de es
tudos pa,ra ,senhoras e moças foi reali-

., .zada à.s 14. _horas ·ficando, a Catedral· 
de Barra. literalmente: repleta; 
' A _sesi;ão solene, foi Iniciada · ys 18,30 · · 
hora-,, O Dr. Eugenia Coelho saudou Sua, 
santidade o. Papa Pio xu; gloriosa.men-
te reinante.. . -

A,' seguir foram expÍanadas duas mag
nificas . teses: ·_A. Eucal'lstia e a Carl., 
dade" pelo Dr. _ Ata.lib~ Nogueira e "1. 
Eucaristia e; os. Operarias" pelo Dr. Ge• 
raldo Bezerrá ·dl'J Menezes. · 

A benção solene com o Santlsslmo sa. 
cramento foi dada_ pelo Exmo. Revmo. 
Sr. Bispo de campanha; Dom Frei Ino-
cencio Engelke. · 

19: DE AGO~TO '-"TERCEIRO>DI,\ 
O primejro ~ centena.rio da fÚlldação 

<lo Apostoià.do da· Oração ha. . pouco rea- '' . 
lizado, foi solenemente coinemórado • pe-
lo tercei~-o dla_·dO grandioso Congresso 
Eucarlstido de .Eiarra . do -Pirai. 

Iiela ,~1anhã, ÍIS 7 horas, houve. comu
nhão geral das Senhoras e Moças.· .A 
Santa Mis&'!' foi celebrada pelo Exmo, 
Revmo: Snr. Dom Lóurenço Zel!er O.S.B: 
As 9 horas foi celebrada na·· Catêdml, . 
soleni.sshna Missa ein . Rito Maronita, 
p:rlo Revmo. Pe; Elias_ Gora.yeb. . 

As 10 horas;. to! pregada uma_ solelit 
Hora -Santa .na Igreja de São Benedito, 
por um R". Frade Dominicano. 

A Ja.rcte do : !llesmo dia 1teve _ lugar a 
reéepç~o 8.Q Exmo. Revriió. snr. DOJjt 
Bento Alolsl Mazela. D.D. Nunc!o Apos
folico de Suá Santidade o Papa; junto 
ao governo brasileiro. 

Reallzou-se, após a sessão solene 
a grande procissão com o andor ée 
Nossa Senhorà, qne percorreu a~ 
p:·incipais. ruas do centro urbano fa 
zendó alto na Pra·ça Mauá, onde aH 
cerimonias finais foram assistidas 
-por grande massa popular. que en
criia literalmente a grande prara. J~s
tive1·aro presentes, as. autoridades ei

-vis e militares, oficiando o ato ,de 
consagração o Exmo. Sr. D. Jdili9 
Soares,, ~iSDQ .- P-iQÇ__Ç.§ªJlQ~ 

SÉGUND'i) DIA -- 18 J?E AGOSTO gem de filial reconhecimento ao Co- munhâo. Feito _0 curso primario,•se, Academia de' Direito dâ: .cai,ital mi-_·t rio Pimenta, Arcebispo de 'Mâr.lana. 

~~;!~o.de Maria com solene Cousa- · guiu para <! Colegio de Matósinhós, nelra. ___ .; · _ · _._ .. ._- ..• _ .· •·. \. _·-. ·• Or,denado Sa~erdote, _ s_eg!Jiu , s. co:!7act;~/?~e~~~\~f;:0ª1â
0
fo~~, 

.:,!1.rn.Jl.C?_!1ll,.~l)Jl<ll! g~~ Cam_é, .n~~l!:~P~ ,: ~-'. ~es~a'.'.ocâ,s).~.9li1fi"'. ;;cc,(i!i,,-R.~~~~t.,~xéi, •• _R~Y"!ªi: ~ª~-~: <k ':'~ro~~/. de- . , anly,er~iA.d ~-<!\ ,~~ dO:-P9g~\ 

As'-is.~o. na_ .Piaça do congr.esso. rol 
aberta. a terceira e ultima sessão sole• 
ne.- Inicialmente o Revmo. Pe. Antonio 
Pacheco. Ribeiro, . •audou o • Senhor Nun• 
elo· Apostolico, o snr. interventor Fe· 
dera!, e· as autoriçlades civis e militares, 
A $egllir- _fez-se·. ouvir· o . Hino· Pontlf!cto, 

; cª'ritAAQ pela. itmensa multidão _de fieis, 
' _(Qo~cl~e ila- 6;~ pagi~ii1 

. . . ·. . . .~ : . . .· . ~. ..:.'<~~k~~L~2~·:~:-:_·:\ -~--~~ ._ .": ~~: ;:;;:,i~,~;;~~~~:J:1ii~~:-,; :~-~~~~~-:<~- ~~: -- =~~~- -,._~/:· -~·- -_ ,..: _-:::; fi: · -~ J'> '-: ~:~: __ ,J{ú~---: 
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Transcrevemos, da imprensa ilia• 
!ria, o seguinte telegrama: 

;.. . ROMA, 11 (R.) . - O Serviço Oí'i· 
cia'.l de Imprensa, do Vaticano pu

: 1>1icou hojo um dos raros desmen
tidos do Vaticano· às 110ticius tlin1l
gadas em todo o munclo. · 

O desmenLido. diz o seguinte: ":\a
da s sabe no Vaticano a respeito ,:as 
11oticias de que o governo sovielic:o 
11ropôs uma "ação cC101·denada entro 
Moscou e o· Vaticano após ·a guer:·a, 
})ara a solução dos 11roblcmas mora:s 
a sociais .do mundo"'. 

* * * 

. Prossegue, portanto, a tatica 1l:! 
confusão. E nas aguas turvas dess:JS" 
:noticias ele "cooperação·•, ele "aç5o 
coordenada'!; de' ''.esforço conjunto" 
enti·e a Santa Sé e o governo sov~ 
co, 0 comjnismo vai lançando ~ 
i·êde. 

Seria aliás interessante saber CO· 
ino um Estado baseado em um reg:me 
"i:-itrinsecamente perverso" podPni 
cooperai• para a "solução. µ~s proble
mas morais e s~.ciais do mundo·,. 

* * * 
O LEGlONARlO por mais de uma 

,. z já. se referiu àa atividades eia 
~Cruzada Nac~çmal de Educação" que 

· i;iob pretexto de guen•a ao analfabe
tismo, não passa, dé, uma disfa!·çada 

. propaganda protestante. · 

* * * 

Alçando. a·s azas, para um Yôo mais 
; largo, a "'.C~uzada" acaba de lant,n 

"uma · gra1l4:~ '. c31-1ur>anll_a' de a)faheti
. zaçâo, com· sentido pauamericano ··. 
Segundo telegrama que nos vem !lo 
Rio, "tl'ata-se de promover em torlo 
q cor.tinente: - 1.0 uma crnzailri; 
2.0 · 'Uma cruzada cristã; -a.0 uma. cm>' 

· zad{I, de.,·.P. az; '.4 •. ~. UIIla,c. r.uzada d. e \f,i. 
e· de e/!verança ·rut ·,vitoria desse tti, 
minoso· ideal". .' · - -. '\ ·, . . . -

Como se vê, a "Ciuzada" não Sl!I 
.tleclara nem' catolica, nem. cismática, 
nem protestante, mas simplesiriénte 
"crlstâJ'; E fala em "fé e esperança,, 
na , vitoria. de um "luminoso Ideal". 
Que ide.al será,· esse? A.,álfabi!tiza,;iío 

. em- escala panai:nerlcana; · A ·ré e a 
esper.auça.·.·da "·Cruzada" não são par, 
taJ.1~0: vl.rtudes. sobrenaturais, pois ,pu, 
1,a.mentit natural é seu "luminos.o 

; ideal/' .- ti, difusão de cartilhas. 

* * * 
Neste sentido chamamos a atenção 

de nossos leitores para o documento 
emanado, da Santa·. Sé ·que public:1-
mos n_o rodapé da 5.a pagina. ' 

... * * 

Uma ultima• obser-bção sobre o as. 
l!lunto·: - Como é triste o destino c'.e 
certas pálavras. Depois de servir 1,ara 
designar a epopeia da e:,:pulsão dos 
:infieis dos, Santos Lugares{ a pala
vra. "Cruzada" serve hoje pa1:a aco, 
bertar um movimento preparado pa
;ra afastar a mocidade da verdadeira 
Igreja· de Nosso ·senhor Jesus Cris 
to.. · 

. .. ····; ·. ·,· ·: ::.~::·. ~.-.·~- .. 
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AOADEM·IA MARIANA. 
1:11<1uauiiAçAó rio, CURSO DE 

1':IARlOLOGIA 

Comunica.-~1os: . , ... " 
Na proxim·a semana será · solenemente 

lhstautado o primeiro ctirsô de Mar:o.
lcigla de S. Paulo instituido pela Aca
demia Mariana e dedicado especialmen
te aos Congregados Marianos e Flll1as 
<je Maria. O , pl'Ograirm . será . prev~1nente 
divulgado e' as aulaS''c.stão 'a· cargo ca 
Sacerdotes· ·e. eminentes mestres no as. 
SlJ,lltO. .. 

Todos eis interessados devem procurar 
matricular-se à rua Barão de Parana
piacaba; 50, 

Os verdadeiros devotos de Nossa. se
nhora devem acolher com a maior sim
patia maL~ esta iniciativa da Academia 
Mariana que vem favorecer a formação 
do espirita proprto dns congrcgaçô,!s 
Marianas e difundir conhecimentos q'Je 
,•êm coroborà1· e tortalecer a vcrdadeitá 
devoção mariana. 

FORMAÇíiO l\lARIANA· 

Prcsseguindr no seu programa de For
mação Mariana, a Academia Mariana 
fez .·ealiza1· no · dia:' 19· p.p:, mais· ·uma 
aula formativa ·que.,esteve a.· cargo do 
Snr. :Or; Erne.sto Pereirll,, LOpes, -~~pL"e• 
sidente da Fêderação · Ma1·iana de Sãô 
carlos. 

Versou"o ,,ilustre medico .. eongregad", 
os seguintes ponto&:, · ·· . · · · , 

"Deveres. para consigo mesino., Da 
higiene tisica. Diflnição' e-· divisões ge
rais, Referencia aos priifoipâls· toxicos, 
Rei:.ções com a vida espiritúal .e moral. 
Prescrições higien!cas/'; · · " 

Esse curso,· conforme· ,t;e,m 'siclô anun
ciado, pode- também ser ,feiro· j;lor<;e0neos, 
pondEµ1cla. C · . e . . . 

Info®açõe&-- à: rua ;·l:!í!o,á\:l de.;PÍHana• 
piacaba,:, 50 •. · ~.reJ.; -3·.7995, -,,.·::d>',,': , , 

• ·~ ~ ·:::~ l -.. ' , 

'.VIRQ·, DE iM:~ER_l;tA, ;, 

Por ordem·. da Autoridadl} EcJ.e~·ia.s.ticà 
todoi; ?S congregados inaríânqS:"cii,i~ vãp 
!azer, este ano, o 't\ro de Guerra, de
vem inscr<'ver-se na · Aéâáémfa Matial'la 
no endereço .acima. As matrkulas nos 
diversos Tiros d!:) Guer~a já tiveram !ai- · 
cio. Pede-sé urgencia. · · · · 

PRECISA-SE de um Cõn.;;·. 
gregado Mariano, ou de 'u'ma .. 
Filha de Maria que possa•, 
lecionar taquigrafia · no· p.e
riodo da m~nhã. µrgente. 
Academia Mariana~. ·Rua·.· 
Barão de Paranapiacaba, 50 

. . . 

A BIBLIA E A IGREJA 
·, . Pe. Adalberto de Paula· Nunes., S. . o~ S. · 

A· respeito· tla Biblia e de uma pre
tensa proibição da sua· leitura · por par
te da autoridade ecles!astica, é um te
ma ba:stante gasto e frequentemente 
Qduzldo peleis protestantes. 

Não· sei em ·que autoridacle ou em 
quaiS documentos se apoiam os filhos da 
:maLslnada. Reforma pàra ,;m nos atirem 
tal calunia. Dl7.em, por a.i afora, aos cat.o
licos menos precaviclos que .a Igreja ca

.. toiiea. proibiu, não sei qua.ndo e me
nos a4lda .em que p0ntlficsdo, a !eitu

. 1·a dos livros sagrados. E tanto têm 1:1-
fllstido neste ponto que muitos fiei! de
ram ou 'ainda Jão fé às sua.s. palavras. 

l!l a a.rma terri-rel da mentira .ou da 
ulunla . sobte a qual o cínico Voltaire 
:fez sua apologia quando recomendava 
ti. $Us· · disclpulos que. mentissem . a va
lel', por que alguma coisa haveria ele 
:ficar •.. JjJ o que acontece com esta his
tori& de. 'l3iblia vedada. aos catolicos pe-
1a sua igreja. . . · 

A Igp:Jja nunca proibiu e jàmais proi
birá 'qu~ seus filhos tenham e. manu
seiem ai sagta_das_,l;,etras. o que ela .não 
pode permitir. é que· o catolico possua e 
Oeia a. · Blblm editada pelas seitas pro
testantes, e isto para. precavê-lo dos la
menta.veis erros dos irmãos separados. E 
J' razão é multo slmple.s para que cada 
um possa.. compreender tal medida de 
prevenção. A Biblla, p:rotestante nã.o 'é « 
verdadeira. Os protestantes fat:searam-

. na. e ainda. falseam-na a torto e a d1-

. :i:elto, eliµlinaram .livros ou textos cano
nicamente inspirados pelo fato de con
. tradizerem a sua -evoJta, a sua Insubor
dinação. O·que a .. Sant;j. Igreja. não que1· 
ver nas . mãos dê" seus 'filhos, são e,:; 
exemitares da Biblla sem a. devi!:a apro
vaçãó da. autoridade ecles!ast!ca e ~s 
:necessarlas- e lmprescendiveis anotações 
~xplicativas de textos obscuros ou éll!i· 

ceis para unia. compi·ecnsão just_a e 
.fiel. 

E somente ela, pelo .'iotjei·. éle', tnfa~ 
libllidade que Cristo·· lhe . cp;uferLu; po
derá ser a unica .e leí';ititpa . interprete 
dos Sagrados Liv1-os. Poili, ser~ . e;;ta 
orientação segura . e . infàUvel, . quantos 
absurdos doµt1·inarios . não p<l<;l!!re}ll0S 
tirar dos textos sagr11dos! . 

A Igreja é a .mestra _µ-ifl/,livel da B~
blia. Prescindir~s<l dela, como faz · o 
protestantjsmo, ó expor-se .nãô · somente 
R erros pal.ir~:tres; como tambem' a. in
terpretações rldiculas: À. historia. aâs 
seitas protestante's se ac!J'a repleta, dB 
fatos contraditol'ios e incompaUveLs, ·de.: 
vldo, em grande part.-,· a está interpre
tação índlvidtial . e. l!be.ral das' ~critil
ras. Quot capita, tot' sententiae, as opi
niões são tantas, qüantas forem as . c·a
beças pensantes. Dai a m_ultipllcid,ade 
de seitas protestante~ qúé. vemos ptilu
la1• por toda a parte. Cada um intende 
diversamente os textos . i~piracios, e. 
julgando ter descoberto." a pedra. filoso
fal". vem a ser fundador de uma nova 
1·eligião oi. agremia,.ão 1·e11~1osà. FlillO 
da dlscordia; o protestantismo vive ain
da de d'!SCOrdlas e··. dcs!nte!lgenc!as, . e 
esface!ar,:lo-se cadt1, VE!Z mais parece· esta 
apres..<:.ando seus . ultimos . dias de., vida; .. · 

E isto, p,:irql.le .. os reformaqores do. se
culo 16,, desligando-se da ·Igrçja Cato
llca. afastaram-se da fonte de vida e. ele 
unidaêl.e. Menosprezando ,.as. normas. da· 
Igreja sobre a int~11>rétai;ão bibl!ca, \'h 
ram-se is~Jados,· entr.~gues ,a,st..w.es.nws., 

catolicos, sede• -leitores 'asllidu6if 'da 
Biblia qué traga a: aprovação eclesías .... 
tica , as explicações dos-téxtos/,For:gm: 
a . Igreja não intercepta• sua" ·leiturlf, a 
seus filhos, e. sim, ··a recomenda, •a favo~ 
rece e a deseja. · · 

O U R () UA lJ'l'ft~I.AS 00 , M.UN'J'ffi DE- SOCORRO 
- .JOIAS USAllAS E Blfll,HA~lTES _; 
Compro nai?arido ' 0$ . mel~nT~íi ore~oa. ·. 

R. Alva.res Penteado, 203 D E L ·· · , · , ·.y 
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Yimos. ~m nosso último artigo, que a questão mais 
s~lient~, 9_u~ 'seip~nha aos ol.hos do· novo Bispo de Olinda 
era :0; .reerguimento. espiritual das irmandades, instrumen

·tos' prediletos dã ação da ·igreja para a reforma do m,rn, 
d·o, i11fectados entretanto, em toda extensão do ten-itó-
rfo .... nacio.nal pelo espírito d.e marasmo, de relaxame:ito 
e de ·minimal ismo mais grosseiro.• As reformas esplrituaia 
:são ·.s.emp·re complexas, e no caso coi1cre.to se agravav..i:n 
porqúe. no ·tronco vetusto das irmandades se en!elraa a 

trepa<í'eira ~éncnos~ da maçonaria, Não se tratava, pois, 
?e um símples reerguimento de nível espiritual -em as,;Q, 
ciagõ·es .deterioradas pela tibieza. Era preciso antes d«J: 
~udo desenleiar a m_agon.aria das irmandades em qu._ 
se infiltrara. 

. ~s idélas_que .nosso púb11co tem' sõbre maçonaria são 
bastante Imprecisas, percorrendo todas as gamas desde 
à certeza simplória de que a maçonaria é uma sociedaJo · 
secreta· organ'i~ada. pa_ra lieneficêncla, até' os exagtl1·os 
blasfemos .da. propaganda: nazista que aponta _na maço:1a, 
ria um instrumento . .jµdaico ligado a outro instrumento 
tambem judaico - o Cristii:n1smo - para a semitizagão 
do rt'f'undo Ocidental. . . . 

. Desprezando as. informações de fonte profana e aten· 
do·nos exclusivamente aos documentos pontifícios vemos 
que desde 1738 a· Sta, Sé vinha denunciando â Europa 
niÓnârq~ica e ~ristã os inanejos ocultos dos "Pedreiros 
Ú,;r~s" :que tramav~m nas sombras a rulna da Igreja e.· 
de toda ordem polltica e .. social conformada por seu e3pÍ• 

• rito.··oe éntã:o até·os· dias de D, Vital os documentos pon· 
iifioios ·se sucederam ininterruptos sustentando invàr1;,.. 
velm·ente a_;tese de que a maçonaria; instrumento do de· 
mônio, ·era à inimiga máxima da Igreja, a cuja direçào 
diabolicamente astutá obedecem todas as heresias e cismas, 
todo~, os _fa.utores. de. imoralidades e, cri,mes que consti· : 
tuem no. ml!ndo o .. exercito d~ satanaz. Por isso, Pio IX, 
que _governava a Igreja Universal, crdenou que apHcasse 
a ·péna de excomu'l)hão a todos os .maçons que se recusas
~eri,· ·"a a

0

bandonar a 'seita satanica. 
. S_~, p~is, ele um ladó, D. Vital tinha todos os Ímotivos 

Plinio · Corrêa de Oliveira 
para expurgar· das Irmandades os "pedreiros livres" tais 
motivos se transformavam em obrigação canônicà, Impe

riosa p'or fôrça de um ato da Santa Sé. 

Assim, a regener~ção das irmandades se complicava 
com outro problema: a declaração da guerra aberta c,,n. 

tra a maçonaria. 

Uma questão traz .outra. A luta contra a maçónal'ia 
representava um ataque à uma instituição potentíssima 
em si mesma, escudada alem do mais em 2 forças de pri· 
meira grandeza: as tradições acomodaticias d~ pais e <l 

govêrno imperial~ 

* , 
Percebeng-o o natural pe11dor oe nosso povo para a 

ac-'modàção, a conciliação entre coisas inconciliavels e a 
pacifica Justaposição de coisas que '.' hurlent de se trouv~r 
ensemble",.a magonaria.·tratou de recrutar prudentemente 
em seus graus inferiores todas as pessoas que pudessem 
convencer, o povo de que eram irreais ps projetos sub,e1 .. 
sivos e descristian!zadores que lhe eram atribuídos peios 
Papas. Condes, barões, generais, Padres, pertenciam em 
número não pequeno ãs lojas maçônicas, onde tomavam 
parte em reuniões aparatosas e tolas, enquanto na "arrlé0 e· 
logé _se conspirav~ contra o Clero, o Exército e a aris
tocracia, 

O próprio D. Pedro I pertenl'a à maçonaria sem saber 
que· se filiava assim ao, maior foco ele propaganda repulJii, 
cana . de seu ·país. 

i 

Todas estas aparêtic:as acreditavam a versão de que 
"no. Bra's11 à maçonaria não é má". Por cutro lado a men, 
talidade religiosa do tempo se inclinava sempre mais para 
a id6ia falsa de que a caridade cristã se opõe .à qualquer 
luta, ainda que com o próprio diabo, Todas as fôrças de 

'i.nércia ,se opunham a. que [); 'Vital rompesse com a maço
naria.· Uma -luta contra etta Instituição. deslocaria de tal 
maneira todas as idéias ,preponderantes, que implicaria 
numa verdadeira crise de mentj:llidade. 

Veremos em nosso próximo artigo como esta crise 
agravava a luta polít!éa que se delineava, entre o Govêrno 
ln1perial e. a Igreja. · · 

e, A T o L I e o ·s 
Comprem exclusivamt'!nfe suas ióias e set:s presentes na , conhecida 

J O A L H A R I A· 

:cA··S)A e As T R .. O 
··:,afi lS DE" NOVEMBRO N. lltJ C! IJFIÔINIS:J'<.1111"'~_J]~êlii1~1!1Ó~~nd. do~·-,AFA'4'J\ 

IE&9nina da Jtua Anchieta}.' •. ., PROPRIAS ., ' l)O' :~ogios •• E L E ()_ T a A .• 

DENUNCIANDOFAtSIDAlít .. 
. . . ' . . ·. ~. 

. . . . . 1 
.,,_.,· . , .. : ;_: Pe: Vlce1,1té 1\1~ Ziôni • 

:Parii )nafu fiib~in~fi{t ,átrW., r:st o 
povo , simples ·e- bom; .. trad1i::1onalmeri-
te cato!ico da rlóSsá''P:aírià, 'ós' éspi
ritas 'sê valem dt/rrieios não recomen
davtis, porqu~ 'h{êort~tcis.: ; :·'-, · .. · ' 

tão viv.a e palpitànte: .· "qu\lm i'liiQ. é 
por mim é contra. mim", . · .· · · 
, ~ea!mente, o Espiritismo não é .i;iem 
pode sei·. o verdadeiro Cristianismo. E 

. ápenas 'um lastimavel . usurpador .. de 
· um titulo a que jíunais poderá ter 'di
reitos de especie 'alguma., E. perànté 
o povo que pretende doutrinar e di
righ· não passa de um "lo!:>o em peles 
de ovelhas" ou 'de um falso profeta 
a. indicar o caminho • do · mal e da· 
mentira, .do erro, e da d~sgraça .. 

-o-

/.r_ .'.t~.:·:: 

U :4iqMêARPEIO .. : .nE .. tORETO 
<fe;li~l ~9ÍÜblifd~i&'4e Loret.o foi 

, tal 'qu& forço~ .·à ra:dio do Vaticano a 
; Jl.,b~~~n~l' is~:;i;, tr!),!tlci9n,al /ileü_hau-

dad~ e à me!jciop.ar os'a · ,Jaleiuiies · 
COlllO Sentlo'.}os Jiit\i' ' .. . Ui'.;âO, 
Cit~n<1J ;6,;i;os~1'varore''-

'._.:- .. /·.,-~.-:?.<:~ ;_: :· •. ·,.;:_·_: '._:,;~:..~,::',;.·,:1·:.i. o, 

.r dlo+do ,VatlcanocJ1),Qj,Se ... :. dizm1,· 
, '.elo qú:~;il f1ão,. poli:é1,1(ólf~'.~~~t'.pê ficar 

'a ifu~i;ij1~t~Alü1t'..t.e)'íâ:"hldo:b. motivo 
111i!itar, a yantagem estratégica ou a 
'utihdaci"e .. de t&l ctéstruição. Nada bá 
:ab~0lUt;.\mente.· qul/ a justifique". 

Como se sabe, em Loreto, encon. 
. .ti'a,se a. veneravcl Casa em que vi
veu a Sagrada Familia e que foi pa

. ra lá transportada. 1ielo ministerio 
dos Anjos. .· 

São Paulo, 20 de Ago~to de 1944 

O CORACÃO. DE MARIA E A CELESTE 
MENSAGEM UE FATIMA 

. r 

Pe. Valentim 1\. de Maria C. M. F. 
N~o será necessano encarecer aqui, 

logo de inicio, a importancia e·. atua
lidade do assunto que serve. de·, epi• 
grafe a estes modestos artigos. 

"Fatima e o Coração de Maria" são 
dois termos de uma proposição 11i.Je 
vem interessar de perto n;j,p . só a; 
grande. Familia . cordimài-iana.···inas à 
humanidade em geral, mor~.e~te. ui::s· 
ta hora ~rucial da s1;1a hlstqri~.. ~ 

A razão é obvia: Não seria teme: 
rario, desde já, afirmar que Fatima, .. 
tal qual é conhecida hoje em dia, pos· 
sue as credenciais divinas para ser 
considerada como a grande :revela
ção do Imaculado Coração de Maria 
para estes ultimes tempos. ·· 

Esta afirmação achamo·la magis
tralmentE' demonstrada através tlàs 
paginas dum interessante livro que 
acabam de. lançar à pubHcidade .as. 
Oficinas Graf!cas· da "AVE MARIA., 
intitulado "0 CORAÇÃO DE MARTA 
E A HORA PRESENTE". Obra assa 
primorosa·· e oportuníssima, que vem 
preencher um vácuo que jà ·se fazia 
sentir· no campo da literatura maria
na; joia ; !iteraria de real valor, la,-

' p!dada com extremos de carinho por 
mãos habilidosas é engastada; 1ia co
roa das glorias do Coração de Maria . 
1íl cl.1. lavra do Revmoó Pe .. Raimundo 
Puiól, C.M.F. Superior P'rovincial. dos 
~ 'issionarlos Cord'ma1·!atios, · vulgo, 
Claretianos. 

O GRANDE LIVRO DO CORAÇÃO 
DE MARIA / 

que Fatima constituo. segundq foi ln• 
slntiado acima, um dos cap!tulos mais 
sugestivos e emocionantes desse 
grande livro mistlco do Coração de 
Maria, revelado nestes dias à con• 
triatada humanldade. 

Multo. bem disse um abalizado mes· 
tre de ascese e profundo escritor, Pe. • 
Nicolau Garcia Superior Geral elos 
l\lissionarios C~rdimarianos; ao afir· 
mar em luminoso docume1ito que' a, 
devoção ao Imaculado Coração t!e 
l\laria reveste na Boa Nova de Fa
tima os caracteres de icléia centrlca 
e fundàm.ental. 

São assás eloquentes e expressivas, 
a este pi·oposlto, as S!ãlgu!ntes pala
vras do E;minentissimo Cardial Pa
triarca de Lisboa, Dom M.anuel Gon· 
gal ves Cerejeira; · · 

"0 ciclo das Aparições de Fatima, 
JuiciadÓ a tred de i\1aio de 1017, 11ão 
foi encerràdo ainda. FaUma 11ãci dis· 
se ainda a l,'01·tugal- e ao mundo todo 
o seu segredo. 

Cremos que as.Aparições de Fatima. 
abrem na historia da humanidade um:, 
novo:per!odó -· o do Co1·ação Imacula
do de :Maria. Justificadamente pode
mos acreditar que pela intercessão do 
Imaculado Coração de Maria grandes 
cousas preva·ra Deus para .. o mun
do ... 

A() contemplar as rnillas fuú1ega11, 
. tes e ensanguentada& da ter1·a int~i-

,. ra em guerra ..• talve2. 1nuitos sejam. · 
tentados a pensar no (im do inu~clo. 

E porque não pensar. antes, qua11do 
se c.'ê na Providencia .d é Deus e. 110 

O Coração de l\Iaria é, no dizer do Coração maternal. ela Virgem Ima.cu-
eximio teo!ogo cordimariano, S. ,Toão lada, que é o ,doloroso nascimento tie 
E.,cles, um grande livro até· hoje de:s- E nesta hora dolornsa de expiação 
conhecido e incompreendido da maior . para toda a humanidade, que a Vir
parte dos cri"stãos. E l<'atlma, co11si- . gem · Santíssima anunciou aos viden- . 
derado nas relações que o prendem ao tes como castigo do . abandono do 
Coração de Maria,· é, bimr assim, 'iº" Evangelho, é para Nossa Senhora de 
mo um dos capítulos mais sugestivbs Fatima que se levantam já em mui-
e emocionantes· · Ilesse· · grande livro, tos .lugares da terra mãos I suplican• 
revelado ao mundo nestes calamito-, 
sós dias.. · tes" · • • 

Sim, 0 Coração de Maria . ê O .Li• .A proposito na fenrorosissima e. em-
vró niistico e· figurado . de que nos polgante alocução .profe!'ida em I•a-
fala a profecla de Ei;equiel, (cap. VI, tima no dia treze de maio de 1943 
v. 3) e O Apocà!lpse, de São João, pP-lo lilxm1). Sr. Arce~!spo de Evora, 

· - deparamos .as seguintes Unhai;: "É · (cap. V, v. 9). ·· . · - · lt 
Lívro misterioso, impresso nas ofi- para .este Coraçao· que se vo am ll•lS· ·, 

cínas do paraiso celeste, multo antes te 'momento óii olhos ansiantes da hu· 
Je que existissem os seculos da ·cria- -11rn:nidade que sofre e crê. Foi. aq· i 

d" neste cantinho ignorado· que a ,·oz 
ção; Livro conservado na mente i, máviosa di-. celesté Aparição veio re
vina e dadô .à publicidade na plenitu-
de dos tempos; Livro sobre O qu~l O cordai· aos homens que tinham uo 
Divino Espírito Santo. escreveu o pro• Céu utn Coração de l\Jãe a pulsar tei:· 
log0 que dava inicio ao drama da Re: namente ·por eles, conv!da0los .a pôr 
clenção do mundo. Et Splritus Sane- neste Coragão ,a sua. confiança e .a 
tus 'supervenlet in 'te ... E O Espirlto <liri~~r·lh"} ,suas .si1Jlica1:uir~entes,' 
santo virá sobre ti e a Virtude do AI· · . Numa )101·a··ent qu.e o ego1smo •slll· 
tissfmo te cohrirú. de. sua sombra botava a. sensibilidade dos corações 
(L · I 35) hun;ian.os e O· odio regava. de sangue 

ucas, , . . t b i 1 d 
Livro onde· es•~o. esci.·itos Õs segi;e, a terra, e se ·apres ava a co r , a e 

""' mais ruínas, e de mais pesado . luto, 
dos da. Divindl!de, as li!;õeà sublimes vem aqui à mais terna .das mães sol-
do Dlvino Espirita Santo, as reveta- . tar um, pregão de ámor e. pôr-nos· 
ções cio Verbo Enc;arnaµo e 0$ _tl'ata- ·diantb dos ·olhos O seu Coração gene
dos de paz. e: de allanga' 9oncla!ttagos · Toso para· que nele aprendamos a 
entre Deus e os homens. · , amar e para que sobre ~ terr~. cal-

Llvrõ vive do Verbo .Eaj;itrn.id::>, cinada pelo odiei, brotem mimosas Uo· 
no dizei: de Santo André ·cretense: res de éoncordia e fraternidade cr\5• 
deriomJnaê!o poÍ," S:~ ,Ricàr,do.dq j:,ão... tã"; ,.,"~ . ./:,,<}· ,.., ··~ 
Lourenço, repositorfo ·da Sagrada·~.F;Iv A Mensagelll que Nossa. Serih:-,ra 
critura, B!blict!)êa ailiinada do' Anti· trouxe. do c6u à terra, apârecendo 
go e Novo Testamento: Livro: vlv. o, â seis vei:es. em Fatima, não ser , por 
onde o dedo de Deus, que ,é ó. DívI1.io ventura;·a grande Revelação do seu 
Esp!rito · Santo; escreveu .. a .,vida . do . Coração: .lmàculado, apresentado ao 
Rodent.or, cujos feitos e .. n:iílagres]he mundo ·nesta. hora apocallptica da 
rnin:stravam o tema e assunto· fai'o- hlsl•Írla. da humanidade, .como Arco-
rito d'e suas meditações. consoante o lris de esperança,. simbolo de .i,az. e 
testemunhei do ·Evangelista São l,u- de· salvação? ~ Como _a ultima taboa 

. cas, (I, 19 e 51), de Salvação para os indlv!duos; para 
FATIMA; .uM c/PiTiJLO DESSE ~ as familias, para a sociedacl&. e para 

GRANDE LIVRO a humanidade int~lra, · neste espim· 
toso diluvio de males .e calamidades 

Justificam-se essas ligeiras afirma
tivas que precedem, tendo .em conta, 

qtie· nos afligeiu. · 

DUAS NOTAS CARACTERISTICAS 
DA ME~SAGEM DE FATIMA 

Com efeito, propalam aos• quatro 
vento,; que. o Espiritism6 "i'iada màis 
é do que o verdadeiro cristianismo, 
coi.no . _si fosse possh•el haver um 
Cristianismo ·verdadeil'o longe· do Ca
tolicismo. Arvoram-se, alem disso, em 
detentores da •Revelação divina-;' que 
afirmam '. sér .a II!'. Grande Revela
ção dé Deus à Humanidade; como si o 
deposito das comunicações publ,icas 
de Deus ao mundo· não se tivesse 
co1~cl~ido com o Apocalipse, Dizem
se · p11rtidai:io,s da verdadeira religião 
d<? espir~to· que pur~fica e leva. para 
a··felicidade, com'o si fosse passivei ir 
ao. Bem supremo · palmílhando cami
nhos 'contraditorios moral e dogmati

·c;imente ... 

Nem tão pouco o Espiritismo ê re
ligião. - Esta afirmação não a faze- . 
mos unicamente nós catolicos. São os 
mesmos espiritàs que o dizem, nos 
seus conciliabulos secretos ou .re
uniões de estudos. doutrinarios. · 

RESPOSTA no SANTO. PAURE AO, EPISCO: 
À luz destes aíitodzados testeinn· 

nhos que acabamos· cie apontar, facil 
será deduzir duas .verdades . ou prin
cipios fundamentais através dos quais .· 
de.v~rá sempre .0 rientar-se quem pre-

E .o noss9 bom povo, desprev~rii!ia
me,nte·· ouve tàis afümações e sem o 
· perceber, deixa-se arrastar por elas. 

-o-

e 

PADO· NORTE ,AMERICANO 
San.tidade agradece a mensagem 

e· as esmolas dos 
da · ~ierarquia 

fieis. 

:e~ifs~e~:;~~!\,!t~~~o ~e inweitlga: 

São as duas notas essenciais que 
caracter!zàm a Mensagem ·.dé "Fati!l)a 
~ que podemos enunciar dá maneira 
ségulnte: .. 

I.0 - .A MENSAGEM DE FATIMA 
t Ul\IA l\lENSAGlfü\1 DE SIGNIFI• 

· Não! O Espiritisnfo não é o Cristia
nismó, visto como nega a Jesµs Cris-· 
to. Como· pode ser cristão quem aéei
ta somente uma pal'te da · doutrina ·de 
Jesus, e ainda assim, unicamente a 
que mais lhe convem? Como pode ser 
cristão quem publicamente desautori
za as palavrás de ·Cristo, · denuncian
do-o como impostor e mentiroso pe,
rante a. Huma.nidade inteira? · · 

co·m .,.efeito, em Agosto de 1923 re
uniu-se um. Congresso. lritemaciopal. 
Espirita em Liege · onde,, e,11tre . outras 
teses, foi tambem debatida e estuda-: 
da. a da Religião (?.) Espiriti;l. Pois 
bem. Uma das grandes propostas dei
:kadas ao estudo dos presentes foi · es'
ta: · "Deve o espiritismo ser conside
rado como uma Religião?" E a res.
posta desconcertarite, sem duvida,. pa
ra muitos espíritas de boa .fé, geral
mente ocultada pelos de intimções 
menos rec.omendaveis, foi · justamente 
esta: "0 Espiriti§mo não é uma Re-· 
ligião e nem mesmo. deve. ser consi
derado coino tal, visto como . ele ca
rece de dogma, de igreja .é de sacer
dote. Contudo, , ele compreende, a
·brange e respeita toda!> as religiões"; 
(Congres Spirite Internacional de· 
Liége . ...:. Compte rendu officiel: 1923, 

· CAÇÃO UNIVERSAL; 
O .Delegado Apo~tolic:i nos Estados rar o presente estadq de emergen- n.o _ A MENSAGEi\l DE FATIMA 

É. prec,isamente 6 que faz o Espiri
tismo; "Eu e o Pai somos um", dis
se Jesus,'.alúdindo à Santíssima Trin-
dade".' · 

Que, nos dizem os Espiritas? 
"Há mais do. que .uma Pessoa em 
Deus? .:.., pergµnta o autor do Cate
cismo espirita,. respon,dendo .. imedia
tamente: ''.Não, a razão nos diz que 

. Deus é. um ser uriico indivisível, que 
o Pai Celest.e é uni só par.a todos os 
íill;os do Universo''. . 

Desse teor· são os pontos funda
mentais da· doutrina eJpirita que pre
tende ser·. verdadeiramente cristã! Je
sus '.nos ·fala da Igreja, de Ped!;o seu 
chefe supremo; do Colegio Apostolico, 
da ·infalibilidade do Príncipe dos A-
postolos, da necessidade de obedecer 
a Igreja, sob pena de ser eliminados 
elo seu gremio, da existencia do in

·Unidos, Sua Excia. ReV1na. Mons. eia". :í~ ur.Úi. JUE.NSAGEM , ESSENCIAL, 
Àmleto Cicognani, fez entrega' ao "Ao solicitar que continem as ora- !\!ENTE CORDIMARlANA; 
Presidente.da Comissão Episcopal da- ções .fervorosas para Q rapido resta- Ca.rater universal da "Mensa"'em de 
quele país da resposta do Santo Pa- lecil:rÍento · da paz e compreensão fra- 11 

dre à mensagem de adesão enviada tema] entre 03 homens, 9 Santo. Pa- Fatima. Os iucessos .de Fatima não 
pelos Bispos norte-americanos. O do- dre cdncede de todo o coração· aos devem ser encarados unicamente sob 
cu.inento está datado nos primeiros seus · amodos filhos do Episcopado urit aspecto local ou regional nem.· 
dias de junho e assinado por s. Emcia norte-americano e aos. fieis dessa Na- mesmo nacional, mas intertiactor,al, 
.o Cardial Maglione, Secretario de Es- çâo, sua patel'llal Benção · Apostolica universal. , 
ta.d9, como penhor de abundantes. graças /!,· c·eteste l\Iensagem 11ão vinha clr· 
.- ."Sua Santidade o Papa Pio XII celestiais". C'.l!l,·érever-se·.ao lo.cal das Aparições, 

recebeu com profunda gratidão a nem slgnlfi~va somente um si.uai de 
· · mensagem consoladora de simpatia e cariul10 ·e· vtidlleção, para. com três 

Note-se que esta proposta, deixada devoção iflial, que lhe foi enviada em fESTIV·L EM HOMENAG. EM AO lrnmildei,. e inocentes . crianças que 
à votação, foi aprovada quasi unani- 11ome da Ierarquia ,dos 'Estados Uni,- · . !. · •wavàni honrar a Senhora com a te• 
memente pelos presentes, com .exce- dos da America do ·Norte por Sua RVMO GONEGo· PA.ULO ROLIM za do terço, com as quais .. EJla se dlg-
ção-apenas· de um voto, 0 da coµgres- ,: Emcia. o Cardial Dougherty e . Suas , · nara confidenciar. A 1\Iensagem uão 
sísta inglesa, Mme. Greepwood. Excias. Revmas .. os Arcebispos Moo se endereçava. exclusivamente a Por• 

Aqui no Brasil, é comum ouvir-se, · ney, ,Sti:itch e Spellman. Pelos ser LOUREIRO · tugal, nação embora' escolhida por 
nos meios espiritas aquela mesma fonentes. expressos no mesmo, confir- Nossa Senhora· ·para teatro de •mas ,. 
frase que serviu de mote para ª in- roam uma vez mais sua inquebranta- As . Religiosa, , e p€qucnas .ori'ans rta rnaravil11osas Aparições, e causa do 
feliz concentração espirita efetivada vel, fidelidade para o Vigario de Cris- Casa· da Divinà Providencia, ·org~niza- De fato, 0 ambito da Mensagem de 
anos atraz, no éStadio municipal do to, e . testemunham seu. inalteravel ram uma homenagem ao Revmo: Co- Fatlma foi-se; aos poucos dilatando 
Pacaembú, reimpressa poi'.· toda ª par :i:imor e afeto para tudo o que .a santa nego · .·aulo Rolim Loureiro, diretor da prodlglosaniente e noJe, abrangé, :tum 
té ein jornais e revistas, folhas vo- cidade de Roma :::... com seus tesou- Modelar Casa e diretor tambem da P~a. majestoso amplexo ele luz, de amor e· 
lantes e rebordos de rorf·mances; fra-., ros de' arte e cultura religiosa União do mesmo noine. ·oor motivo do de salvação, 0 mundo· inteiro. "A 
se esta que espelha· pe eitamente a significa para a civilização ,cristã". 10.o aniversario de sua .,ordenação. A Virgem falou .para o mundo, diz a 
doutrina aprovada no· congresso de \"O.Santo Padre cujos esforços pa- festa foi realizada no dia 15, p.p. luminosa· Pastoral Coletiva do Epis• 
Liége: "Tende por tenip!o ·_;ó Uíli- ta mitigar os estragos que ocasiona a O programa foi O seguinte: copa'.!!' Português de 194:l. Os fatos 
veri;o; por altar - ª Coosciencia; por presente guerra tem sido incessantes, As 7,30 hs., Mfssi:l. solene en1 ação de estão mostrando que as Aparições de 

pag. 193), 

imagem - Deus; por lei ~ a .Cari- como Bispo de Roma não tem deixa- graçav pelo aniversario, HOUl',e com,1- l!'atima tiveram uma fina:lld:i.de. Que 
· dade" • · · · · •· . , · ·,do de insistir sobre a necessidade de nhão geral das Filhas de Maria e orfãs. p:tssr muito alem da fronteira portu-Os ·esniritas, ao ehvez, negam, um f' - · · · · , '" d d Eis ai a con !,SSao quas1 lllConscien- ·P·.rese1-var a Cidade de .Roma por seu . As 15 horas, sua Excta. Revma. foi "'U8S' s. ão. fá. muitos oa que de di· 

fer.no, 

Por um, todos estes ogmas,,to as es- · · · · " - • d ' .. • · te. O Espiritismo · nao ·e nem ev~ bara. ter sagra.do e p. or co.nstitüir o saudado por um.a. Filha, de Maria e po1· versas partes ·do· mundo. olham oara. tas verdades que Jesus. veiu trazer a · · d 1• -- • -ser considera o re 1g1ao _porque -nao c.·.entro mundial do Catolicismo". uma aluna. daquela Casa, que em pala- F'atima co. mo o.Jugar. .. bendito donde ten-a, · desautorando-0 perante o d 1 · d t· " · 

d · tem ogmas,, tempos, sacer o es •. ; "É seu deseJ·o arde.nte que os zelo- vras de gratidão enalteceram' suas vir• ha d• irradia'r a nova' ordem e a sal• mundo, com o estigma a llllpostura, , 
.Conclusão. .' , . '·. .. , '.· sos•·esforços e. a intervenção dos ·Bis- tudes· sacerdotsis e a. magnifica organl- vaç'l<. pará .o ·mundo.'.'. · 

E• como se : isfo não bastasse·, ne- Que dizer a tudo isto? Como 'pode· o pos norte~americanos em favor de . zação que vem dando à casa da Di• A reiiercusão das maravilhas de 
gfün-Lh~ · ª ·'mésma· divindade, aliás Espiritismo apresentar.ase · ao · nQsso '. Roma, nesta hora amarga, possam vina Providencia. Fátima ecoa hoje em t.oda a parte do 
tão. e~plendor~samente demonstrada povo,. com as credenciais de ·Religião, · 1 

.· contribuir a que se adotem medidas Foi oferecido ao Revmo. conego Pau- mundo; A grandes iria,les, grandes· e 
atravez dos ·mais, portentosos. mila- quando seus mesmos grandes dout~l-·' , . efetivas inspil·adas pela boa vontade e 10 Rolim Lourr,iro um pi~oso p1·esente, proporoionados remedios. ·. Ora, quem 
gres; 'culminando na màravilha_ das nadores .e dirigentes,.de caso';pensà'." resl)eito dos mais altos valores da vi- alem de um lindo ramalhet ·dé flores. duv!da"que a gravidade e a propor-
maravilhas: · .a sua divina Ressurrei- do e estudado, afirmam jusfam~n,te dl!· civilizada, para evitar maiores des- seguiu-se wn agradavel programa eons- <;ão dos males e calamidades que bo• 
ção. , o contrario? Como pode conciliar-sê· truições, e prejuizos". tando de. numeros de dansa irifàntll, je pesam sobre O ' mundo sejam uni-

Conclusão. · t:al atitude corµ a sinceridade propria "Sua Santidade deseja, ademais, wesia, canções alem de uma pequena versais? 
Seria ~ngo em demasia, examinar de todo verdadeiro enviado d.e Deus? . exprimir sua gratidão especial pelas comedia e . um quadro-vivo sobre a sa- Não ·resta,, por tanto; a menor du• 

uma por uma, todas as _oposições evi- Não! A. ràzão .hÚmana.'riãô ·p9.de a- doações generosas e oportunas dos ca- grada Fam!lia. vicls>, que a Mensagem de.Fatlma. Que 
dentes que. os·· Espíritas lançam con- ceitar esta duplicidade de espirito. A tolicos norte-americanos, que permi- O encerramento foi feito com ás pa- vil'.lha ser portadora de grandes reme. 
tra a pálavra de Nosso Seµhor Jesus nossa log\ca na~ural se ):evolta, con- ;;,µ_tam mitigar gra,1demente,' ao menos lavras de agradecimento do honiena- dios para ns grandes males do rnun• 
Cristo. Todavil!,· pão precisámos ir h·á essa impostura e o sentimento de .'. em parte, a miseria e. os sofrimentos geado. · dó, é amP MenSagem. de ~arater e 

·h.iJt~. 
f 

tão tónge; Basta uma só, uma nega- ,,Humanidade que nos• levá a.:pi:octir~:.. Aão .difundidos em Roma, assim como 'Após a reoresentação foi · oferetllda. stgni!!cagãQ evidentemente untver, 

ção apenas; e., ser-lhes-á plenamente , .. 
0 

J:>em, dos nossos • · · ti a ci•• .· pelo e!II'iia9vo desejo de prestar~lhe pelaa Revma:i: Irmãs da, Divina Prcvl• ~ _,s.,a, l,x· ,-;·,.,.;,· ,·,·,'-,: .,,-,: .. ,.,;;··.·.,w·_·,.u.".t ,,.·· •• :·.(,~ •• ,,~e-· 9ª~-.i_ .. _\_·· - ..... ,, .• " .. ". -1,.,:,~:.:~, a12Iicad.a à ~ala!fl. eyangelica §emP.:r1f · nJmciât9e~ :· · ·· 0

''-
1
; ,,,;. i, ····. ,-1uâà ·mais &mJí!la en.9.uant?0.,pu• ci11nc~ Wlla)nea_ dfl dO- :_ _ , .. ~. _- "· . . ,,.. ·· 

. ·.-· / ·: ~.~ ~;;;~,. ,~;. r1: 
1 
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São 1-'anlo. 20 de ,\gostn de ltJ:j.:j 

JOIAS Ultimas novidades em JOALHARIAS 
·~, 

MOUl:UNAS de ouro, rubis e brilhantes· 
GHANOE ESCOLHA ·EM OBJETOS PARA PRESENTES 

variedade em RELOGIO S das melhores marcas suissas Grande 

Casa ·sento ·Lo·eb 
A 

15 RIJA 
Joalharia preferida 

DE NOVEMBHO N. 331 
sodedade HA pela alta 3 üERAÇõES 

QUE PENSAR tos BAl1ES1 
-------O ·que dizem os Santos e as Autoridàdes 

Eclesiasticas 
1 _ i;; · cie toda a evidencia, e até uma ba
nalidad-~. que da.usar não constituc, em 
.i, iim ma,l. ll)as que as circunstan

. cias que podem existir concretamente 
fazem, em· geral, da dansa um mal ila~. 
tante grave, 

·O QUE DIZ $AO FRANCISCO 
DE SALES 

Fala-se tant, - e com razão! - da 
<tlocura de São E"rancisco de SalOG. O 
co~selho que o santo Douto, dá a res
J)eito de dansas é concludente. e mos
tre. c~mo lhe pareciam perigosas a.:; 
<\ansas de seu t::mpo: "Falo-vos_ dos 
bailes, Fllotca, como. os meélicos falam 
dcs cogumelos: os melhores .. de nada 
,alem. dizem. eles· e eu vos digo que 
OS MELHORES BAILES. NAO SAO 
:nONS . . Se l)Or qualque1 m.:tiv<i de 
(!Ue não, coi1seguirdes_ desculpar-vos. vcs 
for· necessario lr ao baile, velai por que 
,-o~ii dansa seja decente. Dansai pou
c~. e pJucas veze.,_ IXl'-"' que do contra
üo · correreis o risco cte \'OS a.feü,oai: il~ 
<!ia-nsas... e estas r~crcaçõe, dissipam 
o espirito de devocr.o. tornam tangoro
.~as as forças . .ornam tíbia a caridadf 
e despertam -na alma mil. variedades_ c!e 
maus afetos; eis p~rque é 11ecessa1·io 

.:servir-se delas com gran ie prudencia ". 
:Oe que maneira dansar? São Fran
ci~co de Sales o expllca: ~· com ·d~coro, 
dignidade e b:,a intenção" Que diria 
<> Santo Doutor de certss dansas mo
dcrnao, como ·. a ~, c~nga" en1 que os 
j1ares formam longos cordões pelo sa
J.::(•, segurando-se uns a0-5 outros. g~s
ticulando e gi-ita-ndo como crianças'/ 
Enc:n(raria ele um meio de se éla11sa1· 
···com decoro e dignidade · a "carga", 
quando já ll1e parecia isto prcblem8· 
tiw quanto ils dansas suaves, artist-i
cas e, delicadas de seu tempo? 

Certamente não. · Muitas pessoas en
tendem que. P9rque São FrancL,co ele 
:3ales autorizou, en1 te"se, qué se fosse 
~ bailes, fazendo-o embora muito a 
contra.'.gosto e cheio de apreensão. se 

· dev~ com a maior liilerdade estender 
:?. quem quer que seja· esta autorização, 
Estas pessoas· tomariam o cuidado _de 
aconselhar_ aos que dansam que façam 
1•s~ <!e certos pensamentos _salutares du
i-a'nte a daii~·t E teriam a coragem 
de acoliselhar os pensamentos que São· 
Francisco .de Sales mencioila1 Quais 
:;ão eles? ".Pensai. diz o Santo. nas 
almas ·que ardem no inferno por cau
~<', das fàitas que _cometeram em bailes: 
pensai · üos santos religiosos que. en
quant, \'Os d\vertis. cànta;n ·os Jouvo
i'os de ·Deus: .. pensai nos homem que no 
n:::smo motnento estão sofrendo ou n10r• 
rendo: pensai em No.sso .Senhor. em 
Nossa Senhora, nos anjos e santos que 
·vo, viram no baile. e que tivera1,i gran
d'.' pena de ver \'OSSO coração distraiclo 
com tii.P grande tolice e atento a uma 
tal sensaboria: prnsai ria morte que se 
::3 •)roxiJ1)a zombando de vós. " que \'Os 
!à~ siI1aJ µara que entreis na dansa ma
c'lbra onde os · gemidos substituem o 
,•lolino. e ondê taré1s voEso transito da 
vida à morte". É interessante ler. nçs
tc sentido. o ca.p. XXXIII da 3.a par
te da jamais as~a-z louvacla "Introdu
ção à. Vida Devota''. 

O PE. \'UILLERl\lET, O. P. 

Vale para quatsquer e.i;µecies de reu
:nioos dansantes esta tmpo1·1,ante obser
vação que faz, em uma tntet\:ssante mo
nografia sol)re .. Os CatoJicos e as no
vas dansas". o insigne Dominicano, Pe. 
Vuillermet, O P.. de cuja obra extraí
mos . quas! toda.s as nossas citações so
bre (\ansas: 

"É rar'o que as dansas frequentes e 
1·êgularcs se conservem como simples 
distração. Elas se tornam, pelo con
trario, e é esta a observação de quasi 
todos os moralistas, uma ocasião de in
timidade e de encontros para pessoas 
quJ acham assim um melo facil e apa
rentemente insuspeito, de dar i,, sua 
paixâ1' um alimento de que são sem
pre avidas .. E mesmo quai~dc não c:iis
te este desejo inicial, não é certo que 

a frequencia dos mesmos encontros faz 
nllsc.er a paixão. tanto ma.is quanto es
tes encontros são muito perigo,sos por
que prolongados? Da11sa.-~e tioje du
rante toda uma resta .com a mesma pes
soa. o que seria outrora -uma g·rave in
correção: e. depois de ter desaparecido 
a primeira cer1mon1a, e ciuando a f:.
milia ridade se · vai introduzhido entre 
o Jóvem e seu par. não é certo que o . 
pudor se vai dcilllitand".l? . Não se faz 
mai.~ a fiscalização dos sentimentos. e 
insensiVeJmente ns prnsamentos e desc
jJ~ Qlle outrora, teriam _revoltado: a con
ciencia se aclimatam na tnteJige11c\a e 
no cora~ão. - considero. p::is. que es
ta.s dansas frequentes com a mesma pes
soa são· extremamente perigosas". 

Dei>oi.s de conside1·ac;ões mais lndul
gcnt e, qua.rito· a peqüenas reuniões dan
,~ nt,es absolu·tamente esporadicas -e lm
prnvi~adas na lntimld?,de ele uma fa
milia. que entretanto ''conservam nu
met·o,;os inconvenientes que decorrem r,a 
sul\ natureza.", o autor ac1:esre11ta a se
guint~ ~onctusâó: •• teoricamente. a 
iianrn nf.to é \moral. , . e sô sé podq_.tor
nar acidentalm<'nte. Mas não ])osso 
negar que. na pratica. o acidenta] s2ja 
o mais frequen:.e. As peSSOl\S. que pe
cam l)Or ocasião da dansa são INCOM
PARAVELMENTE MAIS NUMERO
S.\S ·do que as que não pecam. A c2u
Sl'. deste fato está. eni parte. na dimi
nuição <la Fé e · no abandono dos ex~r
cicios de 1>ledade, e de outra -parte no 
relaxam1>nto d'.ls costumes que faz 
com que hoje em dia se 1>ermitam. na 
d~nha tais liberdade• que é ·multo ra
ro que· a virtude não fracasse durante 
ela" Estas li."lhas · são· de 1!!24: Que 
diria o autor, das dan,5as de' 1942 ! 
BENTO XV E OS BISPOS t'RANCESES 

Em 1924, a Europa sofl·;i;l ·c1a inva-. 
são de certas dansas americanas - que 
ho.ie n~s · parecem tão moderadas - e 
q u~ suscitaram entretanto inumeras 
condena~õe-3 da Hierarquia na França. 
O Cardeal Duboii;. o Arcebispo <;le Cham
béry, o Bispo· de Ulle. condenaram 
sucessivamente ·as dansas nová.s O Ar~. 
ceb!spo de Cambra! escreveu: "O ta11-
go, o rox-trot e outras da=s analoges 
são diversões imornis ém si mesmas, 
Elas estão proibidas pela propria con
ciencia. por toda a parte é sempre, llll• 
ter!ormente à.s condenações episcopais 
e tn.dependentemente delas" E Ben
to XV. úa Enc!cJica "Sacra prope 
di.ém" diz: "esta·s dansas .exoticas e 
ba.rbaras, recentemente ímport~as nos 
círculos mundano3, mais chocantes, 
umas que as outras, são o que t:ia de 
mais proprio para banir todos os ves
tlgios de pudor". Muitas destas dnn
sas provinham das mais baixas cama
das de l11digenas · americanos e dela., 
disse em sua ca.rta Pa.storaJ Mom. 
Charost.: "Edulcore-se quanto se quei
ra este enxerto barbaro. conija-~e ·c:m 
maior ou menor pericia seu despudor 
nativo. t.ogo que encontre um tm1pe
ramento propicio. este enxerto retoma
rá seu ardor e sua vi,Jencia naturn l. 
Ele é o· v!rus da carne pagã penetra 11-

do ·em um organismo sócia! que dezes
sete seculos de espiritualismo cristão e 
de dignidade moral haviam modelado. 
Ele é mais d-o que a revolta - de que 
nenhum seculo cristão foi isento - cl2 
é. no fundo e por tendencia, a anar
quia do Instinto". 

Das dansas modernas, muitas das 
quais evidentemente adatadas e _im
portadas dos "bas•fonds" das velhas 
dansas pagãs de negros norte-america
nos, que se l)Oderla dizer? 
LOUIS VEUJLLOT CONDENA OS 

"BULES INFANTIS" 

Qua.uto aos bailes Infantis, porque 
não reproduilir aqul, · como confirmação 
elo que com tanta eloquencia disseram 
nossos Bispos, ó que 3screveu Lo11is 
Veuillot? "Estes bailes Infantis sfto, 
diz-se, um espetaculo encant.ador. Sim, 
para os olhos. 

"Mas que triste cena, quando aten
de1'!11os abs murmurlos da · razão. Me
ninas <le oito anos fazem a aprendiza
gem da vaidade e da faceirice: elas já 
sáo habeis na. arte do sorriso, da pose. 
das atitudes. das Inflexões musicais da 

vn: O• meninos tomam porte e ex
pressões fisionomicas variadas, segun
do as indicaçõ8s maternas: tomam ex
pt·essão cavalheii:esca. pensativa ou im
portante: outro,· se f:tzem éle espertos 
cu methncolicos. confarme lhes fique 
melhor. A,; mães ai estão radi~sus. M::.s 
a i,ena é feia. Percebe-se que os per
sonagens do baile em minia t.ura foram 
profa11a<1os na flor da sua dm.plicidade 
graciosa e ingenua, desde o berço, A 
itnprcssão de uma- pessoa razoavel. tes-. 
tcmunha de uma destas festas chama
das de inocencia, era de que se expe
riment[?. um desejo ardente de chiba
trn:·. a t(>1to -e i. c:ireito, toda a llirfa
lhadt," (Lcul5 Veuillo\, L'Uninrn, 23 
de dezembro de 1858). 

O SANTO CURA. D'ARS 

Pc.ra n1cerrar. vejamos o que a este 
propósito fez aqude que a Sa:lta Igreja 
apcnta como modelo de todos os Paro
c~s modernos. 

Extraímos n_o:;,<;as cita,ões da magni
fic~. cbra de Mons. H. co:wert, ... Le 
Se int Curé D' Ars et le Sacrement de 
Pánitence". ed. Emmanuel Vitte, 1931, 
p~gs, 13-21: 

"Tanto o intcres~e geral do rel)anho 
c~nfiada à guerda dc'\,M. Vianney quan
to o de certas alm'.ls mais parti
cula:·mente cxpoatas a \}€:·der-se cxi
gic. o dcsa.parecimcnto de u:na tão pcr
nici:sa dtsor,~en1 (as clnnsas) Ele rt
fletiu nisso. e. desde então. se resah'~u 
a aplicar, ao pé cLa letra, os p1·lncipios 
d?, Teologia Mciral sobre os 1>ccadorc s 
,,c,a iionais e os reincidentes. com uma 
grande bondade. mas tamilem CJJl1 un>a 
energia de bronze, que nada faria re
cua:· Ele 1·ecus:;u. c:im efeito · a ab
solvição, mesmo n:1 tem1n pascct a to
das as pe,:3oa.5 que lla viam d.ansa.do, 
ainda que fos:,e uma vez. no decursJ 
d:1 ano: e. enqt..anto ele ",iulga.va pro .. 
vavcl que elr.s tornariam a cair no seu 
1:er.a.do ", afastava-as da .participação 
n<>s sacramentos Elas podiam vir c::11-
fes.sar-sc. e. de fato: a maior parte con
ti.nuaya a vir: ele as c-ncorajava. ex9r
trva-as a mudar de- v·ida. mas não as 
al:solvia. "Se não vos corrigis, lhes di
zia. estais cond..:nados ! " . 

e D~ "Em defesa da Ação Catolica ") 

Não Desperdice! 

Deposite suas Economias na 
PRUDENCIA CAPIT ALIZAÇAO · 

A sau~e do EKmo, Sr. Arceb!s~ 
po de GuiaM 

D Aquin~ corrêa. Arcebispo de Cum~ 
b:í, que Be encontra enfermo ha variv;; 
dia~, internado no Sana.torio s,u1ta Ca
tarina, continua. expsrimentancto sensi
veis melhoras. não oferecendo mais pe
rigo o seu est:1do de saneie. 

O ilu~tre Prelado tem receilid<- nume, 
rosas visites. não só de Sacerdotes. ma,s 
tamb?-m de autoridades e pessoas repre
sentat,iva ~ da so~iedade paulistana. 

Os PP. Taatinos pretendem 
missionar na ·Amarica do Sul 

D~ acordo com o que se diYulgou nc:s 
meiJt catolicos dos Estados Unidos. cs 
Padres Ttatlnos pretendem i11sta lar 
missões nos· países da America Latiti.i. 

O Revmo. Pe. Juliano Adrover, Pro
curador Geral dos Teatinos, partirá n'l 
proximo mês de agosto. para caraca~, 
na• Venezuela. a fim de examina-r po.s
sillilidade~ ~ condições JOc.iis das l'd· 

giões mi&sionaveis da America do Sul. 

Festa de N. Senhora Aparecida em Somcaba 

Rua 21 Jc i\Iaio, 81)-90-S. Paulr 
• • . ~N~ 

Será !estivRni.ente. comemorada a fe.,
t?, de Nossa Senhora Apars"cida na C'i

- dade de Sorocaíla neste estado. 
. A festa será precedida de um sete

nario que se reallzar;1 de acordo com o 
seguinte programa: 

27 de Agosto - domingo - As rn 
hJ. - Chegada da imagem de Nossa 
Senhora Apare;)ida, em romaria promo
vida peloç.,, Confrades Vicentinos. 

Benção do Santíssimo. 
31 ele /\.gosto - quinta-feira - Às 

19 hs. - Inicio do solene setenario. sob 
o patrocínio dos paraninfos Dona J otl
qui na de Cunto Sca.rpa e seu filho Fran
ci!:co Scarpa ,Junior. 

Pregação pelo Revmo .. 1_ Conego _ José 
Pedro Bellotti. DO. P?.'Dco de Tatu!. 

1 o de Setemb"O - sexta-{~lra, - ;,, s 
10 hs. - Continua:ão do setenario ~<>IJ 
o patrocínio dos paraninfos . sr. Severi
no Pereira <ia $Uva e· exma. Senhorij. 
Pl'egação pelo Revmo. Coneg< José t•e
dro BeUotti. 

2 de Set,m;•ro - sabado .:.. Paranin
fos: sr. Dr. Níc--:au Sinis1;al! e exma. 
s~1ihora. 

Pregação pelo Revmo. Monsenhor 
Francisco Antonio Cang1;o. dd, Vigario 
ge1·aJ do Bispado. 

3 ..;, Setembro - domingo - Para
ninfos: sr. Dr. José terna! e exma. Se
nhora. 

Prigação pelo Reymo. Padre Arl!ndo 
Vieira SJ. . Ilustre e conhecido orador 
S~-Cl'O, 

,J. de setembró - segunda-feira. __ 
Pa-raninfos: sr. Otaviano Pereira da Sil
va e exma. Senhora. 

Pregação pelo Revmo. Monsenhor 
Fra.ncisco Antonio Cangro. 

5 de Sc.temb,·o - terça-feira - Pa
raninfos: exmo. sr. Tte. Cel. Oscar Ce 
Melo Gaia e exma. senhora, 

Pregação pelo Revmo. Pe.dre Arlindo 
Vieira SJ. ' · 

6 de s~tembro .:.. quarta-feh·a - Pa
raninfos:· Comendador Antonio Pereira 
Inacio e "\xma. Senhàra. 

Pregação pelo Rcvmo. Padre Arlindo 
VireiJ'a SJ. 

E o programa no dia 7 de Setembro 
será o seguinte: 

As 7.30 hs. - Missa e comunhão ge
ral pela PAZ (JNIVERS;\L. 

As 10 hs. - Solene missr cantada, 
com assistenci::i de S. Excia. Revma. o 
Sr. Bispo Diocesano. Sermão ao Evan
gelho pelo Revmo. Pe, Arlindo Vieira 
SJ. 

As' 17 11s tmponc11te pr9Cissão com 
artistic<Í andor de Nossa Eenhon1 Apa
recida .. precedido pelos andores de Sâ:'l 
Benedito, São Roque. santo Antonio. 
São José e São J•i laE Tadeu. A entrar.a 
da procissão. ben~ão salcne com o San
tissimo Sacramento. 

HM·erá tambem uma grande quermE's
se em bmeficio da Festa no Lar1to Santo 
.• <1nt-onio. 

LEGIDNAR o 

O liberalismo. raiz do Estado Totâlitario 
. , ; . . . 

Sobre um fundamento sem D~us e sem· mor,al nuncá 
se poderá construir uma ordem verdadeira. 

O liberalismo. é a raiz do nacional
socialisínó. Em muitos cfrculos ea•.o
licos 1iresta'.se pÔuca atenção a.o Tato 
de ser ele o responsav2I 11ela ·,:ri~e 
moderna. Encar.a-se unilateralmen: e 
a questão, considerando como tmi_co 
inimigo atual da Igreja o nacional-so
e·a11smo. lnim;go certamente ele·~. e 
J)l'esentemente o mais perigoso e 
a"'ressivo· 'Mas que· :1proveita comba
t;lo. se ;1õs mesmos continuamos li
berais'? Tal atitude llÍlO pode signifi
.ca uma solução rnr,\adeirn e decí.>i· 
va. Só seremos capazes de vencer 
realmente. o• nacqmal-socialismo, ee. 
estirparmos o mal pela raiz; é a. raiz 
é, como hoje ning11en1 p(Hle ignorar. 
o prnprio liberalismo. a :,epa.ra,;ão tia 
Religião e ela. Vida, o rompimento Llo 
mundo com Deus, a laicização do \1!11· 

sino e das demais atividades, o inrli· 
v:clua'.is~10, o inte!ectua!isn10. o sen· 
ti mental ismo. 

Ndssa luta centra o nacional-socia
lismo terá um sentido e dará estie
ranças. de 1·esultaclo dt1raclouro. w· 
me1ite se não 1·ecairmos nos erros que 
o geraram. Portanto não lutemos 
contra o nacional-socialismo arvor,rn· 
do lcma,s erroneos. N~o se tratá ,,e 
p:.lmilhar ele ·novo ~enclas que uos 
extm riaram os passos. 

A ARMADILHA DO "ANTI
LIBERALISMO" 

A juventude só iate;;rará as filei· 
ms antili;;tr.istas- quando for gu'arla 
1Je'o payilhiio antiliberal. 

N3 juventude _percebe-se um m,wi· 
mcn to de desconfiança a respeito <lei· 

' ses apregoadores. ela luta contra o ua
ciona,-soc!alismo. Teme que· muitos 
delf\S n'o seu intimo acalentem o de
SPjo de restabelecer as ve:has insti
tn-i\;ões' burguesas em que foram 
educados. 

D gamos. \lortanto com toda a ela· 
re:w à nos,,a· juventude <1ue. em nos
so comhate contra· o nacionai-stmia
lismo, não riucremos de 11enhuma tlia' 
1;c1ra renovar O liberalismo. 

De,emos compreender que a mod
dade se sente a braços com uma difi·· 
c11lda.d8 psicólogica toda especial. ~>,1 
nuito;s países a nova geração. e com 
ela n is~os melhores jovens, se ins11r-

. gem ~outra o liberalismo. Percellêm 
quP. a;,;ora II-itler na Alemanha. ~o 
men is apareiÚemente, traYa a mas
ma luta. E, rnndo qu··e o ad\'ersar:o é 
Llentico. com fa<:illdade couclueni: 
"Temos O mesmo programa. o mes:no 
objetivo; unamo-11os, portanto".'. 

!{.,jubilam-se aute a destruição e 
al>oli,:âJ de mil fot'mas liberais. ()s 
jovens sentem qua:si espontaneam,-m. 
te shu,mt as por nm sistema que pr12, 
conir.a ao menor- em teoria, a orde,n. 
n h'é,.-arqt1ia dos valores, a imidade 
e comunidàde; que deMroi o indivi
dualismo, proclamando os direitos da 
comunidade: que fçimenta os valol'es 
da naçfto, reivindicando_ seus dir~i
tos;. que se. opõe ao iuteleetualisnli:r -e 
sentili1ental'smo: que visa o homem 
inteiro, lião se restringindo a niollili
za·t· _as forças puramente intelectuais; 
que combate,. es·carnece e êlirnina o 

· burguês egoi'sta::-e· covarde, eàuca1vlo 
a juventude no ''heroismo·•. 

O NAZISMO CONFIRMA O LIBE-
. RALISMO 

Psicologicamente, é de facil exp'i· 
ca.çf10 que mesmo cr:s.tãos de convie
çiies ex11erirnentem natural simpatia 
rara com o nacional soci'.llismo; qure 
se s[ntam tentados a reduzir as di
fcrenrus entre a con'cepção crisfã e a 
eoncepçfw uaz·sta: que hesitem em se 
nfoatar cln uacional-socialif:mo llDI' 
<:crtas medifias a:1ti-cr'stãs, aca!m::n
<lo a· conciencia com o prete:;to üe 
serem talvez· secundarias ,e passa.;ei
ras. :\ia realidade vêem um unico s:ls
tcma que vivo e realiza o auti'ihora-
1 ·smo: o nacional-socialismo. Ve.nG'· 
rlo este, · temem · a volta do velho li, 
bcra'ismo com todas as suas formas 
t~o instintivamente odiadas pela ju
ventude bo<liema. 

Concerto da Orquestra da Con .. 
gregação Mariana do Golegio 

São Luis 
CJm a presença de· Sua Excia. Revma. 

Monsenhor José Maria Monteiro. Vigi
rio Capitular. do Revmo. Padre Pau:o 
Bannwarth. Reitor do .;olegio São Lúlz, 
de varios Sacerdotes. de membros d!\ 
diretoria- da Federação Mariana e .lte 
um seleto auditorto [Ormado pelas .1ls
tintas familias dos alunos do Cole~lo 
São Luiz, foi ali realizado, a. 17 do 
corrente,. quinta-feira -ultima. um con
c~rt~ peía 01·questra organizada oelo . 
Revmo. Padre .Walter Mariaux. o e;><
traordinario apostolo do tlV?vimento ma
riano que se acha •entre nós, vindo do 
coração da Cristandade, onde exercia 
o cargo de Diretor do secretariado Mun-
dial das Congregações Mariana.s. 

O concei·to, regido pelo proprio .Padre 
Mariaux, · obedeceu ao seguinte progra
ma: 

l - Orquestra - Marcha dos cade
tes, de. J. P. Souza; 2 - Saudação; 2 
- Orquestra - Largo do. Preludio op 

. 28. de. Chopin e Allegro de "SI j'etais 
Roí". de Adam, e 4 - _Chanson russe. 
de Sydney Smith; 5 - Piano (Solo& 
pelo Congregado Franco Brunett!) 
Mazurka, de Chopin e Preludio 11. 2, de 
Rachmaninoff; 6 -:- Orquestra - Ber
ceuse, de Mozart; 7 - Relatorio do 1 o 
ano da órquestra; 8 - Orquestra -
Ga votte "Stephanie", de · Czibulka e 9 
- Drink: to me, de Arne·; 10 - cscilo 
do Flauta com orquestra) - Nas asa~ 
da canção, de Mendelsolm; 11 - Piano 
cso_los ·pelo Congregado Valter Rosa Le1-
tel :_ Guarany .. de Carlos Gomes. 12 -
Orquestra - Ballet de Rosamunde. d~ 
SchubPrt: 13 - (SOio ci3 Piston com 
Orquestra) - Connais-tu Je pays de 
.. Mignon ", de Thomaz: 14 - Orques
tra - Polka. de Smetana. e 15 - can
ção da Vitoria,··• Vamos ver", de Cohan 

Comn , iá temos notieiado, todos .:i,. 

-nembros- da orquestra são congregado, 
Mariano$.· 

Sobre as atividades · do Revmo. Pa
dre Mar!Bux no nucleo ie formacã,, 
mariana 'por ele dirigido no CoJeg'io · S. 
Luiz. daremos oportunamer t1 ampla 
noticia Entre e..ssas atividades- se achil 
8' orquestri, ru ;.-. 1>rimeiro concerto pu
lllicn · t,Jvemo.s _ OMSiã9 ·'' de aplaUCli.t' ll«. 
~·;i:na qu1nta,'re!ra . 

. ,:tft; 

A esta juventude é· nosso deYer 
clamar: Estás enganada:! ·m isso";:úl' 
d'ois motivos. Primeiro: N.ão quere
mos renovar o liberàllsmo; Pelo: c:ou
t1·ario elé é o nosse inimigo.·' Mas, 
em s~gundo lugar: Est~s e;ngana~a,; 
se -esperas a salvação por parte uo 
nacional-socialismo, 

Est. não. é .a solução da _ci·isEl 'mun
cli:1\, · ~ão é, de modo· algum; o ge_1fui· 
no vencedor do Iibéralismo;· 'remos 
cli_sto prova· irrefragavel na. a,titude 
fundamental do 11aeional-soc'.alismo; a. 
atitude relativ-a ao supren\o valor. O 
nacional-socialismo niantem e perpe
tua o ateismo liberal.' Ou se querel'á. 
ta:lvez ver no paganismo tiai.ist_a.,mna 
vitoria sobre o ateísmo?' . . 
· Um· cristão nunca poderâ a'ceftar o 
nadonalssocial·smo: não é_questão. da 
política. mas d'e conciencia._ Ti:ata,se_ 
ele um sistema que,· cons_equente <:611· 

sigo mei;mo, JevàrtJa sú~ cónsti•u'ção 
sobre o supremo valot: "l'.OVO", 
"RAÇA··. Esse sup1 .. emo v_alor'·11u~sU· 
tue a. Deus .. Um, bem terrel\O, um ido· 
lo oeüpa o lugar. da Divindade .. Um .. 
cr'istao tem o dev'er de' ,saci:mcar, to:' 
dos· os valores nat11rai!. e todas ·as 
11rete11sões antrnberais,. caso s~ja?ll:. 
·l'e·auzaçõe,s do ,na~ional-so·cialismo. _ 

NEGAÇÃO ,DA ORDEM· MORAL': 

be ·resto, não :é preciso apela'!' para 
a voz ,ôa conciencia cristã. A, histó· 
ria de dois mil' anos nos ensina i111e 
sobi'e· o àteismó ·e·· if paganismo' não 
é possi.,el ,est:ibele~er ordem' ve~<l~, 
de·ra. Esta exige uma moral o1'Jl:lU· 
va, e,:,ge subinis11i.o da'conciéncia an-· 
te um Deus- pessoal' e transce)ltl~ille. 
Ora na . realidade, i/ naóional-sôcialis· 

. mo' nega· - ·como paganismo. ~ons'e· 
quente - a existéO:Cià .da orde~ J\lO
ral · qualificando-·_ de . "moralmente 
bo1~1" 'tudo o; qu~ é? utU âo po,o ou à· 
1·aça. . . , . . 

Portauto. 11ão é verclade. que. e.Je· 
póssa criar nma ord1,im sadia :e _est~· 
vel. Seu propí·Jo fundamento; a d1V11')I· 

11ação da_ rac,;a.· é incons:stenw ... E. e·n; 
quànto mediante a força e {lroµ,ag~n, 
da- p•·ocur:.: -'tlnnar uma. ideol~gfa "~· 
g;\, vem a criar' para trinta' mllhu_e.!! 
de catolicos: a· mais, a_ngustiosa. ques, 
tão de cohcieucia, 

Não é · vel'dade, qU:e o naclanal-s6' 
clalismo crie unt'a vei:dadai_ra comu, 
nidad.e.<lo PQVO. Nuncà esteve··o po,·o 
alemão tão dividido cori10 boje ~ Mo 
nos pl·oblemas mais vrofundos' E!_ es, 
seuo·iais. 

-"Comunidade" significa a. uniao .e 
o·-concurso voluntar:o ,de pers«;>nalida· 
des l!V!'és, O nac·onal-soclaJil?P1º :•.e, 
ga r,or principio .. a. exirítenc\a d_e~ta·a 
u ttllnas, nega ,a ;eitistencla dos' ,d1r~1 
tos fundado. na pei,sonalidall.e espiri
tual e moral.' Cqmo se P"Ode-~esta t1ta-
11ei.ra chegar a uma ver.dade1ra .comu, 
nidade? Não, com ta'._s prlnfiptos n~u
-ca se Obterá li comunidade, mas t('í!ll 
. a · massa \mifórmi;i:ada e ·constrangi
da. 

OS NOVOS M.USSULMANOS 
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U' L TI M O s· D I A S 

R E MAR O .A,Ç õ E S 
E X T R A O R ,t N A-R I AS 

tlOUllACÃO ANUAL 
· P A·R· A T E R M I N A R 
·0-F t REDE-MOS 

RETlLBOS E SALDOS 
POR,PRECOS DE OCASIÃO UNICA 

UL TIMOS DIAS , QUE CONCEDEREMOS 10 ~~ 
DE DESCON.TO NOS POUCOS ARTIGOS 

· NIO REDUZIDOS. 

RUA D.IREITA, 162- ~90 

UMA "USTA NEGRA" OE SACERDOTES 
Pouco antes de sv- mort;,: Henriot proferiu violenta alocução 

contra .-:atitu~ anti-colaboracionista do Clero francês. 

A unpi;e~ êatollca da Inglaterra den 
a con.hecel• uma declaração ~obre Q Cle
ra e. os P.eligio.;os fra-nceses .Ceita pela.5 
autoridades col~boracionistas, e . revela ·· 
em seus com~ntarios ;l evidente falsida
de -dos - al'g'Utnentos sustentados· por 
essas autoridades .. ' . 

'· Com efeito; o sr. Henriot, então mi
nistro de; PI:opa.ganda..de Vichy, na alo
cúçã.o ~de 9 · de maió P,; - passado. referiu-

~ ão ê. verdade que o movimento se e;specia.hnente ·ao Clero frances. Afir• 
lliUeristà' eduque _a Juvéntude aléll1ã _mou··que'o governo c(!nta com uma ·"!Is· 
para O genuinoideal do homem; ora- ta ·negra" .dê _Sacerdôre.~ e .fl,eliglosos -
cismo é 11m materialismo indignó; e até. de lt.eligiosos -'- "oficialmente aben-

teologia" Esta é uma advertencia. q)Je, 
descle já, antecipo se me reco1·dárá me
diante duas outras. dezenas· de cartas 
dentro' de .poucos dias. Sem embargo. pr~
vino-·vos, jovens, que si se vos incita·,~ 
por data..s . falsas em vossos questionarios 
e . evitar responder· ao cha!flado do go .. 
vemo· não é para .salvar. da moblliza-çao 
disposta pelas autoridades alemãs, ü 
rião a.o contrario, para entregar-vos a 
uma outra. classe de mobllizáç&o.'' .. 

Nada melhor. que e:;tas palavras de mri 
vichista para caraterizar a situação ·,:t!' 
ação da Santa Madre l"greja. nas· terra..~
d~ sua.· filha primogl)nita. Per ela vemos o v'ital!smo é a degradatão do'hon;eril çoa-dos" qu~ estavam __ ajudando· ativa-

ao nivef dos anfloais_. . . , mente ao movimento de resistencia.". a atitude rr.altcio.,a. de eonfundiI ·a. ~u.t ! " 
atitude Independente e vigorosa como Não é verdade qtie. seu v_italisruo Ameaçou fazer publicar a dita lista, 

pro;;creva <> burguês a vess~ a hero is_. como. um mer" ·recurso je propaganda a· de um compromisso_ COlll os comunis> 
ntos; ele não forma heí·ois, mas tar- e par,a lnt!miear aos pa.trlotas catoHcos 
taras e feras. . · · Lançou mão c~m esse fim dos me\hOrfs 

:tas. 

Importa, pois, !11\'estir contra. a tal- recursoo é:ia óratoria colaboracioms!.a_ 
sa concepção de que ô naclonal-soi;ja- Colll(!ÇOU dizendo que_'a Radio Brazza. Pio XII autorizou a nomea~ão 

de Capelães parai os "maquis" !ismo nos b'a de libertar.. do llbe'ra.H,;, vllle incita-va. a<is jovens. franceses ~ 
1110. Pur9 °m:to". evadir•&:! «poiados pelo Clero; do perP.n ... 

Nunca será bastante energico· nos, tori, ,cha.,.ado alem.ão io traba:lho ma-
s~ combate con_tra O nacl_onal-socia· nual· forçado~ ''Todas as resoh,1ções rlo 

mm telegrama de Argel. a 8. 1~. l. 
in.foriu, que O Hallto Padre autoriznu 
a .nomeação de, Capelães pa1,a as r.rn-, 
pas do "maquis'.'. Há tempos, S. ~J:ni
nencia o CJard lal Tisseran t. Secrz1 a' 
rio ·ela Sagrada Cqngregaçã'o.()rien:a-1,· 
expusera â' P'o XII o desejo manifes
tado por emine11te personalidade. e· 
~tesiastica· francesa de que fosi,em c•s. 
Capelàea a11turizados a [)l'oporci_onar 
tssist.enci? espiritual às unídades, de 
patriotas. Varios Capeliies já esta~am 
prontos para 11art.ir, levando um ci
ta .. pm1 aril na sua mo<:hila <[e campa' 
nha. Mas nsses Capeli\<1s 1t:nerà11tt.?S, 
d, mesnw modo que OH '';jÍ1n1 exer:{i-

.to t'egular. não po!lrnm ;,tc,11ndo. flS: 
,_•<1gulame11tos, <lepei.~~,· d-,d l:lisilos, 
qiie são autorírla<lew·es-r .. ,ó,1arias. 

v Governo - dll:se. - são _considerada~ 
!ismo. Sim, toda a Cristandade deve- por eles como ordens. alemães. o~, 
ria estar de ata:a:a ante. 0 pei•igo sacerdo'.es t~m chegado tambem a ,n· 
iminente de ser o mundo conquiSta- dicar. 11. _maneira como. devem emen-
do por esta ideologia pagã. Urge-lhe . der-se 81 résponsabilldades clvicas. seu 
estar alerta como já de ba._ seculos raciocin!o me 'parece um modelo .da dtl· 
nulica esteve. Poi·que se a Cristauua- plicidade e a hlpro<;risiá qué· tem sid•, 
de em peco se ergueu coutra o peti- praticada, e é pratiea,da ainda, ;M 
r,-o mussulmano; com quanta · m!lior niembro_s .do Clero e· il'mãs, que llouw-

: razão nãQ. nos dever:amos · levanmr _ i:am s,'!gµr:;unePte. Inventado, a, •• rest?'I·: 
hoje em pres_e,nça de um: sistema- que, . - ção :mental'',. ,e· ela .iâ. não existisse 
luta com meios "totalitar!os". que 
n_ão só destro! com força brutal . to
dás as· possibilidades_ cie influencia ·c:o 
Cristiai1!smo · sobre a \·;e.a publica, 
mas que; com propagànda estudada ·e • 
adequada _à psicologia da juventude. 
tenta fasc:n<j:·la ao seu novo evan;;é· 
lho pagão. o nacional-socialismo não 
combate Fomente, seduz: eis aí o pe
rigo c(l.pital. 

, Contra isso sõ se1·á eficiente uma 
campan.ha em escala vastissim<1. 

O NAZISMO SEM MASCARA 

Desmascaremos este sis~ema pa
gão. Estàmos certos ele que ·o publi_co 
cristão· em todos os países recuará de 
horror, o dia em que <jheg;ir · a enca
rar o naciorial-soc!9.l's1110 Jace à ta, 
ce, com todas as suas funestas co11; 
sequencias.' l\1ais ainda:· -nfngueur ha> 
verá que não tonie armas para .co1ri
b_ate-lo. O que os detem é a __ ilusão .e 
a igno1'ancia. E com efeito:. li súric1· 
enteine11te conhecida a . sistematiea 
persegu1çao relig:osa no -· Terceiro 
Reicb. e nas regiões ocupadas?· É c,o, 
nheeida a cinica. abolil:ão · de foda a 
moral, em prol dum utilitarismo· liis• 
far!:ado.? 1iJ conhecido o Íi1enosprezo 
cio recato e do pudor; que signi.ficà. :i 

campanha ofic1al eni prol, da. désnu
dez? É conhecido o apelo lançado p,•r 
Hess quando Ministro· e pelo <'hete 
da "S.S." .em favor' da procriação li· 
vre? É conhecida 'a negação ·radical 
e . a destruição pratica dos vàlore~ 
mais fundamentais. do homem. da. mQ
ralidade, da; Religião,· da liberdade ti.~' 
co•1cienc:a: do direito, etc.?·· · 

Ai de nós se as_ naçõe_s despre.zarem 
as advertencias que os ultin:ios Pa11:i.s 
uão cessam•de raze1·: sobre um fmtdil
mento sem Deus e sem· moral nu'iiéa. 
.e· pocle1·( construir uma ordem· --~er-
dadeira:. · · · 

(Do livro "-Liberarismo ou N1tcfo
nal-socialisn1t; ?" de Lufa AdÔÜó 
Esteves. B1,enos Aires. ·1mr, 
Baiocco .Y C1,a., 194H.· 

"LEGl()NARIO;,_ ' . ' 

~ O.E ve R Of: í 000~ 
. . 

os_· e~, 1 o L t'.cu- .,-
1 . • 

. "Seu. argt•rnento - p1·os.egue Henm;t 
.,... · li simples - 'iizem • ~ · exige que .,., 
cbedeça aos poderes constitilid-~s qua.n
do não entl-am em oposiçii-o eom a con,
ckncia: o' Marechal Petâln revresenta 
ests poder estabelecido, ·· porem já .não 
é. livre. e em consequeucia · não - é, n~
cessari:, obedecçr"lhe." Outra doutrina 
semelhante se pregou em certas 1g1e .. 
jas e. se ensina nas aulas de religião ce 
alguns e&ta,beJecilneritos: - "No qum
to · mandamento. se diz ~ue a todos , 
proibido . matar.· Não obstante. se não 
tendes por verda.d€iro objetivo matar a,, 
miinlgo e estai~ convencidos de fazer nm 
gesto patriOtico . pondo-o fora de com• 
tia.te . então podei.~ estar em riaz com 
v:oss,, c:insciencia. e aproximar-vos ;l\J~ 
Santos Sa<'rame11to.• sem nada a repro
var". Disse Victor Hugo: - Vós po
deii matai.- a. um home]!l com plena 9111 
cte e.spirito" . .Jamais supuz que os mi
nlstroo da Igreja torariam,· suas pala--
vraa cotno norma! '' · 

~J. Jomo. por motivo~ 0 ., €egura:1~a; 
as rit signai;ões não podiam ser feitas' 
uà Franc:a. ·.a iniciativa. deveria cal>er. 
·ao Vatie>ano. ' 

A 13 de junho, o F,1110. Sr. Cardiál 
'fisserant -recehia un1;1· res11os1 a ta
voravel, qienti[ic,audo-o rJe que o !'a;
\l'l, depois de ter pessoalmente toma
do conhecimento do pedirlo referente 
à ·ass1stencia espiritual aos hom~ns 
drr "maquis" ta ua!avra, .atiás. r-e 
,!'hiha escrúa em fra11c,P.s 110 t';liito :à-. 
tino)'. decirl'ra. com paternal nrgen
cia. que o ~,11ikco11ado <la l•'rau<;a. atc,n· 
deria a. essa assi~tencia espiritu31. 

,. rP-spostà salientava afinal que o' 
1\'uncio ApostoliCCl ,,·a França fora in,· 
f<'rmado r\ess~ rfo,,.isiio {) PaJJa ,,,·o· 
pnrcionou. nnis. an mxerc'to '.Regnlar 
do Interior n~ CanPlíies pl'oprios a.
um IDxel'r.it.o,_ RP.!(11lar. 

. ~-._.,,, . ' 

AVIADOR MURlt'· AM~HIGANU-
ATHIBUE SUA _ SALVAÇÃO 

· , À. VIRGEM S4NTISSIMA 

·''Darei os .iomeB dos estabelecimen, 
tos onde se pre~ .esta doutrina. e r.s 
nomes dos que a pregam. Assim. almas 
credulas são ·e tem sido .induzidas a Cl't'I 
que jJi. não existe um governo trances. 
Cnn estes arguméntos .se elimina tudo 
o que possa estorvar os càlctilos de ai. 
guru; e as ambiçi1'~s de outros: - '' Pe
ta ln- se acha.· cR.tivo dos alemães: "La
vai. ê séti d"c!i servidor e Henrtot e Da
t·naud seus lacaios." Não su1·p1;eende 
ouvir tais declarações de parte dos co- O sub-tenente Ted Bowles. d~ 
mnriistas, porei:n quando O Clero é Re- Glindale, ,itr:huh' su~ ~alvação à 
ligiosos e Re11;,,ion• falam desta ma-- Sa,úissirna. Virger.1 onantlu Hcabou a· 
neirá, é difícil·· tolera-lo · Minha decla- gazolina . <ie seu avião .. o · qual; neste' 
t·ação será motivo de i->rotestcís e_ mal- mon ento. vr;ava a' haixa ,rltura. · 
dlções: e~peto .· p,r elrui. · Publicarei "Esta •amM. a oimtn de ,ibandon.ar· 
nomes, dado3, lugare~ ~ endereços e a o avião - escreveu ele " sua mãe -· 
lista. dos pais de famlllas qu~ me :,em Ante ,,. ,raV _J.,de do perigo enco-
lndic.ado. ~eu· desespero e sua índi~na- -m~ndei.me à Santíssima Virgem e 
ção com es_te ·novo tipo. ;le pe~fidia Amo Lhe impl,,re1 que ll"C ajudasse a ater-
de_maslado a .meu pais. -~ fé na QU'.•I 11:1 rissar em lugar seguro. O aparelho 
cl'iado. para. tieixa.r-me impressionar desceu velm:MentP entre .:as nuvem e 
pelos fariseus modernos que se es- por fim. deslizou no ''unico pedaço de· 
pantam e grifam: - '' Blastemial" por- · terra que. na regiãn onde me encon-· 
que um se recuaa a confundir _1 lgr,;•a trava. pnderi;:, servh· para uma ater-· 
~terna cem certo~ represent.antes ,ei>( rissa'!Pm forçad~ , .. " 
dem? ,-•o.s temporais e .,iro_visorios. F.s- 'Quando saímos do àviiío soube 
te ensino, \igàdo com o de Moscou. tem que o ca-npr, no q1ial nos achavamos 
te1'IX1inàdo por desviar a. certos trance- havia •idn limnn. só dei 'dias ,ante~ e, 
ses C:e ge1, uever de obediencia e seu ·vo- logo rnn~agradn · à Nn,ssa 8Pnhora. · 
to de- !llàldade, Certo Cá:tollcismo. Ofl-' () ofidal ém•arregadli dos trabalhos, 
claJme~te. àbençoaélo. tem perdoado r. c:atolico piednsissimc,. me obsequiou 

· · to. à1>roya.do a a1·rogancia e ~ú- com um exf'mplar dn Novo Testa..;· 
beFi'o. m,mto, ~omo recordação de n:iinba 

·• a~tol'iZad~' p~i·a . p~e-ga1· /m"Ha:~~o~~~-av~~t~r~" . A.·.. iJ"~· === 
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A Ação Católica é 
eminentemente! re
li~iosa~ · 

Pio XI 

LEGIONARlt 

PROBLEMAS, REALIZAÇOES E 1 D,E AIS 

bão .Faulo, 20 <lc .\gosto ele l'.J-1-4 

A Ação Catolica Brasileira é 
a milkia maxí111a do apostolado 
leigo inst1tnida pôr a to coletívo 
do Epíscopado braslleir_o apro~ 
vaôo pela Santa Sé. . 

1 1' 

CRUZADA EUCARISTICA oERROíGüAL1TARio FEDERACÃO 
Sua in~talação em S. José do Belem. 

DAS CONGREGACõES MARIANAS 
mos:ainda êom uma ultima dadiva ,io 
P. · cursino; foi- ele certamente quem, 
predispoz para que o stÍcédesse à fren- . 
te _dcls Mariano.:. de s. Paulo,. o R. P. 
Agostinho. Mendicute, digno e segarn
conttnuador da obra do_·. P- · Cursino t1 

quó .certamente completará o ;grandioso 
·prograrii:. daquele ,_que eín vlda foi o 

No dia 1~. p. p., resta da Assunção ele 
-Ncss:-. Senhora,, instalou~se a secção da 
.:::. !!:. I. da Paroquia de $ .. José do· Be-
lcm. · · 

A c2remon1a ,foi p1·esidida pelo Revmo. 
S:. Conego ·Dr. António de Castro Mayer, ' 
Assistente Geral da Ação Catolica. 

Nessa mesma ocasião foi ·benta a· Ban
_ctelrà dz :Cruzada pertencente à novd 
:;:cção que se iní:.ugura com 20 cruza
doJ, cGm• solido til'ocinio de. todo um, 

--ano de aspirantado. 
Após a cerimmónla religU>sa, hOuve 

homen:.gem prestada pc.- parte da c. 
1:. I. aos Revmos. Padres que tomaram 
p.rtc ru>. ceremonia e aos paraninfos da 
bandeira, Sr. · José _Alves de Camarg.J, 

. :Ciretor do Grupo Escolar- do distrito, 
D1. Apariclo Luiz. Pug·liese. Sr. Felix 
Fontana, · srta. Pulia, presi'!entc da Pia 
União das Filh9.s de Maria • srta. Dja. 

·nirn Rabelo Machado. 
Por essa ocasião. uma cruzadinha prc. 

;nunciou o seguinte discurso: 
. "füivmo: Conei;r Dr. Antonio de GaJ-. 
iro Mayer .. 

Rc-vu-,J. Padre Domingos Herculano 
Ca~arin -Revmo. Padre Man-><1 Pereira 

, d:, Almeida. 
Prezados Padrinho, 
Quei·idas Madrinha, 
Cruzadinhos 
Eis-nos no grande dia por nos :u-aen

·ftmente desej 0 do! Eis-nos Cru7advs, 
'ECldàdos de Cristo, membros da milícia 
·.d'.>,'Papa. dispcistcs·a combater pela Rc
li:;iãc, tiãt 'com as armas que fererrí. ou 
matam, mas com·:as armas ntas ct:i. 
oração e da · 41Jlma união com Deu,s. 
·Armas capazes · de vencer pe_los Mereci
mentos do Redentor do mundo as almas 

· ·n::ai.s impe!iernidas. os corações• mais n,
_bel~es, . os pecadores ri,ais renitentes e 
jaté as· criaturM frias e indiferentes •1nc 
'jamais se lemb,·am do. seu Criador nem 
siguér para agradecer os beneficiai; gr.1,. 
tuitameute recebidos! Como p<>qÚencJs 
1·c-is •atravessam a vida sem se lembrar 
de. prestar homenagens ao seu Rei, a;i 

Supr~mo _Rei! 
Enquanto isso, nós aqui. nesta Igre

j?, que é Templo de · Fé, no recesso <!e 
nossos lares, nossos joelhos se dobram 

•e l10&SO pensamento ·se eleva. 
Or2, diante do Sacrario, ora no silen

cio do nosso pequenino quarto. ou ainda 
crn pleno meio escolar, nossos corações 
palpitantes de fé ·elevam aos, ceus as 
mais ardentes e fervorosas preces visan
do beneficiar tambem os !Xl,gaos das , e
giões longinquas. Beneficiar aqueles que 
por . nossa oração ou nosso sacrifício 

: unidos à.~ orações .e . aos sacrifícios de 
Jesus .- possam receber de Deus a 

· gra.nde merce. de serem incluídos entre 
e·, .filhos da I~-eja. i\ graça de poderein 
·ostentar ,o belo nome de cristãos - o 
maior Utulo de nobreza _porque eleva e 
dignifica a criatura! .. , · 

Sentimos que ··mos compreendidas e 
:ampai-ad11s ·pelas altas autoridades. Que:· 
o Papa. - p.Sumo Pontífice - que uos 
,abençoa e envia ca:cta mês sua palavrn 

, de ordem e coma.ndo. quer· seus legíti
mos representantes, têm para com a 

• Cruzada ca1·inhos e atençõe~ esp~ciais. 
Assim,- é , que se dignou vir até nós, 

-aceit,mdo gentilmente nosso convite, o 
-Rev~o. Conego Dr. Antonio de castro 
Mayer, Assistente Geral da Ação Cato
lic~ .. d<; São Paulo. que nos impôs a fita. 
de .Cruzados com o mesmo. paternal ca
i·inho com que l1á um ano atrás - jus-

. tamente a 15 de agosto •.• nos rece!J1a 
como simples membros da Ligs. Eu,·,,
ristica. E, para que s. Revma. se 1em,ire 
da~ Cruzadas, de São José do Belem, cie-

'. pomos em suas . mãos respe '.t.aveis uma 
Jembrancinlla deste dia feliz. 

Tambem sentimos a proteção do Rcv
nu Vigario, do bani Padre Domingos que 
cm meio das multiplas ocupações n:1. 
Paroquia, não vê embaraços quando 
cumpre zelar pelo bem espil"itual das 
crianças e dispensar-lhes paternal cui-

• dado. 
, . Pára ele, nosso Vigarlo e Diretor. esta 

:-i.lemllraricinhà oferecida. de comcão PeJ 
: qüenino ,embora tem viva e e;pr~ssiv.i 

significação. 
P~ra o. Revmo. Padre Manoel Pereira 

· da, Almeida - o querido fundador ecle
s+astiço ··da· tlga e da cruzada - com a 
lcinbrança deste dia feliz a homenagpm 
de sinéer11, estl!,lla e gratidão imensa. 

Quanc'.o os anos se passarem. qunncJ::, 
out1·as ct·ianç2s inscritas na Cru?,ada fi
·zerem para ·maior gloria de Deus, 0 

apostolado. que . nós, fundadorl!s, na 
nessa frngilidade mal pudemos esboça,, 
seu nome será 1·epet1do com emoção e 
se:i ex-emplo de ·piedade e amor às 

TAN.AGRAN 
Otimo fortificante 
feminino. exclusi
vamente feminino. 
Merci" de seus 
hOl'tnonios· espe
ciais ranagran re
i u venesce a mu
;her. ·Tanagran é 
o 1·err,édio indicado 

em rodos os casos de abatimento, 
rugas precoces. envelhecimento 
prematuro, cabelns brancos an
tes do tempo. Ern . todas as 

Jrogarias 

O "Ll:.t. ,IUNAl<lü" SJG. 
NIFJCA BOA LEI I URA 

.~ .EQB.l\V\CMJ 

crianças - frag·eis criaturinhas de pcus 
- será incentivo · para novos trabalhos, 
parr, ·nobres e santLR empre;,ndimentos. 
MaL'.; que nossas pobres pal~ vras fa
lam diante de. Deus as preces que faze
·1no~. 

Preces fervorosas e contritas. invacan
do bençãos para o seu ,ipostolado n.:> 
cargo que desempenha atualmente -

· carg.o elevado e nobfe, . n1as, por isso 
mesmo. cheio de graves . responsabilida
de~. de serios e penosos trabalhos. 

Chegou a · vez dos bons· PadrinhOs. 
Para o Snr. José AlEnr.ar de camar

go esta lemb1·ancinha ami5P. Nele es
tamos acostumadas a admirar o Diretor 
bOndoso. cheio de zelo pelas crianças e 
de iniciativa-5 no campo do ensino ofi-
ciaL 

Diretor que jamais 
despeito do· ambiente 
bom cato lico. 

ocultou, nie.S!no fl 

hostil, a fibra ,~ ~ 

Fibra de general que sabe dirigir seu, 
soldados e vai à frente do !Jatalhi\o 
qua.ndo deve apresentá-lo disciplinado e 
cm ordem ao Rei Soberano e Divino -
nv. mai:, solene e eloquente demonstra · 

• ção de fé. 
É por isso· qut'. esse Rei - Onipote:1te 

~ Remunerador - aben~oa seu lar ,.1:
nando-lh. a. esposa das mais _bel.as. vir
tudes que podem abrilhantar· a. fronte 
da . mulher esposa e mãe. · 

3, dessa Madrinha. ausente em de
sempenho de santa e 'nobre missão, os
culamos com respeitosa e filial estima 
a mãv carinl19sa ~ bOa. 

Pa.ra o Dr. Aparecido Puglicse - o 
catohgo Integral que .. ~abe edificar tanto· 
aos jovens quaeto a.os Yelhos ·e crianç~s 
por · sua piedade exemplar, a no&;a es
tima e a no:,sa tembrane.inha ami:;a. 
Nele vemos o medico a enobrecer a p1·,1-
fissão tazendo dela um sacerclocio e um. 
meio de apostolado. 

Que dizer-me U. Tulia, boa e 9Pntil 
Madrinha? . 

Nada mais qua i.sto: _\ Havemos ée 
seguir o seu exemplo. havemos de fazcr 
como a senhora, se a Vtrge1n l\iarla -
R!linha· da Cruzada - nos aben~ni.·, 
guiar e proteger, Desde ctiança, ·a. ~-· 
·nhorn preferiu a ,nelhor part~ - .a tn
dos edificando e a. todos encanruncto. 
Queira guardar esta !embranclnha prei~ 
u de nossa estima e viva admiração. 

Fara o Sr. Felix Fontane - o can
tor consagra.do e o abnegado· catequista, 
quu saL. agradecer aos ceus a \"OZ ma
ra vllhosa de que é dotado. empregando
ª para o. seryiço e gloria de Dei.:s, esta 
lemlJran·cinha e a amizade das afilhflc· 
dinhas agradecidas. 

Justamente D. Djanlrc ficou. para o 
fim. 

Porque- Quer isto dizer que entre to
dOI< seja elP a 1.a conorme t'eza o pro
verbto·1 

N,\o! Não .é por isso!... Todos 03 

padrinhos ocupam o mesmo 1uga1· em 
nosso coração. 

Entãu, porque? 
É que· D. DJanira, agera nossa Madri- · 

nl1a, é um P'JUCO nGssa irmã mais 1·-

111:1. Lá no Grupo, serve de interme
diaria entre nossa pequenez e a aúto
üdade do Diretor. Recebe-nos peq;\ ni
nas, in·screve nosso nome. sorri ao ver
nos tão tímidas no 1.o dia de aula! ... 
serve de ligação entre o !ai e a escola, 
atenuando com brandura· a n-:issa inax
perie,.cia de crianças ao enfrentar- o am
biente escolar. 

Queremos ter a liberdade de estr·~ttá·· 
ta nos braços. repousar -a cabeç.a sobre 
seu coração amigo e dizer ao oscul~r
l!w a dextra: 

- D. Djanira, nossa Madrinha, n~s,.l 
amigi.; nossa L:mã, queit·a-110s sempre 
muito e muito bem. 

Queremos valer-nos de sua ex;i~r!en
cla ,ara servir a Rainha Ja ci·uzada, 
" Mãe de Cri.sto Jesus - a sua - Mãe 
e nossa Mãe! ... " 

Continuemos o estudo da Eneiclica 
contra o "Sillon". Um dos erro~ ca
pitais deste movimento, como vimos 
na ultima vez, foi o laicismo,' que pre
tendia substrair a atividade moral · 
e apostolica dos catolicos à Autori
dade Eclesiastic1. Segundo este modo 
falso- de pensar, deveria haver uma 
a<:;::, social de catolicos, mas não ofi'
cialmente catolica. O catolicismo não 
entral'ia de direito, mas apenas, de 
!,ªt?, n)~ ação_ regeneradora ciue· o 

Sillon quena exercer sobre a so
ciedade. Já vimos como Pio X con
denou este erro, definindo que o do, 
minio da moral está todo sob a tute
la oficial da Igreja; de tal forma que 
agir neste. dominh sem a devida su
bordinação à ~t?reja é uma verdadei
ra usurpação. Hoje, veremos o outro 
er,:o capital do "Sillon", que consist~ 
em querer .estabelecer nova civiliza
~·ão criJtã qe aspecto . diverso, "mo
derna", de acôrdo com as novas con
cepções pois a antiga civilização cris
tã teria fracasrndo, uma civilizacão 
cristã i3ualitario, democratica, abe;.ta, 
em oposiçiio à antiga. hierarquica, a
ri::tocratica, fechada. Ora, uma tal ci
vilização cristã é contraria ao espi,:i
to e aos ensinamentos da Igrnja. Le
iamos a Er.ciclica: ' 

"Se suàs doutrinas fossem isentas 
de erro, já te:·ia sido uma falta muito 
grave à di~ciplina catolica o subtrair
se obstinadamente à direc:;ão daque
les q~ receberam do ceu ·n missão 
de guiar os indivíduos e as socié,dades 
no reto caminho da verdade e do 
bem. Mas, o mal é mais profundo, já 
o dissemos: o "Sillon". arrastado po1· 
um mal ccmpreendido amor dos. fra
cos, descambou. para o erro. 

"Com efoito, o "Sillon" se propõe 
~ reerguimento e a regeneraç2.o d.as 
classes operarias. Ora, sobre esta ma
teria os princípios da doutrina cato
lic::i são fixos. e a historia da civiliza
ção cris.tã d está para atestar st1a fe
cundidade benfazeja. I'Josso· predeccs
f.Or. de feliz memoria. recordou-o cm 
paginns magistrais. que os catolicos 
ocupad'.ls cm questõ2s sociais devem 
estudar e ter semp:·e rnb os olhos. Ele 
ensinou, de um 1.1:ido especial, que a 
democracia crist:í deve "manter a di
versidade das classes, que é segura
mente o propi-io da ci~ade bem cons
tituída. e querer parn a sociedade hu
mctna n fotma e o ca:·act.er oue Deus, 
seu (tl,tor·, lhe impl'imiu". Ele fulmi
nou "uma certa democracia que vai 
at:', aquele ·grau de perversidade de 
atribuir. na sociedade, a scbenmia ao 
povo e de· pretender a supressão e o 
nivelamento das classes". Ao mesmo 
tempo, Lei'.o XI!l impunha aos cato
licos um progrnina de ar,ão. o unico 
pl'Ograma capaz _de recolocar .e man
ter a sociedo.de sobre suas bases cris
tãs seculares. Ora, que fizeram os 
chefes do "Silion''?' Não somente ado
taram um pro,~ramà e um ensinamen~ 
to diferente C:os de Leão XIII (o: que 
jú seria sing'..llarmente audaciorn da 
r"lrte de leigos, que se colocam as-· 
sim, em concorrencia coln o Sobera
ni Pontifice, com·o diretares da ativi
dade social na Igreja); mas rejeitaram 
abc.:·tamente- o pro&'Tama traçado por 
Leão XIII, e adota:·api l'.m out,·o, que 
lhe· é diametralmente oposto; · alem 
<•isso, rejeitaram a doutrina relem
brac:a por Leão XII.I sobre os pl'inci
r,ios essenciais ca sociedade, colocam 
a autoridade no povo ou quasi a su- , 
primtm, e tomam, como ideal, a rea
lisar, o nivela,nento das classes. Eles 
caminham, pois, ao revés da douii'i
na catolica, para um ideal condena-
do". · 

De vez cm ç:,rnndo chegam até nos
sos ouvidos certos écos, que _indagam 
os motivos _pelos quais o Lcgionario .. . 

JUVENTUDE FEMININA COTOILCA 
MISSA EM füFRAGIO DA ALMA 

' DE D. JOSÉ GASPAR 

Domingo próximo, 27 de Agosto, 
transcorrerá o l.o aniversario da mor
te do nosso saudoso e pranteado Ar
cebispo D. Joté Ga..."J)ar de Afonseca 
e Silva.' 

A Missa em s·~fragio de sua ali-na 
será celebrada 2.a feira, às 8 horas 
11a Igreja de S. Gonçalo, praça Dr. 
João Mendes. · 

A Juventude Feminina Catolica 
convida, 'para este ato de religião e 
caridade não só' as suas associadas de 
todos os setores, estagiarias, simpati
zantes. cor.-> ,ambem os fieis em ge-
ral. ' · 

r.!ANHÃ DE RECOLHIMENTO 

Contrariamente ao <júe vínhamos 
anunciando. ,ião se realizará hoje, 
domingo. a costumeira manhã de for
mação da Juventude, visto estarem 
em Retiro as Religiosas Sacramenti
nas cm cuja casa se ré'alizam aqueles 
movimentos da Juventude F 0 minina 
<:atdka, 

HORA-SANTA 

Hoje, às 14,30 horas e às 18,45 ho:.. 
ras, haverá, na Igreja de Sta. Ifige
nia, Sede da Adoração P~rpetua, a 
Adcf'.'ação. Coletiva da Juventude Fe
minh'\a Catolica. 

Os horarios facultativos vêm suprir 
as dificuldades das senhoras adorado
ras, a quem a Diretoria ela Juvertude 
solicita o cartão d~ p11esenç~ à Ado
ração. 

Só por um mo~ivo de força maior· 
estamos certas. deixará o membro de 
Ação Catolica, de comparecer a esta 
Hora-Santa. 

REUNIÃO r.1.1::NSAL DA ,.ticf 

Na Sede da Juv<>~'1tude Femit1ina 
Catolicâ, à rua Cenctessa de S. Joa
quim, 215, realiza-se h<!je, às 16 ho
l"as, · a reunião. mensal da Jicf, à qual 
pede-se o comparecimento· de. 
os membros deste setor, · 

. tagiarias ~ :.imlllllizantes. 

\ . 

FOLHINHAS 

Acabam. de ser editadas as nossas 
Folhinhas para o .1ovo ano. Consti
tuem um presente de fino gosto, pois 
que editadas no atelier tipografico 
Pocai. 

Serão vendidas a CrS. 6,00 o exem
plar, ganhando uma de bbnificação a 
pessoa que colocar dez. Procurem ga
nhar a sua Folhinha ao mesmo tempo 
em que espalhando-a estarão difun
di_ndo sua atividade em otimo aposto
lado. 

EXCURSÃO 4 SANTOS 

No l.o· domingo. dia 3 de Setembro, 
a Juventude de colaboraçiio com a 
Federação Mtiriarfa Feminina, realiza
rá uma 2;a excursão a Santos. As ins
crições já estão . tendo recebidas quer 
na sede da Juventude à rua Condes
sa de S. Joaquim, 215, · quer na sede 
da Federação, à Praça da Sé. 74, 10,o 
andar; informações mais detalhadas 
serão dadas nas· respectivas sedes. 

AGASALHOS PAR.t, OS TUBERCU-
LOSOS POBRES DE CAMPOS 

,DO JORDÃO 

Encerradá a Campanha num curto 
lapso de temp'o, conseguiu a Juventu
de enviar aos ..;oentes pobres bom nu
mero de peças novas c usadas, o· que 
vem demonstrar o interesse que suas 
associacl'as dispensaram àqueles des
favorecidos num louvavel gesto de 
caridade. 

Instituto Moderno 
PRA(,\ DA srr N.º 

!.n e;, I' A t' to 
l~_,111dnelo e111 1917 

o 

DAC"flLOGRAFIA 
TAQ\.l!GRAFIA 

Melhor Ensino 
Pelo · Melhox Pie~o 

faz tanta propaganda da Enciclica de 
Pio X cont1·a o "Sillon", pois este do
cumento pontüicio já não teria ne
nhuma atualidade, havéndo já passa-• 
do para a Historia o <'Sillon" e seus 
erros. Que o "Sillon!' tenha passado 
para a Historia, ·é fato· inegavel. Mas 
é tambem um· fato inegavel que os 
seus ei-ros, a sua mentalidade defor
mada, os seus· f<1Isos idea_is, a sua me:-
duln enfim, são uma realidade palpi
tante em nossos· dias; Apenas os ro
tul9s mudar~tn. Tanto isto é verda
de que o trecho acima transcrito pa
rcc,i ter sido redigido hoje,' e não. ha 
mais de trinta anos. Quem. seriamen
te. duvidasse da atualidade da Enci
clica, bastaria ler . a pa1:sagem açi.ma 
para convencer-se redondamente, do 
contrario. Mas, infelizme_ntc é ver,da
de que a Santa Sé t!stá sempre pre
cisando repetír · e repizar as mesmas 
verdade:; já definidas, como se os, 
princípios deixassem de valer }Xlr 
causa de qualquer 'peque;ia alteração 
material das circunsta'ncias. 

Quem não vê que o · igualitarismo 
procura impor-se ~-omo autentico cris
tão? Para quantos não 'será umà per
feita novidade a afi.rm,açâ(, dt que o 
igualitarismo é contrario aos. princi ~ 
pios do catolicismo? Pelo _contrario, 
quantos ha que fazem do igualitaris
mo um dos mais vigororns esteios do . 
apostolado? E bem . verc:ade que al
guns professalll a necessidade da dis~ 
Hnção de classes; mas o fazem de 
modo a esv_asiar este .principio de to
da a sua substancia, pois a distinção 
das classes pasrn a ser uma. pu1,a es:
pocialisação funcional,. coino as diver
sas partes de um . m.ecan,ismQ comple
xo. E, assim como entre as p,trtes de 
um. mecanismo não ha verdadeira 
hierarquia, ,mas ape·nas diferenças 
quantitativas e acidentais, assi.n1 tam
bc·m não admitem-diferenças qualítati
vas entre as classes,· que estariam to-· 
das num mesmo nivel. Por isso mes
mo, Pio X combate não ··só a opinião 
contraria à ·existencia $.s classes so'
ciais, mas lambem a. qu'e é centraria 
no desniveiamento' delas. Não basta 
afirmar que as classes deve~ existir; 
é preciso admitir que as. classes não 
devem ser niveladas .. O que' não fô1· 
isto, será deixar-se· arrastar . "por um 
mal compreendido amor dos fracos'', 
por uma. pseudo~cal'idade que. "des
camba para o erro"; será· apelar "pa
ra um ,Cri;to desfigurado e diminui-. 
do" que, de nenhum modo, é o. Cds
to da Igreja Catolica. E. ql.\em insis
tir em tais· erros ~tará em vesp_eras 
de querer arquivàr . as Enciclicas de 
Leão XIIL En.1 suma, de nenhuma for-· 
ma o ígualitaris,;no po.derá estar pre
sente no :apostolado dii · A; C. 

11\lFRESSIONANTE A ,ROMARIA AO 
TUMULO DO R. P. CURSINO' 

No di~ 15 ultimo; dia da Assunção <1~ 
NOSS."1 Senho1•a, realizou-se a: romaria 
dos <;or.gregados Marianos de s. Paulo 
ao tumulo do seu saudoso Diretor, o R. 

· r. Ireneu Cursino. de Moura s. J. 
Cerca das 15 horas já era grande o 

num.ero de congregados que se reuniam 
no pàtio ·do Colegio S. Luiz. 
· ·A escolha do local da concentração 

tinha ,tamoom o seu signU:cado. 
f: que lá no Colegio s. Luiz o R. _l'. 

cursino entrara em contato com a mo
cidade de São Paulo que tanto ele amou 
e que .. tant~ soube valorizar, dentro ao 
programa Mariano que, de ha longos e 
longos anos lhe empolg_ara a alma apos-
toaca. . 
· A ·_hoinenagem começou, pois, dentro 
do Colegi:J S. Luiz. 

·Ã,; 15,30 horas órganizou-se o corteJO. 
Grande massa de Congregados, c!)rca 

de ·um milllar, em fileiras de. 6, puze
ram-se em ordem processional em lle
ma11da do cemiterio do Santissimo sa
crament) (Araçá). 

A frente- a nossa gloriosa bandeira, a 
imagem. da nossa term quetida, que o 
l'. Cut·sino tão bem soube ·amar, den,ro 
d·Jiseu sacerdocio, valoriza.ndo a. moci

·dad<.>, pugnando por Ulll Brasil melh,;i· 
é mai:; fo1·tc, ·apoiado .nos ensinamentos 
tle que ele, P: Curslno, · foi um Apostf}!::t, 
os ensinamentos da religião catolica 
apostJlica romanà. 

Em seguida .vinham a band3ira pon:.i
ficb e as · bandeiras marianas, estas 
atingindo a varias ·ctezenas. . 

O desfile pelas ruàs até o cemife:io 
foi uma cous3' ao mesmo tempo im
pressionante e edificante. 

Dirigindo-o· estava o nocso càro !'. 
Direto:, o R. E;. Agostinho Mendicute :-::. 
J .. acompanhado de varias Sacerdotes 
Diretores 'de Congregação, · seguidos cie 
multo:; membros 'da Di1·etoria da Feàc-
1ação. entre. os quais o nosso digno Pre
siclent~. 

E_ ~ntã'.l, daquele- milhar· de pessoas, 
c!escle " Colegio S. Luiz até o c:omiteno, 
lJJ'O~O.r!lln vibrantes. as orações do te1·ço, 
em m.ais uma demonstraçr,o pulJl!ca ua 
proprla íé e como que a que1·er incutir 
a todos os que as~i.stiam o desfile. a 
~Jnvicitão de que devtam tomar parte 
na homtnagem a um dos maiores vultos 
da. vida social de São P~ulo nestts u\
tim'.ls. anos. 

Edificai:!03 pela sinceridade da oraç;ia 
c,s. que -assistiam ao desrne se conccntra-
1/âm co1no · que e1n uma homenagen1 . c,u 
a querer Intuir o que se passava .. 

Era · um contitrno descobrir de ca!ic
ça~ .•. 

Quiçá · o nosso tão amadc, P. Curs!no 
tenha ainda, mais uma rez, f~ito 11 
grl!ça to.cai· em afguem. 

Associaçõ~s Auxiliares ------~---
A 

REUNIÃO MENSAL que revela um aumento ele amor a 
.' l\"oqsa. Senhora 

Realiza-se, hoje, às 10 horas, na,. ;-;SEM~Ú~A 'MA,RIÂ}·-lA. Et~ SANTOS 
Cúria l\Icfropolitana a remi ··ão mel!• ·· · ', · ' · , ·, , .. , · · . ,. 
sa_l e:a FecleraNo, · - "'····Com as IJençães 1!0 Exmo. e. Re·,,n(), 

Conforme já foi· uot!ciaclo clcverá Sr. D .lclilio José 1Soares DD. I:;spo 
fa:ar, nes~a ~issembléfa a Srla. iila· Dic..,esanu. as !<'ilhas ele ·Maria e-, Co,1-
rla Lounles Dàrbosa de Almeida, Prn· r,regaclos il'larian_os promoveram de \l 
sidente da Pia União c1e· ·Santa Ceei- ª l;; de ago,;to nrna "'S,mia1rn ~-Ia. 
lia, a mais ant:ga da é.apitai. Sua pa, r:aua ". com o elevado ·intuito ele E'S· 

Jestra versar,t sabre a organiza\:iio tre ·tar. cada vez mais. os laços de 
dP. sua. p·a União. a \'ida ·c1e piecl.de amor e devo~ào ·it Santíssima \'irg-1.,m, 
e as obrns de a-postota<lo das.Filhas de 111 ocas:ãc em que a Diocese <le JaÚ-
!,laria. Será ,uma oportunlda(]e ;iirn tos foi consagrada ao Imaculado Co-
as demais Pt'esiclent,;is ficareiu conhe- rn~[i, de Maria. · 
c--ndo -a evolução ele uma Piá Unilo Esta Semana Mariana foi uma ,:tio· 
que conta quase 60 auo~ ele exist~n- teose <las mais,exprcssirns à Rai:i11a 
ci .. ,,fim de aplicarem à· prop1'ia r-.s- do Céu. 
sociação. na medida <lo posslvel ,lHlo Alcar,çar:un grande exit<i as ~(•,;. 

• (lnanto tem di:"eta óu ·indireta;iente sões ele estudos Llas l<'iihas de :\la\ ,,i', 
contribuido para. 0 iirogresso cleJse no Colegir> São José. 1108 ct·as 12. 13 
social icio mm·ian 0 femiuinti'. e 14. Foram a1Jresentadas varia-s I e-

ADORAÇÃO. PERPETUA ses defendidas tlor jovens mariam,:;, 
Os temas foram os seguintes: ,; A I• e
deração Mar:ana Fetninina e sua ir
radiação no litoral'", l'Disciplina'' e 
H Pratica elo apostolado", por Filhas 
de Mar'a ele Santos; .. .B'orniaçuo in
telectual da. í•'ilha de Maria" pa'r a,ni1 
Filha ele i\'faria de Cam1iiuas: "No,s,1 
Senhora, caminho ela t'clic'clarle" por 
uma ~'ilha de i\laria de Sfto Paul~; 
Igual lll;ilho t.iver;un as sessJes dos 
Coilgregaclos Marianos.-· 

l\Iuito anirnaclor tem sido o ·movi
mento mensal _ela adoração ao San· 
tíssimo Sacramento, na Igreja ele ~lta. 
lfigenia .. No 4. 0 sabaclo de julho !JOU· 
v, um _tola! de 1.408 adoradoras. 1,:s. 
tiveram na vanguarda ,<!êsse p'e:hso 
m wimento as seguintes Pias Uhiii·.'S: 
·S. Rafael que contrib1Íiu eom. 87 aclo
ra--Joras; 'Santuat·io Coração de Je
sus com 62; S. José do _.Belem. 50; 
Externato Nossa Senhora Auxilia:lo• . 
rn. 49; Santa Generqsà. 48; _São J a
nuari0, 47; Galvario, 4~; Cura.to· rla 
s:, 43; Pinheiros,'_·42; · !macularia 
Con ição; 40; Externato S, José, 36; 
Santa Cecilia. 33; Nossa Senhora elo 
Sant'sHimo Sacramonto. 30. 

No proxlmo clia 26, 4_q sabado de 
agost_o, deverão as Ji'llha~ .de -Ma1·ia 
mais uma vez prestar sua hon1enagem 
de adoração ao Santissimo Sacramrn! 
to, durante to.das as h-Oras do dia. llas 
17 às 18 hoi·as haverà Solene· Hora 
Santa: 

CABELOS BRANCOS 

Ladeando o desfile, seguiam ainda 
muitas pessoas· que tiveram • à' ventufa 
de conhecer o,· P .. ~ursino, . . 

Membros do Apostolado da Oração; 
de putras . associações religiosas; _ 110-
meil~. senhoras; seguiam pela. calçaclà,-
acomp&nhando o desfile. . · 
· Digno de· menção rbro 'porte dos· Con
gregados menores, pois o ·sor bastante 
quente d~ tarde do dia 15, em· nada :n- · 
fluiu no entusiasmo com que os meninos 
paJ·ticiparam do cortejo. . 

Que contraste ~ntre o .. dia do e11terro 
e o da romaria. · · · 

Núm, tf;mpo núblado, garoa, ,um_ .vento 
frio e cortante, ·como •que· a subUnhai
a nossa grande magoa, a · a tristeza , da.· 
·separação e como.que, ainda,.a nos.3d
veictir "Estote pa.rati. . . \/lgilate, . . l\1e
mento homo . .-." vigilae e ,1embra!-,·cs· 
homens de que sois pó. 

Noutro. o bl"ilho. çlo sol, do · sol .•do . tri~ 
únfo eterno e o calor da proteç(ío, ·111e 
certàmente. lá do -ceu. o P,·.cursino ·.a 
de dispensar ao; seus -Cengregad~s ·µara 
que tambem· triunfem como . ele, ,eu 
grànde chefe. · , 

E der,tro dessa atmusfern . de· respeito 
e· de convicção do · .riunfo etemo c!a
quela grande alma .. o desfile atingfa o 
ccinltc1·io do sa.utissimo. . 

D€ntro da grande jazigo que a Com
panhia. de Jesus tem naquele cemitúi~ 
e junto ao tumu!O .do P. cursino; o R. 
1' .. Agostinho _,,iVlendicute 1>ro_ced_e_ a ben
ção da lapide .:om que .os congrt1gactos 
do São Paulo. deLxam gravadas a.s suas 
palavras de ·eterna gratidão para. c_om 
o querido e saudoso Diretor:·· · · 

Em seguida fala o .congregado Dr. 
Diogents Ribeiro de Lima. . . 
oraçõ~s que temos ouvido de ha longos" 
an~J. 

Tão bela· e· expressiva que ·.a Federa
ção vai imprimi-la e difundi-la po1· t-i-: 
dos os Cong1·geados d~ São Pau.lo, pois· 
alem da Justa hOmena,gem está..· oelis
simi;. oração contem paginas. de gr_a-n.ie 

· edificação, tiradas da vida do · grande 
Apostolo do Marianismo Bi'asi\eil·o. · 

T!"a ~os blograficos felicissimé>s, · medi
tação sobre uma viela que foi. umà. co:n
pleta e11trega de si mesmo a Deus .. · ,de 
uma vida que na- ancia de se dar com
plet:imente a Doús, · de Í1onras10 .-e ser
vi-K•. de .cuidar unicamente -da glona, 
de Deus e de Maria Santu;sima. exgo.: · 
tou-se em poucos anos, pois· o P. Cur
sinÓ · em seu sa{)Crdocio· não conheceu 11-
mite de tempo e espaço. 

1( vida do .P. Cursim fôra tambe;n 
. gra.nd)' lição de Marianismo, . . 

E vimos desfil;u' à-s co11gregaçã<is que 
de uma~ pÓucas. atingiram a . múitas · 
c~n temts em. dez anos, 

E os. congregados. de algumas .dezé-
nas n. muitos e' muitos milhares. 

E os retiros ... 
E as vocações .sacerdotais ..• 
E , ApostoladO da Oração; .. 
E as obras de caridade ... 
E as Pascoas coletivas .. , .. 
'E a impressão de Jlvros preciosos dé 

ectificaçãb .. ' ' 
E os Jornais c&toltcos ... 
Incrível comó uma só pessoa hOuv.:ira 

p:dido ter tamanha atividade. 
i;; .que o P. cúrsino ·vivera.-int_egral

mente o grande lema do glo1·ioso sa,1_
tJ rnac10: traballlar como se tudo de~ 
µrnctesse de si e cont'iar coilio se tudo 
d<>penclcsse de' Deus. · 

c;nna,· ... !confiança ... leia-se a ~·e
lisúma Ora,ão predileta dQ P .. Cúrsino, 
iaiprc.::.sn. nu· opusculo qu~ foi di.5t_ribu1do 
no cemiterio e que- os óongregados í>iJ· 
dzrão encontrar .na sede cta ~'ederação. 

Que , pagina sobre , a confiànça · .1m 
Ds~s. di3 tudo, retrata ,una gi·ande al'
lt1P, que s~ mtegrou em Deus. 

E$,<l 1:agina encerra, 'quiçá·, segredo 
dos triunfos do P. cursino como· res
taurador de almas. 

A belirnima oração d oDr., Diogcnes 
Rll12l:·o d~ Lima ouvida com silencio e 
unçúo profundos, foi entrecortada ,;or 
c:q::lcsões de iubilio e de Iagrimas. 

Jubilo quundo evocava paglna11 _ainda 
vivas do saneio~;,· Diretor. -as cbncentr1~
~ ~es na Praç\j, da Sé nas quarta.s-feiras 
ctJ cinzas, a Grnndiorn l?rocissi'\'o dEi'N•lS
rn · Senhora Aparecida, o Con_gre&so · Eu-
carístico, etc. · 

·Lagrimas quando relembrava os so
frlmentu.!>, as lutas. as penitencias que 
áquele Alma ~r.,destinada :sofrera c,m 
silcnci~. para alcança~ os t·esuJtados que 
hão de i .:inna1• sua corôa. de g!Ol'i!l., 

Lagrimas que náquele m(l111ento e1·Rm 
a prece ma is sublime que dirlglail'los a 
DeuJ. num preito de -1p·atldã_o · por nus 
ter dado uma altnii tão g-ra-ndiooa como 
Diretor e q_ue certamente· seria nosso 
penhor ]l.O cc.u. 

Ao encerra.r sua oração Lão ~randiosa 
quão. edincante, o Qr. Dioge11es Rlbeh u 
de Lima fez no~ar que tllll1amos para 
com o R. P. Cursino não somente •i:n 
grande debito que . j'.lmai.S poderemos 
saldar, como ,ta,mbem um solene · com~ 
promisso _ de nonra: tudo fazer pai-a 
maior ·g1aria do Ma,·fanismo. para a 
grande restauração moral e social a que 
se dedicara o saudoso extinto: 

.:>ara isso, finaliza o orador, cont~-A Diretoria ,da Federação está re
comendanclo às presidentes que P<•n
videm todas as ·suas associadas Qara. 
o cumprimento clesse dever, dirlg•n· 
clo·S"- de macio especial àquelas ,111e 
não tem . comparecido, afim ele que, 
remo,·endo· todos os obslaculo·s pos• 
sam (ar a Nosso Senhor Sacramé,i:a. 
do ume hora de adora~ão que sen'i, 
sem duvida, uma hora de santas 
consolações para cacla I•'il11a· de i\1 a, 
ria a que Jesus· Sacràmentado conce
de afetuosa audiencia. 

r------------_;. __ _;_, ____________ _ 
Ernprêza Atitq • Viação 

PIA·. UNIÃO DA: DIVINA PRO· 
. VIDENCIA 

Participando ativamente do festi
val oferecido pela Casa da .Divina 
PrÔvidencia ao Revmo. Conego Panlo 
Rolim Loureiro as !!'ilhas 1le. Maria i!a 
Pia União 9110 funciona IÍesse ,asilo 
))'·estaram signirléativa homenagem 
ao seu zeloso Diretor, no dia 15 pp., 
quando S. Excia, Revma. comemnr-0u 
o 10.0 aliiversario rle sua ordenação. 
O rnxmo. e Revmo. Sr. · Conego ;,oit
reiro foi saudado pela Srta, lida Ho
lileu que lhe ofereceu uma singela 
lembran~a A Federação esteve te· 
pres@tada pela sua Presidente. 

,Xes;s;e· mesmo dia _honve na, Pia 
lh) ião ·a sóleuidacle .éla i·oce11çfio (ie 
22 ~-uu;ii; rle: Maria e f,'Asp•rantes, Q1 

S._ PAUL() SAT\J'l.'(>S L'T'DA. 
CR. $ 12,00 

Onibu~ cli:irfom('nte ele hora em hora entre ~ Paulo. Sa,,tos 

Rua 
!:>. PAUi.O 
Mauá N~º 670 

Fone: 4-36ió 
Rua 

SAN'IUS 
<lo ( 'ornercio- N: 32 
Fone: 6·777 

.. 

1 ,, 
. ·" 

Apostolo da mocidade brasileira. · 
· _Após a.· ex!}lelldlda o.raçfo do Dr. Dio

·genes Ribeiro de Lima e em meio c:o 
uma . viva emoção geral, Q R. P. Ag,is

. tlnho Mendicute dá a . benção ritual .ar.~ 
tmnulo· do ·P. Cursino. 

.Terminada a benção e ainda visl-rcl-'
mente. emoclo;~ado, · o R. P. Mendicute 
pronuncia. de improviso, uma daquelas: 
suas · brilhantes e · edificantes orações, 
ft'izando a.lguns · pon'tos tocados pel{) 
orador que o antecedera. 

Friza áindà. mais uma passagem ab<Jr• 
dacta pel'l or: Diógenes e em que ele, P. 
.Mendicute, tomat'!I, pa.rte. 

Fôra numa. qüarta•feira- de. cinzas,; de. 
todos os pontos da cidade··cl1egavam e.~ 
congregaqoo Ma,rian_os para a . concen- . 
·tração -na !?raça da Sê, com que encer
rarlum o retiro do carnaval 
... Ei~ que subitamente surge naquela.·, 
Praça a Policia , para reprimir unia :·,•
volução que iria estalar, segundo rôra 
informada. . 1 · 

·Indagado a respeito. o )'!,. P. Mendicu
to ali presente; responde' a quem o rn
tci'rog'a\'a que se dirigisse ao Chefe, que 
esta.va lá 'sobre as esclldarÍlls da Cate
drai ~ -ele o 1nformar!a de que espé,-:;,J 
de revolução se• tratava. 
. Quando .ch~gou sua vez de responder, 
o saudoso P. cursino. já de microfone 
em 'punho. confirma q·ue era de fat<> 
umr. "r~voluçã ;" q·ue a· mocidade ho
ne.s,ta, sadia e vigorosa da nossa terra, 
fazia contra· os maus costumes. a ,ie-
vassidüo,' o· '.pecado. a ·vergonha. cuj8s 
vest.lglos ainda se podiam ver ali. ~m 
pleria . práça publica. 

Em a grande revolução que_ . Jesus 
Çristo iniciara. ha ce:·ca de dois. :nsl 
an~. 
· E ,o R. P. -::ursino pronunciou entGo 

como que a ultima. n1edita~ão daquele 
retiro de carnaval. · 

Ao· .relembl'ar esta passagem, friza o 
R. p./ Mendicute. que esta bendita e 
glorioÁa revolução moral e., restauradora 
d~. ndssa sociedade. e1<tava em marcha e 
que junto ao tumt?iÓ do glorioso extin
to devlamos, renovar o juramento s?lene 
de·· tudo fazer, para que esta revolução. 

· que ainda não atingiu as fa.:ies. inten,;as, 
tenbá a nossa; mais decidida é· comp)e
ta dedicação. pois assi _mteremms ,o tri-_ · 
unfo .de Cr!Sto ellls nossa Patria. e f:i-
1·emos do Brásil uma. Patria mais gJo
riosi-. e feliz. sob a eglde ·de Cristo e a 
proteção de Nc,ssa Senho:l'a Aparecida. 

Terminada a sua ora.ção. o R. P. M,·n-. 
dlcute -anuncia que poderão passar pelo 
t.umulo do P. Cúrsino todos os presen-. 
te~. ent1-ando pela porta larga, que fica 

'nos fundos da· Igreja do. cemlterio e 
saindJ pela •porta lateral. · 

.; então teve lugar uma .eerimonia r!as · 
mais comoventes e. espresslvas, dentre as 
homenagens. que se realizavam. . . 

Todos-' ,os congregados ali ,present<c'o,. 
dentro da ·ntesma ordem COl.1:1 que'. CllC, 
garan, _ao cemiterio, com· as·· bandeiras 
à frente. _desf\laÍn perante o tumulo ,:o 
.seu Grande Cllefe. entoando a- Ht110. 
da.5 Con:z:tegações Mar!an,as. 

Dir-s<'-ia uma '.esta de . triunfo. 
E as.sim . o era na realidade. 
Porque na nossa Santa Religião nãct 

ha derrotas quando 'nos enti·egamos a 
Crif' J: ni\,, ha morte -iuando Crl.sto vive 
em nós. quando-· •i ·emos em Cristo. 

Todos Ós -congregados. úm ·por _um. Ro 
passarem .iunto ao tumulo. intenompiatn 
, cantico. dob_ravam a' joelho e depo;;i
tava:n um o.~culo solJre a lag·e · fl·ia, como 
que à quererem beijar ainda aqu~las 
mão~ que' em vida tantos e tantos bens 
soube semear. tão bein soubera condu• 
?.ir aquela mesma mocldÍlde que pÓr a.li 
desfilava. · 

'Dir-se-ia_ um. Grande Chefe após ,eu 
ultimo triunfo e quando não mai~·. ri''ª 
det-á ser vencido. a 1-eccl:ie1 as homena'
geru, de seu:, comandados. 

Tal ern. na real.idade a homenagem ·ao 
1•. cursino. · 

E ·,e nossos '.l!hos derramavam lagri. 
mar. ao mes1n9 tempo que nossas bocat 
ent·Jarnm cantlcos. é que os olhos· cho
ravam de sa:u•lade pela· falta da 1•isão 
material do saudoso Diretor, mas o c<i
ração guardava. enternecido e grato. ln
'delet·elmente, a lmageni querida. de tiio 
a.mado Diretor que .. sabe estar na ·ii;Jo
t'lri do, .Paraizo, onde. um dia, com a 
proteção. de Nossa Senhora· e com a · 111-
te,·cessão do P. cw·sino. esperamos re:,
nir-nos t.odos para aq11e1a Grande Con
centraçãe> Final de que tanto falava o 
S!l.lldOSO estinto. . . . 

HOMENtffE!\1 A o. ,JOSÉ ·NA PASS•\
GEnlc. DO l.o /\NIV.:RSARIO DE SU,, 

MORTE 

Conforme aviso recebido da Curia Me• 
tropÓl!tana, nQ dia. 28 do corrente. desde 
as seis horas da manhã, .serão celebra
das •;a rias u,i.:.sas na Cr'jpta da Cate
dral de- São ·Paulo. 

As Santas Missas SE'rão qelebradas 
Ininterruptamente. · umas após outras, 
em sufragto da alma elo nosso ti':o ama
do e saudoso Arcebispo D. ,José Gaspar 
de Monseca. · 

As 9 horas do mesmo d1a .na ·cate~' 
dral Provfaoria (Igreja de Santa E{lae
nia) s11•. celeb1·acta. Solene Ml.ssa de Re-
quiem. · . 

Pedirr.os enrareclda mente' a todas os 
Congregados de São Paulo Que não dei
xem de a,·sl.5tir às ,nl..<Sas. comungando 
por alma qe quem . tanto os amou e a 
quem muito deve o Madanismo de São 
Paulo. · 

Como M missas têm inicie às 'sei.s da 
manhã. fe.cll -;;er)i., mesmo aos que· en
tram cedo n oserviço, assistir missa e· 
Comungar. ·· 

Pedimos a todos os Congregados (JUe 
cJmunlQUem a seus !:'residentes a missa 
e Comunhão por: Intenção ~e D. · José 
afim que os Presidentes enviem a ~s~a. 
Federaçs" o tmrnero d~. romnn~ante.s. 

1..t':A E PtloPAUAH O 

"LE(ilON Al-llO'~. 
1: tJt~th <.Jt IUOOS 

ll· ~- M;& .1, 0 ~ i ~ 2 J 

-. 



EVANGELHO 

B.EMAVENTURADOS 
0\IODECIMO. DOMINGO DEPOIS OE PENTECOSTES 

( S. Lucas, 10, 23-37), 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ditoso_s.- os olhos. que 
vêm o que v6s vêdes. P9rque cu vos digo _que muitoi prcfetas e reis qu:seram 
ver O que VÓS' Vêdesj e não viram, ouvir o'qÚC,VÓS Oi.Ívis e-não· ouviràm. E. ei~. 
que. um doutor da Lei lev.:ntou se _e, para_ tenta~ló;. ·lhe d:sse: Mestre, ~ue 11éi 
Ide fazer para possU'ir a vida eter_na?--: Disse Jesus: Qúe 'está es<:rito na 
l.ei? Como Ih tú? Respondeu o· doutor e disse: Amarás ao Senhifr teu Deus 
tle todo_ o teu coração, com toda a tua· álmà, com. todas as tuas fo-rcas, com -
todo o. teu ·entendimento,- e ao proxinio· como ,a'_ fr mesmo •. Oiss;,lhe en· 
tão Jesus: .Roepordeste bem,. observa isto e viverás.•'-'- E_le, -porem, ·quereado 
justificar-se, disoe a Jesus: E quem é o.meu proxínio? ~ E'Jesús, tomando.a 
palavra disse: -"Certo ·homem descia de Jerusalem para Jericó_,' e faiu e•,, 
poder dos lodroes que o_ 'despojaram, cobríram-n-o ·de chagas, e depois se 
retiraram, deixando'•o quase morto, _Ora •. aconteceu pàssar pelo m~$mo cam_i• 
;nh_o um sacerdote que, tendo-ó visto; passou alem._ lg_ualmen'te, um levita, c:he, 
,gando perto desse- lugar, tambein o viu e passou alem. - M_as um sama.ritano 
,que por ai passava, chegou onde ele estava, e, vendo-o, moveu 0se ·à, ccmpai
:xãc-. Aproximou'$·e po'is, atou-lhe ,as feridas derramando oleo .. e vinho sobre· 
.elas; depois,. colocando·o sobre a sua-càvalgadura,· o_ levcu à ~ma es'tàiagem. 
e teve cuida.do dele. - No d'a seguinte, tirou' dois dinhi;iros, e, __ entregand'o-o::. 
.ao estalajadeiro, disse-lhe: Tem cuidado ceie, e tudo quanto gasiares dé ma's, 
eu te p;garei quando voltar. Qual destes tr.ês te parece o próximo daquele 
que c«iu em· poder dos ladrões? - O que usou de miscrie_ordi_a, respondeu .a 
doutor. - Então lhe disse Jesus: Pois vai,, e faze o mesmo. 

C O ~l E N 'T A R 1 0 

Sflo Beda, .o Venera~·el. c,omen1a, 
<''.llll muít~ exatidão,' que os olhos de
clt1ratlo:; bem a 1·enturados pór No.~so 
:3enhor, tH-!ste frecho ·elos Sant0s 
Evangr,llio$, ·não são _certmneute os 
olhos d<,s M$cribas e - Fariseus, t1ue 
se lilll'favam a, ver u corpo, e •1iio 
viam a IJou trilm dê J e~us Cristo, no 
seu 1·igr,r illterno, que ilumina e Yi· 
vit'ica. t:is pcirqiie, Abraão. 'c]lle viv<cra 
milha.1·e;. tl(! anos antes, tinha verda
c1ei,amentê vi~to, o d'a elo Senhor e 
nele HC I inhu. alegrado,. ao, passo ,,ne 
a multirlào, q,re· .ali cercava, a Nosso 
Senhor, não compreinHlia ao Meat.1·e. 
N'ão o via. Apenas os discípulos a 
quem rlirigiu Jesus Cristo estas pa
lavra;; 

Ver ·a .Je~us Cristo! Ainda ha nrni
tos que o não: vêm, e julgam-_,perten
cer ao seu rebanho, talvez mes1110 
cheguem a dar grac;as a Deus po1·,(l1e 
Úão são como muitos que não ,,o·-11· 
·préenrlem a sua 1'e doutrina do Sal 
vado1·! 

Só potlem, 110 entanto; com justir;a 
fazl.r pal'te elos_ be1úaventurados. no 
s3ntido em cme atJlli Jesus Cristo de· 
ciaru. aos seits- discípulos, aqmiles 
que, n,1 .ren.lidade, se conformam ,,nm 
a Doutripa cio tllestre. Os que não ~-e 
deixam levar vor sentime111os lJ<!S· 

soais ou inr:llnaqões da natur>2w, 
nrns, 'na comp1·e·eusão, e na vida , a
tolica, dedtizern · logicamente as c•)!l· 
sec:ue11cia~ d<)_s pr:ncipios revelarl::s, 
sem se 1ndinar quer para nma 111-
dul~encia exc•.:8i;iva, quer para 11m 
rig0ris.mo. exng-01-·ado. Ora, um Cato· 
1 i<:ismo assim illlegral não é fu.cil Ul· 
contra!'·He. ~luit<; frequenteúienle, 
sDu.ns levados mais para onde _n,1s 
é11caudnha · â n:aureza, elo que para 
ond<:: 1\0H convi<la, quando não obt·'ga 
a re .-,~l,,çãq _Por i~so. como a lei f.o 
meirnr eMorco é .soberana, nosso Ca
tutici~mo e,(tá -adornado. ou depa11-
l>t1t-a<.lo .po, mil e uma m·anifestaçti,!s 
ele· comorlismo r111e repontam a lodo 
in,;rnni,-_ a em wda t»trte. Temos ui
ficulclade~ de rec:onheet,r na Ol'(l,nn 

·· 1;rati<:a -pôr exemplo <1ue "a Igreja··, 
: em qué p1·esen~eme11le nos encont!'a· 
mos, "6 n1Hitantr,··. \"er<la<le afirrna
tl'l· teoricamente, com todas a~ ve:·as 
da alma .. e t.octas aR ;,nergias do 111:~ ·s 
caloro:so· t.rib11110 popular, mas c1ue 
fila nas regiõns espel"lllat.ivas. Aco•1· 
te,'e mesmo que frases destas só ~~o 
prnnur.ciad2s cc1m t>lltnsiaRmo nas 
pacificas assembléias, Ora não 'é cs· 
ta :i. Duutriua tle Nosso Senhor. E 
se qnizermós ver mesmo a :\"osso :::e, 
ulwr, se q11izer11ws !llPrecer tamb~m 
o eloi-:io que aqui se faz aos discipu, 
lo, do ~lustre, é m'ster Pf!letrar o 

amago ele· sua palavra, e' nao recnar 
os olhos ·ao, que ela tem de_ mais (,s
sencial e importaute para 1wssa Yida 
(le catolicos. 

"' * * 

- o exemplo dado pelo -sa:1var1or av 
doutor ela l~i; e que o evangelistll 
.col0ci- ua. sl1.1_ ·narrn.ção · imedia,tam,·n· 
te ai1õs as· palavras do Diviuo 1\-fos
u-e, (J!l') acp.lJamo~ de comentar; :lus• 
,r~ sobrenianeira a doutrina pi·opo~la. 

-Reiteiadamentii incutia o ::-alvaclor 
qu<i a car:dade, o amor de Deus e do 
t1t·ox'imo, com_p_endia tod:i lei. f; ui
te o màioi· e o mais importante ele 
todos .os mandamentos. Pois Jiem. 8 
comum entender-se por amor a afei· 
çiio mais_ ou ·111enos passional, _mais 
ot1- •ilenos. sentimémaf que :unia l).?S· 

soa sent" pela outra. ~J _ de t_nl ma
neira está este co11ceito arra'.gadr1 
em - certas melltaliclades, que a an
sencia desta pat",te, .na _amizade, 110 

amor de túna 1iessoa pelp outra. ·<.o· 
· n1·•mente significa· a ausimcia de- ca
riei ade. Neate · senti<lo pa1·a:. 1llU:tos é 
i1upo-,;sive1 o cumpl'imeí110 do IJHÍl· 

damento que orclena o amor cllls iui
'll •;us. Ora, segundo ·a lei de ,Jesus 
Cl'isto. é t,lo clesneces~a.ria esta f'll r
te sentimental q1Íe iiodé nm fiel ar· 
der de amor e .::aridarle por uni 1ni,;
slonal'io. por exemplo, a quem ja-
1rais na vida v,n, .oi1 mesmo_ te--.1ha 
<'s:'eranças ele trntar algum- d:a. A 
c'lridade é ato da -vout_,ide, e tem 
por objeto querer bem o- proximo, e 
neste sentido pode ela ser exer..:ida 
por quem quer que e~teja na gr:v:a 
de Deus, e 1•oltar-se pal'a qualqi1cr 
pessoa. desde que não· esteja irre, 
111ed:avelr11e11te condenada já . nos 
abismos infernais. 

ruer-ncs parecer que outra cousa 
n'io pretendeu _Jesus C1;isto sali•"n
tar quando para exemplifkar o amor 
do proximo, escolheu um samaritano, 
que ~~ apiedou de um_ judeu, r.om 
quem, segundo o costume elo Pais .. nilo 
se comunica1•a _ e· certamei1te ·_clesw
nl·ec:a. 

l•Ji;, <1 Catolicismo como clevérnos 
ver e pratic~l'. To·mar os princ!o:os 
revelados e deduzir na ordem p_raii· 
ca, as consequencias que csfüo !og·i· 
eamente envolvidas nesfes princip1:is. 
K n,io fazer o invel'so: toniar (·s 
1n·inclpios, aeeita-los todos, e, na (lr
dem pratka. a.justa-los ao nossq mo
do de ver, ao. nosso r.rrn1odism::i: O 
C'-l•.ol'cismo é a Religião do l\Jartino. 
e mal'tirio significa combate dos m,lis 
clil'iceis, daf1ueles tllll que o hom~;n 
se vence a si mesmo. 

OS MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR. QUALIDADE 

PRESUN'l'O E FRIOS v1:-.:Hos Fl'.';OS. Fl{UTAS 
IJISCOUT< JS l·'. Uü:\IBO~S - CE~EROS 1\I.I :\IE~tlC10S 

EMPORIO MONTENEGRO 
Rua Augusta, 1.559 ( Esq. R. Luiz Coelho) -- Fone: 7-0035 

MERCEARIA AVENIDA 
Av. Bri9- Lui2 Antonio, 2.098 

imarulada Conceição) 
( Em frentl" i't lgrf.ja 
Fone: 7°5453 

úNÍCOS l>ISTRIBLJll)OlxES DA 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
EN.fREGAS A DOMICILIO 

Sob pretexto da situação anormal que 
~ mundo- atúalmente atravessa _e ela ~o
bre-humana t.iren, qu"e cera que ser en
frentada. no após-gueno' não siio poucns 
as manobra:-; que· l'êm sendo dirigidas no 
,entido. de ~e urticttla-r iím movimenta 
interconfession,;,i g-rande envergad u
rn. 1n qual tra!;alhariam ombro a om
bro catolicos, cisme.t;icos, pr~testantes e 
ateus todo.~ empenhados na causa co
muni de t'eergu!mento da· civilizn~i,o, 
Alguns chegam a declarar que se trata
:lo reerguimento' da civilização "cris• 
tf,". 

"" * ,:, 

O que se visa ra realidade com esse 
tnovimento interconfes.5\Õnó.l. é coifa 
que anda. na fegiã<' das nebulosas. Çer
b ê. p:irem, que dessa reunião de todos 
e crecios religiosos e filosoficos não sai
rá um . plano de paz e de restjtbf.leci-
1r.mto da. ordem segundo os principtos 
cstab~lecidcis pela Igreja. 

Dirão os paitidarios desse movimento 
'!nterco11fcssional que essa preocupação 
relativa aos principios não deve ser fv
calizada num momento em que se trata, 
cm primeiro lugar, de atender às ne
ccs.5iclades materiais de pOpula;;ões in
teiras que se encontram famiutas e en
tregues a toda sor~ de privações. 

A e.<ites tais 1esponderemos que a 
Igreja tem sempre em· vista em primei• 
r,, lugai: a salvação das almas e que ·ela 

_ c~n1c11t• essa. apreciação puramente na
tura'. do problema. No período de a.pós 
11:1en·i1 l1!1\>~~1~ munem y_n,,, ~ ~Gí?. 

.. -RE?CA EM PACOTES 

Sé não julgou oportw10 fechar siquer os 
olhos _às associações interconfessiomus 
quQ, como a Associação Cri.,tã de-• Mo
ços.· prestaram importantes serviços de 
assistencia à~ m'ultidões flageladas por 
aquela tremenda conf1agi·açto_ -E apezar 
desses beneficios ma.t~riais prestados por 
essas associações C:e ·base -intercónfessio
nal, a Sagrada Congregação do Santo 
Oficio não t~·epid m em "desmascai·~r 
as manhas e c!lada_s do inimigo". 'que 
cJm esse pão material vrocurava ·rot1· 
uar às almas o ,1est1mavel tesouro da 
,ercladeira Fé, nelas :ntplantando a 
Indiferença religiosa.-

Da.mos abaixo a integra dessa lristru• 
ção da Santa Sé, que servirá para aler
t.•r o nosso zelo cont1'a os 'perniciosos 
efeitos desses movimentos que, visando 
resolução -de problemas morais. se co
locam fora do alcance da autoridade da 
Io:reja. · 

SAGRAnA CONGREGAÇAO DO 
MNTO OFÍCIO 

1 

Carta. aos 01·dlnarios !los lugares assl• 
nalando -à sua vlgila-neia cc,·tlls · novas 
manobras di~igidas contra ·a Fé' por "'s-

sodiíçõés não catolicas 

os Eminen:i<:Simos e Reverendíssimos 
Cardeaes que sr.o, juntamen~ com o 
a 12atxo-asslnado, Inquisidores ,;era is om 
ma teria de Fê e de cost,un,s, desejam 
que oz Ordin,,..'.os prestem uma aten
ção vi.,;llarite à manei.,.,. com que certas 
novas assoclaçõP.s não catolicas .. com o 
concurso de seus membros- de" toda na.
cionalidadc, se acostumaram, na já 9l
tum t§W-, a _~mil a.li· tie~. em l!~· 

tEGTONARIO \ 5 ....... 
-=======-==========~=== 

r-· -
( PADR[ IRINEU CURSINO DE -- MOURA !2~:ga,n<Jo e M.artelaorlo ••• 

. , ~-- 1 o N E G o. e I ·o 

SCIENTI FICAMENTE 

AS SUAS FERIDAS 
·• Pomada •ocçat,va Sõo Sebostlóc 
combate sctenliflconi .. nte iodo , 
qualqueJ alleccõo culaneo come 
selam: Feridas em geral. Ulceras. 
Chagaa antigo~ E<:zemas E;, ys,pela. 
frieiras. Rachas nos· pés ~ no• seios. 
Espinhas H'emonoides. Quetrnodu
rao_ Erupções_ Pie<' las d_e mosq,,n()r 
t. inseetoi venenosos. 

-r- Jj~ : . .' -!!?. ... ~~!~~,!~,~.! ,._ 
ElEITO · NfJVO BISPO 

t:-E .GAJ.AZEIRAS 
:'."oi. eleito Bispo de Cajazeiras. no Es

t?-do da Pa-raiba, o Exmo. Rev:no. Mon
srnhor H~r:·ique (h,lain, Vigario ..ia 
Paroqufa d;) ,;acratíssimo coração ue 
Jesus de Antonio Prado. 

t. Excia. Revma. -nasceu em 12 de _Jn
nho de 1910, no distrito de Nova Pa
dqa, município de FlOres da Cm1ha. 8 
filho· do professor· Luiz Oelain e Bxma. 
Sra. C3n1. Rosa Pilati Gelain, residen,cs 
naquele -municirb. c:im 12 anos de :d3.· 
ele ingre~9ou' no seminai·io Central co 
São Leopoldo, ond_e fez todos os cur
so3 coin raro brilhantismo, Recebeu ,_, -
das ordens das mãos do Exmo. Sr. Dom 
JJàO Bceker, inclusive O Pl'(;Sbiterato- e~n 
2& de Outubro de J935. na Catedral Me
trcpolu'ana de Porto Alegre. Iniciou o 
~agrado ministCl'i(I sacerdotal con10 C:•a
djutcr da' Paróquia de Be_ntc Gonçalv,•s. 
Em Fevereiro d~ ln37, foi nomeado Vi• 

, gario da Paroquia ele Vista Alegre. mu
nicípio d;) Prata. E. no dia 15 de M~l0 
de 1938, tomou posse elo lugar ele Vigario 
de Àntor.io Prado, onde veio surpr-\:en
dê-1:i a eléição. 

A Dicce,e de Caja~ciras foi crea(l[l. 
prla Bu!a .. l\1t\ius ca.th:licae. Rcligio;1!:"' 
Inc1·cmc~1tu" do S. Padre Pio X, de 6 
d~ Fevereiro de 1914, ocupando a parto 
oci'le,1,al do ten-itorio do Estado da Pa--
raibn. 

-----
Hora santa das Empregadas 

domesticas 
Promovida pela Pia União das Fi

lhas de P/Íaria do Externato São José 
realizar-se-á, hoje, domingo, das 17 
às 13 horas. na capela das Servas do 
Santissimo Sacramento, à Rua Barão. 
de Iguapc, a Hora Santa mensal, pa
ra empregadas l_om~sticàs. 

· Alocução realizada n.a reu!lião conjunta das 
Congregações Mariana11 , da Paroquia de 
Santa Cecrna,_ pelo Congregado Dr. Dalmo 
Beifort de Mattos. 

O dia ,de hoje relembra -o passa·men
to- do Pàdre lrineu_ Cursino de MÓura, 
·- o virtuoso· Sacerdote, que, até oem 
!lOUGO tempo, ·-arco.u ·com o pesado en• 
ca:-go de clirlg'1• o, ·movimento ma,·ia
·no em terrás de São Paulo. 

Nascido, ení Ta:upaté, na velha Tau
baté' d,, Bandeirismo; '- o Re:vmo. 
Padr_e {:ursino desde cedo, sente a 
vocação_ pe:a vid,i sacerdotal. Vê, dc~
_de cl'iança, passarem pelas roas <l/J 
sua cidacle,. ós seminaristas com ,;eas 
habitas 11egros. Ouve, na Sen1mu1, 
Santa, as predicas ·-elos · pregacl•n'>)S 
taubateanos, réce1p-orcleuados, e (!$• • 

tudantes ele_ rel_lgiosidado. 
Em sua· alma· ele menino, entrecn1-

zam-s~ os peucfores' abcéstra's de atl· 
vidade e o zelo pelas cousas divinas. 
f .. iceia alçár-se an aperfeiçoamento 
ascetico. FJ, ao mesmo tempo, es• 
praiar um trabalho e.m beneficio 
alheio. E:,,ravazar em labores de 
apostolado às énergias fecundas <!e 
sna. opero;idarle. ' " 

-Aluno do Colegio São Luiz, --- en
tão situado em llíi Cursino_ de Moura 
enco1Úra o ·camÍ11l10 que busca\"a. 
Q••er irmanai', ·sob -a regra jesuitka, 
a prece e o esforço, a espiritualidade 
e a ação. 

Entt,a, em 1V04, para o, Semina.rio 
;\lenor. l~ oito ai1os mais tarde re::e
h2 o Sadrarnento ela ·oi·dem, inscre
v311_clo ~e. dopo:s, · entre os discip•1:os 
d.i Santo ln~cia ele J,oiola. 

1~ fui àsslm que. anos mais tarde. 
lhe é entt'egue a direçfi.o du mar·.anis
mo, e6sa rcserrn leiga ele .batalhado-· 
t'€S de Cristo. 

Asm1me o carg::, aos í ele setenifi:o 
rle 1931. 

El;contrn o movimento jti, ,olida· 
m·JUte a icer~,aclo, 49 congreg:1ç,ies 
i::om l.'iOO associados, repontam ~yui 
<:: a!í, tarjando de azul os bancos tlus 
Igrejas. . 

O "Congresso ela :IIociclade Ca:o
Jica·-. em 1929, lançara as possillfli
dacles de maior organizàção. E jo• 
vens c,,ng1·egadas ele Santa .lfige•.1ia. 
111t111:dos de es)lecial autori11ação no 
An:ebi8pado, · cirandam de paroquia 
em paroquia, falando do pupilo, e 
arrnbanhanclo noviços,. _ 

O momento é propicio. São Paaio 
frem ·. nessa ·epoca, ao entrechoque 
ele i<le1iis. O descalabro füianceiro 
• .i Crise. a desilusão polit!ca, a iu
ccrteza de futuro, desor:ent:11n al
g,rns .. ~las aceuc!ern em mu(tos o 
d2~ejo de uma vida melhor. mais 
alta e mais 1:1·istã. Uma aproxi;ua
cio maior dos -- Elxeú1plos Eternos. 
- 'N"a psychê paltlista <iebate-se_, en•_ 
tão, a almo pagil (L Sanlo, e as :.en
clcncias calolicàs de S. Paulo. como 

, afirma Tristão de ,Ataiue ,em artigo 
larga!nente divulgado, 

Paclr'! Cursino ccmprecnde· 0 \:1s
taute. J!) se·• labor apostolico trad,rn· 
S" em frut;s concretos: os 49 so_tlJ· 
Jicios pa,ulistas ele 10'11 sobem a 78, 
em 32; são 123, 110·-ano seguinte; 'as-
1,e'.'.;lern a 196, em 1931; e a 36-1 -em 
rn.,,,. 

Verifica-se. pcls, Hª.% _ de aume_n
to. -e_uj qua,t.ro a1ios áp"éllas ! , 

Os __ í.700 congregados de 1931 avo· 
lu111am-se· com adesf1c$ em massa, 
Sobem a 16.2,10, com o àumento v~i··· 
tiginoso, _de 954% em' um simples 
.11.:atrieniÓ ! 

Cento e trinta marianos haviam 
-feito, em .1931 o retiro dm'ante o 
Carn3J. 753 comparecem ao mesmo, 
em 1035 · 

O LEGlONARfo, - un:co jornal 
mariano ant"erior à · Revolução de 

30, tem em 1933, dezenove coú1pa. 
nheiros , na vehiculação do mesmo 
ideal. f;· o "C. E. ·r. A.", impresso 
n~s Perdizes; o --~Jagnific;it.", de 
Santa Generosa; o ":.lleredional",- -
orgáo elos coiigregaclcs ele l•'axina; 
a ·"Voz de · Rio Preto··, e muitos _ 
mais;,.· 

O Padre Cursino, sob a -orienta
ção _geral_ do Arcebispado. e. em u,· 
1iec'al do grande asc·ela que -rol D. 
Duarte Leopoldo, revela-se. nes$e 
mov.imento ·ascendente, cómo o inli
maclor e _o, guia. 

-000-

U·n incidente revela sua bonda<le, 
Rebenta a llevolu~ão de 32. Pe. 

Cursiuo segue para Itararé, .::orno 
Càpe!ão elo Batalhão Universit.Fio 
.. Quatorze de Julh:J··. 

Dá-se o prim eil·o chcq ue, ~ os,rns 
linhas são forçadas a um recuo ~rn
nunciàd<ti primeiro so!Jre Faxina, <ie-
11, ·, em cJ:r"ção a Duri. 

Verifica-se a confusão das retira
das. Os soldados sobem aos cami
nh:.ies · do Q. e. l\L, obcdeéendo a or
dens do Comando, Entrn eles, está o 
Padre Cursino. 

Quando, porem, o veiculo vai par
tir, ele Yé que alguns homens 11.ão 
e'1cot1trararn lugar. Se ficareu1, cairJo 
prisioneiros. J!; será a doltrosa jnr: 
nada, rumo · ao cfüll\>O ,de concenlra,' 
çfw na Ilha das J<'lores. Ou par:i o 1a
zareto da Ilha Grande .• , 

·Parir<:: Cursino resolve, entilo, sa
crltiéar-se. Desce, Cede seu lugar a 
um voluntar:o. J~ assim, vitima tl<l 
zelo apostolico. é aprisionado por de
ment.os cio 13 R. I. 

O .Hatalhflo "14 C-:e J11l1Jo·· niio ,s
(Jllei,;Ju o gesto .de seu Capeliio, Ele 
vem ·relembrado em varlos re:atos <,a 
,-,ooca, repassados de gratidão e <éSti· 
ma. 

-oOo·-

Foi este o orientador, cuja morte 
!l'Jje se comemora. 

illoneu o lutador. Sua obra. entre,, 
tanto; permane.ce em plena flot·es
cencia.. 

Os Circulos de Formação l\Iariana, 
por ele instituídos, eontinuam em de
se.nvolvi·n1ento, sob a direção tlo l'e, 
i\'IàJ':aux. 

Estes Circulos c1ue, bem compr-2.,,1, 
clillos, e seguidos com afinco, serão a 
semcüteira das elites espirituais, rins 
futuros .dirigentes elo marianismo (,lU 

uosso- meio, --
.E ·s- este o seuticlo que a Feclera<;:1o 

' deseja impnm r às com-emoraçõ,,s 
qt'.e hoje se realizam. Que; au. rnlem

. IJrar a figura do Padre Irineu Cur~.i
-110· ele ll!oura, ,Wf l'Ongregados se s:n: 
tam mais ligados ao mo1•imento (Jt,e 

.., . , , ,. . ,, _ __ -: __ , ": .,, . _ _ ·· _ , - , -., ele oi-ieütcu, Que passem ,ll freqn,m-

so-ldado~ :a··--mªf-;l·nan· Ôt{:d8~0'. }:!fO_íl :o ·dol'lf8S p:~f-8-. :,_ :;:~;r~~r~~:·c~~ºt/~e!'º~;:f;.ª;; ~!:i1~1~ i ; -tl' (j li ua ' ---• .. fiou -u u -· " .. como ele. possam, ao morrer, deixar 
_ . , .

1 
- - , um roteiro .. traçado. O roteiro que leva 

rnstaurnr igrejas d6struidas pelos niponicos • ,,., .. ,,, M .. , .... _ __. 

Inteiramente espontaneo esse gesto dos membros da· 
25.ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos. 

CO~l A 25.ª DIVISSO DI~ IKI•'AN
TARL-\ KO SUL DO PACIFICO, 
agosto -· (INT!fü-A},JERICANA) -
Os soldados da 2ii.ª Divisão ·fle In
fantaria, que duas vezes venceram os 
janqncses - -em seu proprio tipo' ele 
guerra -- a guerrn nas selvas - con

, tr:buiram voluntariamenttl ·com cer-
ca de 2.800 dolares pura -a. restaLita· 
ção de igrejas no sul do Pacifico, 

Quando se _soube entre os vetera-
uos da 25.ª Divisi"to que o Exmo. 

A atitude dos soldados foi exp;·,Js
,sada pelo sarg-ento Thadcléus L. 'l'icl• 
well, numa alocução dirigida ,)(15 
membros de sua companhia no ;;G. 0 

Regimento de Infantaria, Disse Pie: 
,; Soldados, co11voquei esta reunião 

por uní motivo espec,ial. Ha 111u Bis-
1>0 de nome Monsenhor Wa.cle cuja 
igreja f_oi cl{Jstruiclà pelas bombas .ia· 
ponesas. Ele_ agora deseja constra'r 
outra igrejà no mesmo lócal, mas 11i10 
c1;sp(\e ele dinheiro suficiente. 

./ 

.Pe. Ascanio Brandão 
,----'------- ___________ .. , ' 

Ha só um e o umco que verdadeiramente se pode chamar negócio· 
e pelo qual vale lutar e sofr~r nesta vida que passa_ tão depressa: 

--"- E' ó neg6cio da nos~a eter;.,a salvação. , 
Já dissera Nosso ,Senlioi· a l'iforta solícita e agitada: ·- unum esf 

necessarfüm - uma só coisa é necessária. 
Tudo o mais nada vale. · , _ 
Luiz XVI de França, estava às portas da mórte no patíbulo revolu

cionário de 98. Confessou-se arrependido e humilde ao Padre Firniórtt. 
Disse-lhe afinal: - Meu querido Padre, esté é o ,capital assunto de 

minha vida. Como rei tratei de inúmeros e importantes empregos, casos, 
políticos do interior e do exterior. Tudo eram negócios. Agora porem é 
o, negócio! . 

Grande verdade: Os outros eram problemas, este o problema! 
Unico negÔéÍV e único problema da vida... . _ 
E podemos vível' ;,em nos preocuparmos com êle:? Renan teve a insen~ 

satez desta afirmacão: "Nosso princípio é ordclllli- a vida presente como se 
a futm·a não existisse". ' · 

O ilustrado Pe. Eymieu- S. J. em Paye11S ri_diculariza o infeliz _ap~s!3ta; 
- Sim. é a sabedol'ia do general que dissesse: - meu prmc1p10 e 

ordenar a marcha do exércim como se o inimigo não estives.sê próximo.•• 
- Muito- bem, .. e se esti~r'? • • . _ _ . , . 
E' a sabedoria do capitão de- um barco que dissesse: - me~ princ1p10 __ 

é ordenar as manobras como se nSc houvesse continente onde- ápciltàr, 
n~m rocha onde poEsa esbarrar e sossobra!. E' sabedoria d~ vi~jánte q~e 
dissesse: - é _ meµ princípio ordenar a viagem como se nao tivesse fun 
e sem saber onde hei de chegar". · -

Sim, é uma bela idéia a de Mimsicur Rertan e de quantos materiàl1s'-' 
tas a repetem com ênfase como se estivessem dizendo coisa muito bel:r 
e sonora e dando prova de alta inteligência! . _ . . 

-Estamos no mundo, morreremos, ffi(>rreremos, iremos para a etem_1-
dade. somos criaturas de Deus e havemos de viver, como brutos a espe-
rar tiio só µma sepultura ·rasa e punhado de lama? · 

E' possível ao homem deixar de pe11sa: em .s;u dest_ino et.emo? 
A questão de sempre, a eterna questao. dma Vcmllot. e saber se o 

homem é uma criatura de Deus. -e a Deus destinada, ou tm1 _verme. pro~·
duto das fermentações da terra", 

Tdste seria pasrnr um homem pela vida e só poder aspirar o epitafio, 
de que fala Mons. Olgiatti: _ . _ · . 

· "Aqui .iaz um imbecil que, não so_ube dnude veio, nem o que fez, nem 
para onde .foi". . _ · _ • . . 

Paseàr como úm rebanho a olhar a terra, isto nao e .viver, gemljl o · 
nostálgico Alfrcd Musset. . _ , _ 

A vida é séria, é uma_ responsabilidade. E como ·o cidadao moderno a 
encara? Que leviandade, que loucura em face da mort~ e da yida eterna 
que se aproxima cada dia mais de nós! _ _ 

Vjlidade das vaidades tudo é vaidade, exceto amar e servir a Deus! 
Feliz O homem que 'chegou a compreender e. a viver na realidade 

deste pensamento! 

~-no amversano de Profissão Religiosa 
A data celebrada por t7ês Sacerdotes Cordimari~nos -

A Província Claretiana elo J3ra;il 
v~ passar em meio à mais justa all!
gria. a celehraGiin do Jubileu Aureo 
ela Profissão Religiosa ele três Sa· 
cerclotes. 

REVMO. PE. HENRIQUE MONNI!: 

Nasceu em 14 ele. fevereiro ele 1875, 
na CÍdade de Lerida_ (:E;spRnha). Coll· 
tanclo poucos anos ele idade ing~m:
sou· nt1 Congregaqão Claretíana, l'l!CC· 
Ilendo a Ordem Saeerclctal no clia 20 
ele setembro _ele 1902. · 

Veiu ao Brasil.em 4 ele setembro cie 
1907, como pregador, percqrrenâo cli· 
versos Estados clispartindo a pàlavi'a 
divina aos fieis que o escutavam nos . 
seu~ sermões -persuasivos •, e _-vibra
teis . 

J~oram diversas as casas· onde -!110· 
rou, principalmente - nesta -.de· "1iio 
P·1ulo, l11dó depois ·à, Bala, LivrauH,n
to, Ribeirão Preto e às l\Jii;sões üe 
S'io José de Tocantins, -

llesid2 agora na cidade ele, Sant0s 
onde, tt> ultimo dia 15, - recél>eu _as 
manifestações ele estima pelo seu j,t• 
b'leu como filho da Congregação ChL• 
•·e•.ian'\. 

REV.MO. PE. JOÃO .ALCIBAR 

l'iascido em 5 de maio. de 1376 e. 
feitos fê!lll Valmâseda os estudos prc
parntorius, consagrou-se a Deus e ao 
'imaculado Cora_ção de Maria no t.!ia 
15 ele agosto ele 1804, e fol ordena/lo 
u:i: dia 29 ele junho ele 1902. · 
- O .Brasil recebeu-o e·m '1911: 

Depois de traalllar coino n'lissiO• 
nario np espat;o de V.trios anos, foi 
Vigario, em dois períodos alternad;>e; 
nas Paroquias de Llvranieu·to e Gua .. 
·rulhos:· ·Mol·a·--atualnrnnte' na:-cidad~ -
da Goiania, 011cle recebeu gran<leS' ' 
manifestações _de gratidão ·e -reconlJ.e, 
llilll,nlto pela data jubilar. 

REVMO. PE. MIGUEL RAMOS • 
' , -

1\'asçeu em -8 ele maio c;le 1-!>76· c,m 
Ttuer.,, ·c1e Azaba (Salamanca, El~pa
nha). Feita' a vrofissão re!i/;iosa em 
15 ele 1Úaio ele 1894 foi dlstiJ1gui(lo em 
29 de junho ele 1902 eom a recepç;i,;, 
ela sagrada Ordem ~acerdotal. 

Os priJneiros aiios de Sacerdot<;r 
passou,os em Portugal, de<l:caudo
se com o 111alo1· zelo e de;votamento 
à, Missões. percorrendo muitas àl· 
delas e ddacles, sême_anclo por toda a 
parte a palavra divina, -

Veiu para o Brasl.l em 1910. Da• 
· quela data em diante entregou-se ao 
ministerl::i elas pregações, e confess!o• 
nal'io. com grande zelo. Na Baía, em 
Porto Alegre, enJ São. Paulo e-. em t;i• 
\'l'amento. · onde agora tem a sua Tesi• _ 
dencia, é muito benquisto de todos.· 

i 
' ., 

'1 

\ 

Revmo. l\lons_ '!'ornas_ \Vacle, Bisuo · 
das Ilhas Salomão, ia visita-los, ma
nifestaram eles imediatamente o de· 
sejo ele dar outra contribuição pat·a a 
propagaç.io da Religião. 

"Podemos dizer que o Bispo Wade 
luta pela . m_esma causa qne nós. NJ,s 
lutamos com· fuzis e_ metralhacloras, 
ele com palavras e orações". 

· Naturolmenre, sínto•me tão bem dispostt. .... 
· cheio de vivacidade e energia. Boa soude é a, 

razão do alegria de viver I Assimile alimentos
verdadeiro mente 

.. -l 
IJga das Senhoras Gatolicis : ! , 

- -

Os soldados sa.l1iam vagamente que 
S. rnxcia. Revma, fôra for(:aclo a aban
dona.r as suas queridas selvas ,le 
Bouga1wille, quanclo os japoneses ali 
surgiram em 1942. Sabiam. eJubora 
nini;uem lhes tivesse dito, o que acon
te<:ia às igrejas colocaclas nó caminho 
cios niponicos. g sabiam tambem ,1ue 
o Bispo desejava regressar à sua dio
cese logo que fosse possivel. 

Dito isto, deixou o seu · capacete 
, 1:ante dos ·solclàclos e retirou-se. O 
cap'\c~te foi devolvido a.o sa1.-geuto 
com 128 ilolares, contriuição de sua -
companhia. o· :~5.0 Regimento de ln· 
fantaria doou um ·total de 1.000 ,dola
l'es para uma igreja que os seus ,ol, 
dados. provavelmente nunca verão. A 
1>arte - restante foi completada pelas 
outras unidades ela 25.a. Divisão ,ele 
Iufr,.r ta ria. 

NOVA ET ·vEr•ERA 

nutritivos, prepara-
dos com Moizena 
Duryeo ...:.. o ali-

. menta supremo. 

À lTDA. 

Manobras contra a Fé 
tlculár aos jovens, ciladas muito ,>eri
gosa·s: - elas oferecem abundantemente 
facilidades de toda natureza., que ;m 
à,parencili. visam apenas a cultura fi· 
sica e a formação inteletual e moml, 
mas de fato corrompem a integridade 
da Fé catolica e .arrancam os filhos à 
Igreja -sua mãe. 

E&as orgánisações gosam do favor, 
dispõem dos recursos materiais e do ze
lo de personagens muito. influentes, e 
prestam serviços assinalados nos diver
sos dominios da beneficei.cia; não é 
portanto surpreenden,te que elas se im
ponham às pessoas inexperientes qu.; 
não tenham feito dessas >bras um exa
me aprofundado. Mas nenhuma pessoa 
avisada.- pode ter duvida sobre seu ver
dadeiro espírito; porque si até aqul ela,; 
não haviam deixado entrever senão gra-

• dualniente o _fim a que tendem. procla
mam-no hoje sem disfarce em folhetos, 
joniais- e periodicos que são os orgãos r.e 
sua propaganda- seu fim, dizem elas, é 
assegurar por· bons metodos a citl
tura illt('letual e moral da juvent,udc: e. 
fazendo dessa cultura sua religião, -<;,Ja~ 
a definem: -- uma plena e inteira li
berdade de pell$mento, fora e indepen

·dentemente ele toda religião ou confl.5 .. 
sãc, Sob nretexto dP 1ev~r a luz si<'s W· 
vens. elas '1$ d~svi::-t h1do rila.~istPrjn 'i~ 

r;2us~ituiàa P.',IJ: Peu:. c~mo .Cacbo 

da. verdade, e os ihc}tam a buscar em 
sua pi·oprla consciencia, e portanto· 110 

limite cstreit-0 da. razão humana, a iuz_ 
que os deve guiar. 

As prmcipaís vitimas dessas ciladas 
são os jovens estudantes de um e outro 
sexo. Esses adolescente3, que, para 
aprencler a doutriná cristã e conservar ~ 
Fé herdada de seus pais,' teriam mai~ 
necessidade de soco1·1-o que outras !>"~
soas. ei-loo sofreudo a influencia de 
pessoas que os despojan1 desse precioso 
patrimonio e o.~ levam insensivclment.e 

-hojé a hesitar entre opiniões centradas, 
amanhã a ··duvidar -de tod!l-S- quasquer 
que elas rejàm, fnalmellte _ a abraçar 
uma -especie. ·d.e 1'ellgião vagá e lndeci,;a, 
que· nada -tem absolutamente dé comum 
com il 1·eligião pregada por :Jesus Cristo. 

Essas manobras exercem devastações 
bem triais considera veis nas -almas -· 
praza a Deus que elas fossem menos· 
numerosas! - que, po1· negligencia ou 
ignorancla dos pais. não receberam no 
ambleute familiai· essa primeira · 1ns~ 
truçáo, dà Fé que é de uma necessidade
p1·tmordial para todo _ cristão, 

P1ivados do uso dos sacramentos- e 
conservados afastado.~ de toda- praticfi 
relbriosa acostumadoR a não couside
rar o,s r,t>isn8 n111lt seg1:ada~ ~~n~o com 
1im"', -n"':'11-i,•l!l- ln<lu1,,:1Jtl<'11cia de_ ju4la• 
menw. ~~ &ln\a3 caem a~ awera.' 

velmente no (JUe. se -ei1ama indiferentls~ 
mo rellglo;;o, condenado pela Igreja em 
varia.s cfrcunstancias, e que impllca a 
negação de toda -religião'. Vêm-se tam
bem esses cristãos, à floi· da idade, an
dando selll guia, sossobrar nas trevas e 
a·ngustias da. duvida: l)ara naufragar na 
Fó ila.sta recusar a adesão do espírito 
a um unice dogma, 

Poderá acontecer talvez que se sur
preenda nos ta bios e no coração desses 
joveri& um sinal ou uma somb!'a apag'.!.
da. de , pie(lade, ou me.smo testemun:ia
rão eles um ardor pouco ordinario no 
devotamento às obras de beneficencia: 
- não se deve ver ni.sso senão_ o efe,to 
ele um habito multo prolongado, _ou de 
um temperamento mais doei! e _ de um 
coração maL~ compai;sivel, ou enfim de 
.uma vlrtudr, . toda. humana e natural. 
que p0t· s1 propria é desprovida de todo 
valor con1 te!ltçíio . à vida eterna. 

Entre es.5as :~01:iedacles. basta mencio
nar aquela que, tendo dado origem a 
varias outrà.s, é a mais difundida cem 
razão sobretudo- de serviços lmportant.:s 
que durante os horrores da guen·a ~la 
prestou a uma. multidão de infelizes> e 
qu~ dispõe dos màls considernvets re
cursos; queremo~ nos referir 'à socie
•la4e elita_ \'oun~ :Wen'~ ~~lnisti.,., ,\soo~ 

'clation (a,,wciação Cri.,;tã de Moç<JB), 
, 110:r 11-brev.!ação Y. ld. e~ A,; ~~ não 

MAIZEH.A 
DUR YEA 

ca,tolicas de boa fé · Jhe dão !nconscien-
tcmcnte seu apolo, considerando-a como 
uma organisação util a tódor' 9u, P.elci 
menon, inüfPt)Siva para quem que1 que 
seja, o ela é sustentada por certos r.a
tJJicos · demasladamcnte ~enfiantes que 
ignoram o que ela é- na realidade. · 

Essa sociecta ie, com eleito~ profer..sa 
um _mor sincero aos jovens, como si 
nado. lhe fosse mais caro elo que 'pro
mover seus Interesses corporai~ é '.espi
rituais: mas ao mesmo ,empo àbala ~ua 
Fé. pois que, conforme ela mesma tle
clara, se prÓpóc pm ifica-la. e difundir. 
um conhecitúeuto mais perfeito da ver
dadeira vida. colocando-s~ _"aciÍna ;e 
toda Igreja e fóra de toda conftssão. re-. 
ligiosa ;,- < citação dQ folheto µublicaclo 
c,m Roma. pelo· escritorio ·central da ~ 
M. e. A.: - 'O que é a Y, M. e. A., 
o que ela -~e propõe. etc."> 
• Ora. que se pode esl)erar de bom ja
queles que. banindo de seu coração o 

. ultim, resto de ma fé, vão, lt:mge dt> 
aprisco de Jesus Cristo, em que go1.a
vam de felicidl>de e de rep-Jus, enar 
a.o sabor de suas paixõ-~s e de suà tia· 
tureza? · 

E porque. vós que recebeste.-; ·ao ceo o 
mandato especi:1,J de governar o relia
,nho do Mestre. esta. mesma Congre~a
ção vos conjum a emprega, to.do vos.so 
zelo em preservar vossos jovens do con-

-tagio de toda sociedade de.sse 9;enero, 
cujas bO!\s obras, auresenta<lar em no
me de_ Cristo. oõem em perigo o que a· 
graç?. do proprlo Cristo lhe~ deu· eP. 
n,,afR_Q~P.Pim~<> Colt\t>Ai-1>0rtantn, Pfrl ~trnr·· 

da. J;{ ~µri.d,.;ut~:, t: forLific:M ill> a.l,na:s 
e · · · ' · vacllai1te; antiai , 

Com a presença das altas àutorida~ ' 
des Ecleslasticas. civis· e militares, foi 
inaugmada ontem, il.~ 10_ horas -da' 
manhã a "Ala Dr. Abelardo Verguei:.., 
ro Cesar", recentemente construjda ·· 
pela ben{lmerita "Liga <las Senhoras 
Catolicas", na E~cc,la Prc,fissional do 
Edc.1candario D, - Duarte.: O a,to qu'à) 
se revestiu de grande solenidade.'- {oi 
presidido pelo Éxtrio. · Revmo. Mons, 
.Tosé Maria Monteiro, ,Vigario Capi~ 
tular da ArlJuidiocese. -

-~ 
espil'ito e de coragem- cristãs as orgaM .,- 1 
nisaçõ1"s da Juventude dos doLs _sexos · 
já 'existentes em' \'.Os.5as dioceses e -fuú;-• 
dai outras semelh"-, te$: para tornecéi-
a essas ~i,deilades · -0s nleio.~ -.de co_ntra~ 
balançar a, - ação de seus adver~río,s, . , 
apelai para à; generosidade dos_ càtoll-
cos maif: · prosperos. Incitai do_ mes:no; 
modo os curas e diretores de obras -ela. : 
juventud/l a. (,uinprir - valentemente ~µa. . 
missã<\ e,, sobretudo, pela difUsão ele il· 

' vros ,, 'foiheto$, a contrapor um·· dltjue ' 
à,: onda.' av~:,saladoras do erro, a de.s- -
mascarar a.~, maiüi:;·.,--e cnactas· · do ·1ni~ ' 
migo c a dai' ·um ápoio dicr,,z ao.s _de- -
frnsores da vétctaile. · . ' 

Cabe- vos. pór,anto, nas reuniões re-
gionai~ _ -do episcopado, tratar' essa gra.
w,--· c, ue8ti\o cuní a atenção que ela_ me- -
recP ~ de tomar. depois de de liberação, 
as medidas qllr' oareçam pra-tlcítmente 
.oportuna.~. Nesta, 01:d~m de tdeias, à 
Sagrada. .Congregação pede que, em cada 
região, -um atfJ oficial· da merarquie de
clam inten;ltos de direito todos os ;or-, 
giios dia rios, oer! ,r11cos e ~utra.s pubU• 
caçõ~s _dessas eociedades cttjo cara.ter · 
pernicioso é manifi>sto, e que são dts~ -
tribui.do.s com prefusilo .:,are ~emeiar nas' 
almas dos catollros os errú~ do raeio
nali.~tl1Cl ,e do indlferrnt,i.~mo rrligto.s,,. 

Os met1·opolit11.~ _ ficam encarregados 
dJ fazer conhecer à Sé Apostollca., _no 
prazci de sel.s ~eses. as resoluções e os 
atos praticado.~ de acordo com à. sltua~
ção de cadá diocese. 

DMfr, em· -Rom~ >io t>ala~io do Sa11to' 
ê,r;rw -:. 5 :l~ novembro de lll20. 

E. c~u. Merry. clel. Val,. ~cretarlo.-i -

' l 

··1, 

/ ,,-' 
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(:Q.ÚEhCIO i,:.~•rr~Ji.Ji:;rt;• DO B_R.\SlL 
CÓ:11 os ES'r.ino..; l.i:\'l:00S 

t . . . . .. 
n1O, (ASAPRESS) - Aúauam de 

i-;i.:r "divulg;,i.d;-as a$ ~!ifras - -sot?re. o .co,; 
int·:,~·ú{ eXte·rior· ·.10:.Bi-asil éçnn· oS ·Es .. 
tatlos. ·Unidos. ·· 
. :;o p1linefro tri:nestre de l~H hou.·· 
--vt: \lm s~1d6~ fa\·ot.avct ao ·_Bl"a!:;il ,de 
·:.:ü>t3"~.0-00 de ·<lo1a1·e~, <:Ont.ra 5.:?J ;;,000 
om igual. pe1:iodo élo a no . passatló, 0 , 
'<;0)1~r .. ció ·e.:SÍeri()T" _do~ ,l;sta~Jos_. Uni ... , 
.dc-s ·con1_,_;·-t. l\'111-e_rica Lati.na. a.tinglu éf. 

,,k.·ac1a ,j"uantla de 1.rn~.000.000 di; 
;(lo!ar~s.: 'As h11í,ô.r'ta{;õ(-S ·' at ing1ratfz 
t:rn.5ó0.ooo· 'de· d.01ures. 0:-1,onto '1nY .. is 
:,.lÍo desse:comei-t·io. d~sae,outliln-,;· de 
:-.ú~i!f: JOi quarido, che~ou~· a~ .iov:í ele 
,3:J1 · riúll1üe·~- dê.' .. .Jul~r.(!s.- · 

Í:fo, (:~sAPRlJSS) - Jj~--'1936 ao 
I¼.~!·o · i>ass~dó,·-':a5· ... no~~.:,."s / 1D,.tR11•taçüe-s 
l):~ra os 'J<:staéloi ünins.11' foram '2.lélll" 

'cb .. dobro das habitun t.:. allt~lorme11 · 
te. . ·: . _1 r 

j"!e~in1.e,ti1.e, na~1uc_,~, a.no/"t11:.1n"tiarrto~ 
l O~ b_iliõeS'·,1!' <l<fü·,v';,s .,Ju · Yn<'l"c,ul-orias 
~ e1.n ·19i:.; :!::!8 DiU!ões .e 1nE-io. 

o Escri.torjo _,d.,; Propaganda" e 1-;x
,-,,rn~&ó_ ,C91))erl4l'. l d,> .D.i·asil · ~m .. N<1Ya 
.)-~rl~. _res_t:prt;~~ _as _. ca~riu~·. rlefi;-::·e - '{)ro~ 
g:-~_ss(f __ q~· nprso, Co_r:1.~r.910; corn · o~ Rs
t~<los_ .'F1iir!t,-~ _ "º .~e·gui\)te: i at~·ni_er~to 
q.,.,/ volun~,' 1~_eló nlai.Or.;'co.nl~urr1·0_. n_or
~e_fa1!1êrJ9'~~)y,. ·de .. :~)l~tprirjàs ~n~i1nas· (" 
C:'~!';aç::to d<-'l.: fQr-:i eci~11-cn1..o ,,- pelas re. .. 
g:t,c:~ j .p_rotlut9r3:s, ·à.t+é·b~t.ia,1_a.s p~lA 
gu•;,ta: airn,e.n\Ó-dn:_,-~1~r-ii1t.1oneJn
go hl -e,tportad°à · J\êloS · llC(•Y'd0" · ;.éon<>· 
1 ,1le~·s_:'_.'fi_r111t~~ôS_·--_ho:1n. 'ó~· .:1 ~S~ârlns:,~·t,, i .. 
.dos. -.1,a.ra estimula:-- a produq,fn: ;,,. 
'3--,nsiflcac:iiÓ -~,ia· ex-1>oft_adt6/hrn'~il ,;.-,. 
-~,<> m'atcrla·i:< istra.t1>zjcbs- ·e ·milít:fr,ós-: 
~ ~inf~Q9~t.'!.~·ft;. ~l~ oo:~s: -~u;'.ti&.o~~ ~11 
;no;ss~ pai~_;,_ f.jtor ·:t;amb"m <ktermi
'J1â,nfo::.do ;,utlie_nto. de·.:,·aJ.ór: da. tQhe-
lai;·e111 -~x1~nrtada. ; .. ;· ' 

A ·:lm1,0,rtnn,c,i,a: :rle~-~~~~.:" ca:'us:;,s. p.re-
,·_:-i le_c.e-u- =·~.,,hr,e· ... a s ,ntttr-a~ ._,1cl)'l,"in.1e.nt p\.i;, 

coi-no .,a=-:·),iy?f~~-hfH,:{'i()· .. ··1a_ -"·ná,,~".'):;-:fr;~:n. 
;,-10;.e :.~m .. '1M2 .. 'a.1 Íl)A{u 0 ao, -1>onto ,-,iJ. 
:Yn\ n;~'r:it~~- :, A:··: ~'til~~--~~ ~'<_l?s .~ru·_,;O::s~ cuja 
"'xportaç:ãl:>J ,.uri,iu · rie[)~•J" .-,1,p Sfl<'r-fo 
'-6 · nÍ1,1itb' · ~,t,.nya, ,l\i'-'r)}'1",. _pro1lt;t:01, 
<~~r1_0· a_ -~~aseina, _11~r_. ê~mpl_o .. <:j"~e, '1P 
·511f1 .·doJarM. · em·, 19~1>,· pa:s~oo -a. 2,io 

' rn_u.: --~.m: .19.4~,---~iJ ~(r;,~~ ~. ,.j~·-.f~i-an:Ja. 
':c_,,f,,_asc6tcl'-"u···ile .i'lsu·: .. ,,1il' va.,•á:·.30r, 

2!11 . . · -. , ... ·. / ... · ... _ . :, . '. · 
. 11!', t.udo" issn/'niÚ:~·r·p ,~:érf~.- qui>. ~

~-o~,(li,~r:if.'~ f)J \lflsfú)· <~rt·tl1P.r_<;i-1:,·. ~Xflól'iaf 
<1,o,: riáxá· o){'r.Jst:irlo•_"}./i1itlos· !l:;_,;,_.~s 
bi,a:i,~_-_- fa.yor,f::{,,~j~' -~ó~siyt:_{S _'~f::_.::\s:sí111 _;-;::~ 
:<le\·~fr.,t' "tú:=t.t1t'er 'nl)Õs .. t;ü.~rra'.;··. ~~nclo 
Jn·u\°t'ó' pr.~,-,;,,.-t;qut> ,.~-:fril~.-f~ pàric, 
:n~li~os ,.'iro!,: 'l"it'<ifl11t,ôs"· J-,r:J.S:it_éh:o~ in--
1 r.-;i!uzt:Í'lo~·' I\Ji:' CQIUO' COrt_R·~cii.ti11~;ia -.rJa 
~:_µ ,-·rzf.i_ •. _'n1ai~i;·tlham __ 1-.Ôsi_~.ã:Q · .'~a.ntaJo~ · 
Ó,« :\k,,r,'•:cJe;:,fu'!);. \)Ol': ,yiiJ,/i ,.;·l';ll1)>0- -,.·Íll • 

.d::1 ... :·(~:tda_E:_'.rts -1)~rtu.rba<.;l1N:J"-('nnseqtÍt!r
tes> rla.,-iuta../ .1llat~ria~ i;irhna~ .. ê _a·1t~ 
]'Y\~l to~: ·-~·-~;.n ~ n~e~~i)~ , ·_~-ln µ-r'~~~~ 1·â·_n ., ,rJ ós 
·,n·e1 

.... _·C"~.ríO_i-1 .. nn~t~--áníet'ir;·11os·::.-- -~ · - j 

·:<Jt·na ·suoiij>E\"'~o º· n-,h,o:q·~rE~~ 
. TÔ--00 ~CV<'Àlt , .· 
~· rtro. <A8l',PRtt.ssi -'- ·,c1( ·N,1ni~siln 
~911sultiva, ,10. seryiçó- de .. nbaster,ltn<'n· 

A'• :· ·.-:: ,. -: )' • 

Jl!,:ff/T lttJ_ .. :·t:,5 1' ., ,,. . •. ·.,.·, ., .- .·'. ·. 

'"rifo.MoVÍD<>t:· "l'OST~!Úoil'EM" 
.. ' 'rno: -,~si~RESS) . .....,._ "<'.\_ Pre'slden.t<! 
~& Jtepubllc.a. ass!t1011 decrero,, promoven° , 
d\"1._ ~·post-n-iorte1ri" pQt -tet·ern s'<;l.o vltj, 
:ma': ;dé; \ª?iden~ çw s~t'.Viçi\ 9?'. ·,gúeri.:à. 
tMQê : O..- -oficiais · e ·marjbhe1rns '.mortos 
po·; 'oca;;ião · '<:tos.,áfum!Ítment.os !1._ó. '.' Vital 
d'.\<Olivêira)',.é ,dô "{.;allljl.àuâ''.i,:,-: .· ·. 
J~;J.ÓRP0R/.4:Ãl0S, ;:\: .J•'OiiÇA.:.NAYAJ, 
:_'_;. 1. ',:, - . DO N9ltDESTJ,; ·. : · ·· 

; ':P.19 ,_ ·. ( ASA E>R)ll!Sl ,.,..; . Etii. . a 1· Ísb a:o 
cli~Iê, 'dei" '.estado ma.iór aa.'··Armada:. o 
:riiji,.h,tro _· Senri~ue ;Ai'i.stidéf GÚilheÍn. 
õEt'-1:µ:ou t~r moh-ldó mandai: incorpo0 

:ralt f· torça. nâva1 do 'bórdeste: os êôn'
tl'r.'•"f,-ítpedeiros. Bebel'ibe •e. Bert!oká, 1,er-r-• . . , . ". ·:.' ,· . . -

E; ; não eram-r !- . 
.- •t:.lÓ,A:A.J'll\l?T:,JD,ssr ....:,,_o_s trens que 
t!ervein,o i.l;l.terioi:, d;1._ Ce,nti:al do_ Bn,. 
,si);. i,a_~"i"-''(\-o. ": ter. 0:11oltro:ia,r. e:stofa· 
d~s ... e . mu_i~() . ,_·c9n.f.ortu. ve.1~,. '!.onsti
t.u 1~·d1.,/n1€ 1f.,-0)·1~· n~_; .. ~ C,,/n,f-,;rt.., ·-~o~_ ~pà_:S.:. 

· .sâ;:;-eff<):s, '.-~ ,~ú.1 o ,l_in· riâtl,ei~ to.: se ,sJrve-m 
<lUJ_ueln. .imr,ortante, estra,Ja. de_ fert·o. 

N-endem :. 'agua C-Om 'leite! 
· · Rrô ·'(ÁÍ3\ PRES$ \ - ·u 'Scn i<'o d,, 

:F,sc;..ú~'a_çã~ . .' ,10. Leite em }atidá. ~ea:: 
lizada 'pela. -ciàl'{l•. ,te:ve ,.oç;,siii.o ck 
~9:,é,rr~r .. ein.y~_ri3.s. 'Ieit~c~a.~,...:.-<!ªf·?~ ,~ 
·b:ir~_s· riu.e ·o l'eite,'.{1.U! ~s~ani ·.~~~,at') 
,·enilf!lo á.. popula.(lâO. ·coptfoha do· õ<l 
::t' 7.0. 'poi- ·,;ento <le. r,.gua. ·.:r\·s··~auto·rjcla~ 
<l~~·: tomaram l'!e.\•e,:ras; ,,,~ovi(1'<1!ri:-.:ià-s 

·:tet.1dó .. :ae·signaclo ,~om·isst,e~· ·i;:i~!í~(:i_a!-.:i:. 
.'eDca.rr~_gadas :·c1e ··~x~-lYlin·a.1~·-. o.;,·nt'Cfõt;.t.o 
ari~~<Vde·ser. ,-~ndi.<10,?..o .<:,onsun:idor .. 

-Nãõ\háverâ::·mais ,.:'passa,. 
_ ,r:_ge11s · de ~z~~rs,âo · -

( x.iô •.. C AS:Af'H,ESS): ,,,:,_···.o Ministro 
fl.à. \~iÍiçij.Ó, í, .· fr11i.'do me1h orl{r .a' situa
·~ã.o -.do; cóiígeettiêinarrtE'l'í~p talll '-t111~ .••. 
,,ertCO!Í..t"\'alll. O!l .tran~POl'tes _ferrovia• 
·2·los; ;i;t.eÍldeu· ·a 'prop--osta do l)epar1,i_
.Jl1eJ1to Nacionaf·,1e ·m::;(tad~~ _.rl,e_· l·'er:. 
""º· ·aut,,riza 11<)0·-. à~ '(,i,rr9vfa.• 1):tlJ i i~ 1 a" 

. a·. s.UPi-Jmir.e1-i1 a.. expef~:ic:tlo da$ \·ia1-sa. 
g;tis/~e. i~-~r.·ursãO_. a~~ ,te:rm·~·11ar~pl as 
diflc)lfdad<:s oriundas_. da guHra, 

·'A :Noroeste vai ,prolongar 
~:té:.C.o.ocepcjon, _no ·Para=· 
: : g11ai, .. o.,: ram~l. de 

Ponta Porã· 
. '• mv, .. ·. --(ASAPR.~,SS).-:- ltnt? .. ºrtani_~ 
t.coi-do · eritr-e: o· El.rasn e .o _._Paraguai, 
1oi ass.i?l;i<l() ~o,·ltai\iaraty; S,Ohl"e a 
c1:>nstrução 'd<> :uma.· est,adn que: pai·· 
-Hrã; .de Coi1cepc_io1:r, até a. cii!ade de 
Pedto _ .. Jôlio··Cahale'ro. Po_,, ess ... co_n• 
~.-.ê!liô:. o .:rov~r:n·o · ilo Par.~~·1;1ai · ·,,. rá_ â 

· x,><trida.\<J.'\- _.[(erro Nor?e.ste ~lo Era'. 
s~1-.;·i.c-·onces.~ãr pa,ra ::t.- ·_çon~l'l:,uça~ e ex-
:))10t'a~ão-·.c1e. unta- via f</1"rea ein pro: 
;lÔ?-igaTneritn ~-o_. rá,mal ,,1_!' ~~amp_o nrâ n 
ele a Pcinta.:Porã, í-amiil .~ste. que Já 
:po$sué mais de 130 quil_ómetros_ <'ons• -
truidoS ··e·. em ·tr::1.tego .. eo11i, e~sia ·es
tra.da:o · .pa.,..agüai ·· ficará ligado, ._ 1'º" 
;-ia. '1:êrr~a; a. -'santos ,é cor,sequentl'
n1~n··t_é'_·:~ :.s.: t"a·úti, :·i-· f-Üo. ·J:nl . vír1_u.-Jp, 
di~~_o-. o:' pOt'"t() <l_ê.· H~µt.~1s <J,ese_i,:i}?.er. hà ~ 
.r~ ~;_ãha1_t~1ent~ _· ~- _fl~sj~tê,nci.a~~- a_.(l ·l,1_er
cà,~.O _pàrá~·tiij'_~ · (J.ue- pOJ"· ,à.li_ "S~cef~r~
se11S ·pr9r1.tffõs-:· Cnn, est~ ·:~orivé~1io0 fj .. 
con ·r'esolvi,l?l· a. riu.~st~õ r1o PlltJn de 
1nar ·Pal"i:'.,), ·P:--tr:i-~,u~ i.- .A -zon::1 ~oniprr
endida.-. 'e_nf re-.·-, Cor'tcPn~!iôn .·A ~~cl)'í) 

• T oã.o da.hfi<!e·ro é;. nl~ i tn .. : ri.ca-: ~ Pecll'o 
:roã~. Ça!-)~tf1~ro · é u·n1a ó(~~d-~ getnea. ~?e 

-·Ponfa.' Porã. · · · · · · · 

Bm~aixador do Brasil 
no Vaticano' 

, l'.TO, · (-,\:S.<\Pl:ESS) - lnform~-sg 
{),.e o ·_sr. _i\Iauricio · N_abtico_. êx .• secrêta. • 
,·io dô ltatnaraty, embaixaa:c,r :<p·o. 
scmado,_, t"everter:t a::átlva.:,: ·ãevendo 
suh;;tltulr o·. sr.· H!làebril:ndo Accfoll. 
â · frente :da· ,hos~a, ·E_nihaixada junto 

'i.o · ,·atiéanu, 

to da coord6nacão. e.steYe _reunida. na 
1na.nhft dê· lloje. na presenç;a: do Coo~--. 
denador Coronel Anapió Gomes, :.-éfi. 
do· a priesidencia sl_do ocupa~ \leio 
Uoronel.-Je·suino de Albuquei;,que. con· 
vi\}',,:do especial. . 

Q <'Oordenador USOll, da ·[)a!avra, fa
~rÍiflO n1"inuclosa, •='PÓsii;ão das ques·. 
tõ-,s de grandi, .interesse p,ira o· a_bas· 
t"cimento d"- ·c:idade do ·Rfo -de Ja· 
·11eiro. l~nl, ,_ccrt<> 1JOn t,J, disse. ·o coor
denador. "aos nCJmerciantes que mhsti.
fi0a~'n1 tH'Cn.:ider1cJa~ _t·adicais, . _serão 
1rn~U ral mente·. punid·os." 

O eoronel Anap!o nomes 'passou a 
A.bo·rdar úUt.ro~ a5.suntús de nrn.g-ua 
\rnt>ort;,u\(:ia..' Õi'l.~ndo· que o· racit)n_a-
rnento de ar,ucar t,~lvez s.eja suspen
so. i;;e não for _·1naiS u.eceSsàrin o ra
cionamento,· a.pro\'.lTtan<io-se o orgão 
('.~,mpe:tente pa1·a o racionamerr!·?· dá. 
capne. 

li]sta. provldencfa torna·se· _nece~.· _ 
sa.ria. porqu-e r:i·cnitará a di'Stribukão·; 
a popula<;ão, eYitariClo ás dificuldac1es · 
<lo r>toblema, ~ue é bastante ,,ompJ..,. 
id. ' . 

O coronel_ ... lcst1ino ,1,, Albu,'tu,er~ue 
já trP.tOU. dessa, questão na , tiltim11.· 
1·euniào, est.a.n9o Pl·esente o qh·()fe,· do 
~~rv!çô de 'rtv•lo-n::u:.ento. co?'on(':1 Air ... 
t~n. Le>b,>. • . . 

·o cC!Or"4ena<lor· .1wossegüiu · àizen,fo 
n11e t~m~S-P em· Yist8.~- a. _resolucão ·-dê 
;lgun~.-,~rõblêrnaS nrais urg'ehtes~. Dis
~~ alnrl~ ·o eoronel . "Anat>io · Gr.ttnP~. 
f1U'-' rtic:: 'P{Of!lJ(Ó~ ,nort-e•atnPt"ÍCRnOS· \m .. 
,~,i'!'t;wi.-ri~. · ronsf'r,·R~11 ·. li~eiram<3n_te 

.ai_on~l11H! .. i0R <?_S "lÍ\c~·qs r1tr l,9,3..~,. e Que 
11n Bra~il ··n~ . 01·N·os. snhin:trn .Quatro 
ou <·il1c-o·-:,·é.,f':t:' Rli.•ni r1o -nnrmaf 

F;;T f~ãü{i=io t;;;nihénf~- n· <'.aso .. do-· 1,-j .. 
f,.,. -'t..,.r,·,-1";.;~'-n t"rt.C'll"(l~;:.,., íln\-- :-icr.f!l'sé-f"nt·"'d" 
rp·1~·-~ç,~h ·-:h."c~sR1';·in· P~tudR.r·- 1:1.elh;r 
R ,;,-,l_p'<ltf-in afitn·· .--1Q'I ate·ndcr.as ex'ige-n-
úi~~ l1 Í. pOri'ular:i.o~ ,__ .. 
"'-''l'i·:tfóu.~~ .t.::trn:h~m; -11,aquel_a .. ~e·unirl11 

'1•.1 ~~~o r1~~ 'fi;l:1~ · ;-1e::1"f>itP..' 'liRs;· flll:li~ 
~,,:1.0· rl.,.vp 11:;n·~r PtºÍôritJ~r1e senHo 11::l"~ 

1·~ à~ "~~·=Hru~ t~~-- ó:tfleili~inl-.i1·io~. ~ ........ 
·r~--: ,.·,..,n·~··'~''1TÔ~· _11es·Sê ~Pnti<1 -n, n~ .':''"i
tii·-·1 rri~ -i, r~i-:-t..l,i~ -~ n··,ChéfP. ·'·d.a. Po-
l i-(,i" :-!. ' 

tm,:i-.1ii,:x1·1t>(> ·uc, sn. sousA ·ços_•r., 
r~r,t ·, .\i:..\ 'Prtr,~ss.l. · __ .\, propos1to 

~~.~ n.otÍet-as _QIJA. c·orl~em·,nestari ~apit~J 
pp·ovêniEiit-('~ '"le Srt.o- Paulo. s·-e·gulldo 
a ,,uâl n r.lOh1 r · rl.Jnf"rkn:uo seria. ~n .. 
ta.tio ,i.. ~8· 'tJU -30· <".ruz~_?ros', a re"t')ortR:..
~·"rri rH'"i:"IC..:Ul''l."ll.l (11J''.ir O .µn11,isf:Pr, .. da Fa-
.zen'•l.1 a; .• re::i·p&.ito·.. ·, 

~ ·ó·:·.~·1:. -~o_ll~;:t: ~;h~t'i:t: ... dts~e 'lUé · ta 1 \·P.r:
sã>, 't,ão· tém, _·cfuâ,t_quer _. fundamento, 
poiA :i. iiltJa<:ãô _r};, noasa rnoe·da no 
n1nm~·uto:-,ls a· ú,-~is- soli<l'.n por que já 
pas·~(IU, ·ó Erq.sil} · . . 

A d'i-b ntou: 'ai11lla. o·, Ministro Sousa: 
ro-sL~_-'fflif"' ··;,:~~::a:, ,lo't.i_r'.ia·-v1~~·,..~r\~1r:i1:1-,i~ 
té HlH- _11'l<jfi;1.'() ele t>~t)é'.culaGào·. C\rtnr10_--
11a ,·e) .. :1,01'q1Ú• .,-. tl-oéi:n:i. aô: int.êreRse 
tl0 -'~:.t-fS; ._, 

tl·innl'hrn.ndo · à<·re~cE-ntoú. Cftie· <> ~o
,.~r,10 Ílt'~!,;il~h~o ·n~o llrete"Ode fà~~l' 

'~uã;itpMt n•f(;>rlifJ'l?~<:Bn. ,nono .. t~riR: no 
-t:::1"1-hliílt>.de re<l_uzi1·--l1le _o \·aJor_ peran-

t<i'ncer,tés á .' c;~.s,se · d<>IÍ 
. dq~ pelo Go\-e:'119 pai'à 

1"13 nossa esquaill:a.. ' 

navios adqúirl
o . _ser\'iço . ativo 

Inauguração do Parque 
Z~ologico. 

TI.LO, (AS~\PR1'JSS)° _:_ Seg;un<lo ~é 

·1>.nuncia nesta eapital, dentro ile "dois 
tn~~es 3enl inc1.ugut~ado .o 110,·-o pàr-

·~q~e ·zooiogicÚ <lo Hío- de __ J.aneiro,. qUe 
r•er:l. u1ri élos mais importantes .da A-· 
,,,~-riça do ·.s,11,A··-pois' os _"mais 1:aro_s ·e 
belo~ especimens :dá n<>Ssa · fauna·· eS'-
taÍrâo ali reprt::sentados. · · 

'A capital ,te, J)a.is será. dotaria. ·ae 
um ma.:;n~fieo ·t)~T'r1tie,, onrfe o. pu·blico' 
lJ~der·ã, ;iSsim.'·.Úonhe~er ·re·ras · e .~ves 
'ta;nto rJo Brastj, ... Como ·do êstrani;;'eiro. 

No q«p . .. São Paulo 
atrazado 

·está 

:.1.uo, , .\S;...PH.8Sl:Í) :__ Os passai;;ei· 
rn.s elo> .i,o~Lde. d<> ·san_ta ,'J'ereza, passa-
1:áv a. ~e 01:ganiz'ar.Cm e1n f'ilas, af.in1 
de toulGL'- 1:;tu a. sua. conclução. · 

(';ã,, ~~rà. mais. permitido aos -refe
ridos pa~e:;ageiros·, c..:irüula.ren1 iio bon
de até o puuto final deste, 

Ha.\'~râ u'tua t)lalafOrtn~ de e_mbar, 
que ., d.,se1nl>a.r,111<,. ~ ~el·ii.o traçadas 
as fab.a~ ,on<'l(!: ticarã.o quat1·0 .pâssa
geit'Ôs .. no seritfdo v~,1.-1.ical, -en{ d1reç~o 
au hanco. .- ... 

• 1,A:t . .f~b:.a.s se.rão-eiu-numero- de:18, 
pat·" o t<>la.J de 72 1\assageir<YS; que é 
a -lotação dos bondes.· · · 

Der.ois de. lotado e. carro;. serão· ad· 
tnHidos passag:J?1ros nos pingentes. 

~}s1fera.•Sà'·_co'n1 · á, .lfova 1nedld~ so-· 
ilH.:lOnar OS at]"O))~]OS Verificaàog · ~O· 
das a·s· ta.rdes, na{tu_ela · _pa,ra(1a, onae., 
sut;I,;em e~nstan~es deS4rite-J-ig-encia:s. 

Foi absolvido 
nro,. <ASAfl:eJSS> .... E,;, a·udien• · 

ela- 1iresidida 1i~lo :llinis-tro . Pedro 
Dor-ges, .. o •rribum;J de Segtii·ança·Na
cionaJ. julgou Jósé Passos; casado, co
?Uercian~e e·. residente ~m i\itnas .G-e• 
rnis, -acusac1o <le que em •·cer-.ta feita; 
,i,ntre amigos; havia< clecla1·11do q'ue ·"a 
a.clministr•~ílo. ria Central ·elo Brasil 
era n1á. e qµe. nor nonseguinte. · seria 
prefe1·1vél que· a ferroY1a tosse i1ue!
rnad:.i.'' .. 

Seguiu para La Paz 
.nlO.- ·<ASAPRESS) .,..... Afim de con

r,,-frnc,i . ._ _com o, tene11te,coro11el Vi• 
li<l"Oei. pre jdente da. R~p·tblica_. da 
Bolida~ seg;uiu para l~a. Paz, yia. :Co• 

1.·Úú1h~. e ·.s: .. n1ta· C1·uz,. nelo a._vião -~d•' 
ti • hR-, tr:~.ris(;on tl11ent~l _ da Pati~ir e· 
1;:r-as1l. ,, . d.!'.· Humberto . anza, ~ 
clesde .Pt'irtciJ>los -de __ mari;;o· ultimo ·, 

t:nconlra\'-a ne~~a· p·~1)"it;,.J •. c~1r1 1 , ag 
te cunfidc•ni,,ial da -.nt'io Junta lh 
i u.:;ivnaria tle La. Paz . 

. Mepesca 
1-:ro. (ASAPRE~S) - O Ministro 

t1a.. AKric.ullut·a designou o co1nan .. 
d .. me Augusto. do Amara I · Peixoto 
J urifor. di ~omíssll 0 da. Pesca; para 
tanten·rler-se. com o Ba11co .rJo BraslJ. a 
pl'opo8lto do financiamento para:. a•. 
,1uis!çã,0 do ,a.cervo· da "Mepesca'.',: 
hem como . para discutir, corrt, esta, 
Companhia, sobre' as posaibilidades. 
,, .. re.~lh::::i<>:ãt> da con1ora. 

Serviço de Radio Patndha 
lU.01 .. ( .:\~A PRE~iS_; -· 1-;s1.ü. ;,,;~=·ndo 

~li·utUl'i:"~·<lv 1,cl:t. polida 1,:::-.riül'.a, o 
;~orvir~o 1Je 1·.1di1J patn1lh.a, :=;ei:;·uind<J 
os moldl:S do SC!r·;i~ 0 1ln uli:=;ta.. · 

Dentr·o em pouh), C'sta <·ilpit:1I S(•

rá j()tada. d<:- 11m r.-;.odc,la:r ser\'ic.;o de 
radio pat1·u11~~-

o propalado aumento 
quota de gasolina 

da 

i~IO. ( A8.\PRJ,;S:i1 -- O ,,oro11<,I 
Joã.rJ lJ-:tt'los · Bat'retú. pres-íd 'ltt: dv 
Cnn~e1110' :'.'\aeional do Pe-trr)leo, a 1no-' 
th1Sit0 d&s ílc<'.laráções· elo E111h.aixa
cior norte .amc:ricano. ·s,~gnndo a8 
qua:·s ia:. ·s01· aumenttHla substant'ial~ 
me1\t~ a. quotà ele combustiveis para 
o B1•a· H.· úSclare-c:e.. que o aument9 se:
rá.. â'J)enaR de oleo pani a indústria 
~·uja. E:ituação. ,:slá se-: ag:ravar 1 0 <lia. 
llara d.ia,,-· e· não d\:' g~:1,ft.oli:-:'.t e quero.· 
senta como. ·s~ supfrs. 

FR~COS e 
ANEMICOS 

TOMEM 

Uio~o ereosota~o 
''3ILVJi:[RA" 

Grand~ Téinico 

Taxa de Educação e Saude 
RIO, (AS \PRES:::5) r;11trou t·m 

vig~r o ·selo d~ Bel u0ar~ão co1n a l'<·S
p~cti\·a 1naj_1>rA.ção fl · taxa. Suét:!dí·, 
pô_re'i11 que tt.ã.o se· nchan<lo ain6n pron
to O no,·o K<-'lo qnp· se <H!ha •·'.lll (:onfi•c
<'âo·. 1. Cas':l ela ~Iocda. 1> eontrihui11-
i'é dti .=!COl'"do .eom as det<--rmina(:()(·s do 
!\Iinf~h·rio da l1"ai~ndn, aplicurú. no~ 
seüs rloeumehtos dois ·~dos. por<tlH:: a 
nlcôoi;açã.o <la taxa _f1H r:n1· rloht'O. Af-

' gim (> selo de l-Jclucn..;,fio quf' t~ra clE:> 
Cr$ o,:!'!) (vin1..i ne-ntavo:-s) pn~sou :1 
Cl·$ 0,{0 ({]uar<·nta ccnta.-..-o::5) de acor
do· l.!l 111 a 1i o,·,~ lêi. 

Exames de licença gi"nasial 
n10. <AS.\Pfv,s:-;, - I·'" •. ,,1 1.:ti,.,,_ 

(las ~o\•a::; 1U~1)osjçVe~ ~~obre o t::xame 
do lic_en\;a. ~-in;1sia. :rn.rn.. o a.r:lig·~l !li, 
da Lei ,..·rg·anh•a do Ensi11-·1 ~()~und:1-
rio e ~o\._1:r o eon.et;rs:n de h:1:,:Iita<:ão 
llUl'a mli'.Ú Í<•llla llOS l'lli'~O~ d.:> (•!"!~( 110 
sup€rior ·uú ano t."'~eo!:11· ,~1: 1i}-l~1 .. \.lt-111 

desses ca$.OS , ~peeia h·f for~: m a~I rn it l ~ 
dos \H,1' l<:i 11o<lcrem os 1·a1ldidatos 
insére\·er<-se no concurso eh"" hahili
ta.cão a. rna.trh.::t!h~ nos cursos suJH ... 

.1·iÓ.reS os ca.:1d~llatos q·-e forem po1·
ta(lores do eertificado c.i.c lic('n~a cia:;
sh-a, e· os que tivel'arn (·_c-rtifictHlo <'.e 
ticr.;nça .·cie-ntifka e t1v,:1'-tU!1 conc·l1t1· 
d"'i:'qnalquer inocla.lidade do ~ntigo 
c111·so cor-:1pl<'.n1entar. 

lnáuguração da Fabrica 
ne Utinga 

Viajand:,. peb • Cruze:ro elo Sul., cb~· 
r 'm dia. 14 a esta capital o .gen<)ral 
l - .e:.~ Dut-ra. Ministro c:a. Guerra e· o 
b,·,gadeir-:i Gued.es Muniz, tendo o lw!ão 
descido em C,mgonhas às 8.40 hora.s. 

'Viajando em cano especial, cllegarn,n 
à~ 7 horas.:• Ministro da Vla;ão. gencwl 
M~ndonça . Lima: os gener{l-iS MB.ur\c:o 
Ca1:doso, chefe do Estado Maior do ~xer
cíto; Cristovan Barcelos,· Pranck E:m
HcJ .Rodr-igues e AI varo ,da, snva Castro. 
<> \:i snr. 'Árfor Cast!Ího, 1· eliretcr do · Ue· 
parta.rr.:ento. de Estradas d~. Rodr.zem. 

O r ·visitantes, que i?ram· r~cebidos 
-por. alta's aut:i"rldades, dirigiram-se :tv 
Esplanada Hotel, onde fizer?.m um des
canç:i, seg·ulndo, depois, aé01:1p1ú1!,1ados 
tlo · Interventor Fe_manclo . Cos;a: g:-:ne-
1-~l Horta Barbosa, brigadeiro Ar~l. N~· 
t-) e outras. autoridades, para utinga, 
-011d~ fQram assistir a inauguraçfw da 
Fabriga. de 'Projeteis para Artilharia. 

A cerlmorila foi iniciada com a ben
. ção dM instalaçõzs, pelo Exmo. Mons. 
l•ra11clsco Bastos, szguindo-se a imn:
guração de, um busto ele Caxias e pla
ca comemorativa elo ato inaugural <la 

. m_àior fabrica de balas ela America rlo 
Sul. 
· tlepois, de -perco1•1·erem :lemorUlamente 

todas· as ·ctependencias do estabeJecimeu
t1,dndustrlal, todas as autoridades S'.:, (1!·. 

· rigiram para o Esplanada Hotel, onctc 
foi. servido um almoçJ aos visitantei;, 

· . Auxifio pua compra de navios· 
Encontra•rn nesta capital O snr. J·Oiio 

carloo Vital, 'presidente do Instituto de 
.Resseguros e vice-presidente do come
lho · Consultivo da L. B. A. 

Interroi;ado pele. rep0rtagem sobre o 
financiamento que aquele Instituto vai 
conceder às companhias de navegação 
para a compra éie novos navios, dec1a-
1·ou. que o Instituto, _depois dos neces
.sarlos ·estudos, vai emprestar cincoenv, 
milhões de: cruzeu-os. ou. sej,t, 50% para 
cada vapor que for adquiriclo. o que virá 
causar gra.nde alivio 11as comunicações 
m.aritlma.s e11t1·e os diverso.s portos br:1.
stleiroo. 

EM SÃO 'PAULO O PREFEITO 
OE OTTAWA 

Viajando pelo "Cruzeiro do Sul", que 
deu entrada na gare do Norte pouco-' 11<'
pois. das nove horas. chegou dia 14 a 
esta capital o· snr. Stanley Lewis pre· 
feito'·de Otawa, no Canadá. 

· O iiustre visitante teve festiva, recep
ção, tendo comparecido à estação o re
.presentante . d<:1 Interven_tor Fernando 
Costa, o imr .. -Smalb-:>nes, consuJ da In
glaterra: diversas autoridades e mem
bros da. colon.ia britanica. Acompanhan
do o íir .. Stanley vciu o snr. Afonso Ba!·· 
bosa. de Almeida Portugal, sub-chefe 
do Protocolo do Itamara~i. 

Ceotenario do Major Diogo 
Antonio de Barros 

Trnnscorreu .dia 12 o centenario do 
na.spimento do. major Diogo Antonio ,le 
Barros pioneiro n'l. indust1·ia · paulista, 

.Filho dos primeiros Búõe.s de Pixa
cicaba. nasceu, em 'Itú, tendo feito "~ 
seus estudos em São Paulo e depois :1.a 
Alemanha e Suiça. Tomou parte ativa 
na guerra do Paraguai. chegando a s"r 
governador de A.ssuncion. · · 

"tornando à Patrià e tendo deixado o 
Exercito, em que foi. reformado· no po~to 
de_ major. Oiogo Antonio -casou-se .em 
1870, tendo no ano ·seguinte iniciado a 
constt·ução da. primei,ra fabrica cie :e
cidos na rua da Constituição, atual 
Florencio de Abreu, cujos maqulnarlos 
ele · adquiriu . na Ingl11terra.. · · 

No ano de 1888 o major Diogo foi aco
me'iido dé grave perturbação cardlaca.. 
que. ·o vitimou seis meses depois,. sendo 
sepultado nó_ cemiter!o da Consolacão .. 

Missionario relata a persegui
ç20 rellg!osa ·movida pelos 

japonas8s 
Os ('.ir(:11101; rla Grã Bretanh:1 rw,-3-

l;erm, dn um dos ?,! i~sionat.- os li

llert&dos, um re'.::;torio <lo tratamento 
cle.-;lrnmano int'ligido aos Sacerdotes 
e às Religiosas catolicas pelos ja :JO· 
neses nas !ndias Holandesas .. , Duran
te um ano ou mais fo1'am cercados· 
pc1os niponicos nos llOstcs· missioná
rios dissemiúados ao longo da co:;tã 
desPrt.a. ao norte da Nova Gui11é. !:'o
ram tran,p:Jrtados de llàse em ba:Je; 
à medda que as !'orças -australianas 
forçavúm os japon<,sCs a t·ecuar. !i_s 
h~mens e mulheres recebiam a. vige
sima parte da raçií.o do ~oldado japo
nês. achavam-se priv·ados de "/1ua!:]'1ei· 
socorl·o medico. e frrçaclos a execq
tar trabalhos ,:xa.ustiv.os durante to
do o dia, recebendo· hofet<ies, 1>0·1ta
pós e muitas vezes sofreildo ten::veis 
casLigos q11anrlo surpreendidos pra, 
t'canclo 'a !<'é etitolica. ltecusav'ani-,e 
aos morjbnndos os ultimos consolos 
da Religião e um· Padre que Í·io'.ou 
est-a ordem f:;i brutalmente assassi· 
nado pela sentinela japonesa:·. 

o desnreendimento· dos Cape-. 
lãas militares 

Um oficial enc;a1-:-egaclo de' 1Ú11 ba
tailtão elo Re:,imento do Duque de 
,ve!lingt:m conta a h:stor:a to i:;rán
(lc.-) hero'sm.o de um ,:aceidcte brita· 
nico soh O for;o na l\"ormunci a. · Pa
rcc:a o i11:cno rle D~_nte·•

1 
disse o 

majo:: "cstavamos n:a,1z:urno as cr>e· 
r,Lções ele limpe~a dcs restos de .uma 
Yi'a captitrucla. e r1:i obrigado· a ar
ra:;tàr mmis canhões 11or ci;na de ·eo1·. 
1,; , de a· e'mi:o:; mortos; um fo::;ó mor
tii'::ro C:e morteirc;s vinha C:u :1~i::!:~o 
em I et'rada. mas o Pa.dre St2p'.1e11 
c1,~se estevp todo O tempo il fre,1te. 
co!:l as tropas. Quando percebeu .l;11e 
O!, f:)!'.clt>f ti.nhatu· que _sér ahando~1a
rJo:s. vo!tou e tron:!e lllll de:es às ("OS· 

ta,.. I•'ci d~po;s com um pad:oleiro t'i 
t1·om::~ muit:::>:, mais. lodos sob pe:;a
d 1 t'o,3o. Q-11a.:1do o cn1llpri_;néntci })1.·l' 

sua co!·ug-<:'Hl e ind ··~erença u sua ·:-1::0~ 
pr:a ~e;ura11~:-a; rcú·n<:ou-tne modes!a-
m ,nt.e: '"Foi porque eu estara por 
a1r 1

• 

Oatro Sacerdote que c1~l11'.Jns~:·ou 
bravura. extrnordin:ir:a no campo e:e 
ba.talha foi um Jesuitit, o Rovmo. Pa
dre William Tliomas. Capc,rw ju,ito 
às fm·ç«·.,. R3cçbe:1 a Cruz Militar das. 
1náo~, Cio gc:1e;·o.I ):!ontgon1err. 

Elogio.s aos Guardas Civis. de 
S. Fáulo inctíporados à FEB 

Conforn1e .tiyemC~ ocasiao ele· noticiar 
1n ·cpca, aígumná c'e2em:s_ ele guardas 
civis de SãJ Pa n,o foram incorporados 
à Por:;a. EXjJCdicionaria B::asitelra, p1ra 
fcrmar~m 2, Policia Militar. 

Agora. àecor.rido · ·quasi um _. n:ies eia 
c!'.~3::.cia. da:5 ti:opa.; -'br3.s,ileil·as· à Eu_~ôpa, 
o IntP.r1·-~ntor · ·Fernando Cos; a 1·ecelY-!u ' 
u11;., carta. elo g~neral Mascarenhas c'e 
r-'!Cnlt:j. n:.\ czuaJ elogia os compJnentes. 
cl('. · Policia, MH!ta1•., os quais · tem sido 
a.Ivo de divers:is · elogios ctas· mais aJt.-:s 
ptentos dos Ex&rcitos aliados-'·9ut ,'C 
o,1contrnm na. Itaua; pela si.:a :cte_çli<;aç_ão 
e.a' trabalho . e conduta irrepretl'isi_vet' 

,-.------------------------

PADRõES .· ClASSICOS [ UlSCRETOS 1 •· 1 PURA LÃ ... 
OS SNRS. ALFAIATES ENCONTRARÃO NA 

• 
sa Alb,e.rto 

MA(~I-IADO & FILII~os 
MATRIZ 
DISTRIBUIDORES: 

CINCO MESES DE SECA 
e~gundo, noticias proce:lfhtes c!e fütr· 

re~:3 ·11a. cerc,i· de cinc::i meses nê.o eh•). 
v2 -naquela z:'ma ·pai;l~ta, e::ando a.s il1-
ve\·11:.1:1:!2s em c~tado prec:i.rio. 

É1n cons.equ-;nc!:-i. rJa :on~a estiagem 
,·a1·iO:: ;incendi~~ tc1n s1d::> erificados nr.:s 
caú'ipO~. ·l'.:miH:1C:oi peias faguth~s qw; 
s /: déSJ)re-i1i!eín: . tlris ·· í;zsogrnios e peJ,,s 
verit :s '.M Agostó. ~ 

Bento 

Cia. 

Largo Sflo 

Alfredo Srrra & 
Vila ,'\: Fernandes 

Nº 

lri11ct1 CnmC's de ;\lmcida - Rua J2 

de Outubro. 19r - Télef.: 5-0800 

Telefone: · 2-:2336 

-- C/\MPI!\1\'.: 
S:\NTOS 

SAO. P,\Ul.0 

Frnsseguam as cons'agrações_ ao lmaculad.o- Coração ·de Maria 
. • . ' . ' • • . • g 

(Conclusão <la 1.a pa;:.) 

NO PANAMÁ 

No Panann\. o 11~xn10. e· lle-V'i'nb. ~r. 
D. Joã'o l\laiztegui fa,eeeu depois lle 
escrever a Pastoral sol.tre o- C'ora;;:to 
ele Maria, cumpr:nclo-se a vontàde "cio 
Prelado pouco depois ele sua mo: lc. 

Taínhem no Panamú se com;agrou. 

ria uo Coração de Maria em· torlas ·as 
Paroqu'as e a .1tepan1ção -SalJatjna, 
a, onHelhando · aos "fi,)is a 1·ec'.ta~iio 
dr~ trê Ave-Marias_ para-a .convm·.ião 
1ios pecadores. · 

NO EQUADOR 

BRILHANlE DEF'ESA 010. DHIEITO NAM 
TURAL POR UM DEPUTADO URUGUAIO 

o Vicariato Apostnlico de Dariên; s,•;, 
a. direção de s. Exéia. Re.vma. o t-<r. 

·D. José Maria Preclado, -CMf<', l•tte 
o•·denou a fundação da Argniconfra-

O Exmo Sr. ArcebisJ_jo de Quito· 
( l~quaclorl. D, _Carlos .1\Iaria assim se 
manifes\ou 110 _BoleUni Ecles_iastico; 
<le maio de Ul43: "Passado pouco tem• 
oo que o piedosíssimo Pontífice. con• 
s.igrou o mundo ao !maculado Cora• 
ção. de Mariá, mandainos que· no ulti· 
..,1 > domingo de maio ou derradeito 
d> do mesmo mês. se renove· a Con
sagração que faz cincoenta anos at:·az 
gg fez. desta Re1>ublica·, ao Ititaculado 
r.oraçãJ de Maria,: porem, agora com 
a oraçãc composta por Pio Xll ". 

Por um dc:pacho procedente de 
Montcvideo, informa a N, C., que na 
Camara Uruguaia, provocado por um 
incidente a· respeito· das. fedas, afir
mou - "na .ordem logica e c.:onolo
gica, antes dos · direitos estão os de
veres" - o Dr. Salvador Garcia Pin-
tos, Deputado 'C<ltolico pela União · 
Cívica, ao replicar ao _Ministro do ln• 
tedor Dr. Carbajal Victoria que ti
nha asseverado que a - teoria do di
reito natural é. uma "concepção ca- · 
tolica do direito" . 

O Dr. Garcia ·Pintós 1·ecordou que 
o direito natural já havia sido . co·
nheicdo pelos antigos gregos é no 
direito romano, antes da Era Cristã. 
O prestigioso dirigente catolico expos 
as razões pelas quais os ·catolicos- ba
seiam neste fundaménto sua sociolo
gia e seu sentido jurídico. 

"Quando o Senhor Ministro· dizia 
que o direito nasce do Estado, da: or
dem . juridica que é do · Estado, que 
não é mais que a 01·ganização jurí
dico moral da sociedade. eu creio -
declarou o Dr. Garcia Pintos· - que 
deixava na sombra das noções ele
mentares que me interesrn por em 
evidencia. 

"Eu não sei si é de Rocco esta fra
se: "para alcança~ a noção perfeita 
do direito, ou. melhor a_ noção perfei
ta do bem (que é o, unico objeto do 
direito) é necessario recorrer. ao con
ceito de necessidade'': Porem as ne
cessidades · são sempre necessidades 
do viver, são necessidades naturais, 
espontaneas, instintivas, são neçessi
dades que se com·provam, se consta
tam e não se discutem. Qµem · pode 
duvidar que exista um direito· que 
não tenha .sua. origem em uma neces· 
sido.de natural? 

"Bem, ·essas necessidades que ge
ram o direito são, desde· logo, muito 
anteriores ao · Estado, muito anterio
res a mesma sociedade, porque são 
sempre exigencias -da pessoa, ante
rior ao Estado e a Sociedade por on
de se pode afirmar-que o direito não 
é mais que a expansão· da personali
dade. O mesmo direito. de viver . em 
sociedade respond~ a · uma necessi
dade natural, instintiva. Todos os di
reitos são individuais, inclusive os so
ciais, porque os sociais são em fun
ção do bem comum que deve alcançai· 
<) individuo pará poder· viver mi so
ciedade e por viver ein sociedade, se
gundo exigencia de sua natureza. 

"Que fa2 pois o Estado, organiza
ção juridic,~ moral da sociedade. pe· 
rante esste direito subjetivo anterior 
a ela. preexfstentc a ela? Eleva-o 
em razão da tute,la da osfera dos di
reitos subjetivos; isto é, da esfera dos 
fatos e contin~encias · naturais, a es
fera dos, direitos objetivos, O Estado 
não faz mais que objetivai direitos
anteriorP.s " r,le ..• " 

:Mais adiante o e::pcsitor, ~cguincl::> 
o ·debate suscitado, e depois de repli
car a outras varias intervenções par: 
lamentares, cóntinuou: 

"O serihor Mini~tro acaba de no
mear o positivismo. Efetivamente, o 
positivismo, escola hofe, · não digo 
trhinfante, porem predominante, tem 
feito dó' direito tima caricatura do di
'reito. Tem feito do direito o que o so
cialismo fez do todas as com:as no
bres que ha no hcmem, como a mo
ral, como a psicologia, em seu as
somb(oso poliformi~mo, como a reli
gião, um produto da sociedade. Até a 
vontade mesma do homem seria um 
produto da sociedade. Escola sociolo
gica da qual · a escola positivista · do 
direito rião é mais que um outro as
pecto, um. éco e uma copia ... 

".Eu digo, Senhor Ministro, que es
ta concepção positivista do direito 
não pode dar-nos,. para o direito, o 
unico. que o f::iz t·espeitavel. que é o 
séu vinculo com o mundo moral. Pa
ra vinéular a ordem juridica com a 
ordem moral, no -plano· da filosofia 
natural, não ha mais que um ponto. 

' só um: esse. ponto que eu sustente) 
que é a necessidade qüe gera o de
ver.1 Os direitos · não existem sinão 

· porque o. homem tem- deveres. que 
são exigencia de sua natureza fisio
logica, psicol_ogica e moral.-. Na ordem 
logica e cronologica. antes dos direi

. tos estão os deveres. Ois deveres sur-
gem 'da necessidade, e porque eu te
nho um dever que cumprir. tenho di
reitos, a titulo de homem, a exigir 
condições para- poder cumpri~los. Po
rem o direito pelo devt:r moral da ne 0 

cessidadc, isto é, ·onde se confunde a 
ordem jurídica com _a ordem moral, 
isto não o ·pode explicar satisfatoria
mente, a escola posWvista Ainda que 
pareça pa1;ádoxal, vão em dcfinitivc, 
terminar no conceito iotalitario· do di
reito .... ", 

"Sim, Senhor Mini~tro, no fim, fa
zer do · E3tado a fonte do direito e o 
criador do direito, é faze-lo tambem 
a ·.fonte do dever, isto é. da ordem 
moral, já que .não ha dever que nào 
seja moral. ll: ·1·eretir o conceito hege
liano -segundo o qual, o Estado pode 
dizer: "fora de tí1im, nada", "contra 
mim, náda", e "'sem mim, nada". Is
so é a ante_-camara do mais. autenti
co totalitarismo. 

"O (:füeito a liberdade, por ex~m
plo. Seria lambem· estt, _direito fnt1c 
do Estado ou da Sociedade? Assin, 
teria que ser segundo a escola positi
vbta ..• ". 

11:m sua replíéa o Di-. Garcia Pin
tos terminou àfirmando que "o Esta
do não pode criar, nem multiplicar 
nenhum direito e nenhuma liberda-
de.- .• ". 

Bodas de prata de· Profissão; 
H9ligiosa 

SOR !VIhRJA ANSELMINA 
PERDONI 

'l'ranscorreu a 10 de agosto p. p., a 
festa de bodas de prata da profissão 
religiosa de Sor Maria Anselmina 
Perdoni, fU-Uito digna Superiora da 
''Escola Maternal para Débeis da. Pau 
lina de Souza Quc;roz". ' 

Por esse motivo fo1 celebrada ,\~ 
8,30 horas uma missa de ação de gra
<"as na Escola Maternal, que contou 
~om o compareo.:imento de elevado 
aumero de pessoas amigas e amira
doras da virtuosa Irmã. 

Seguiu-se interessante ·programá 
!itero mus~cal, desempenhado pelos 
mcnort::s asilados, que demonstraram. 
assim. de maneir •. singela. mas mui
to sincera. o afeto dedicado â sua ca
ríssima Superiora. 

A homenageada, pelas suas raras 
virtudes e pela sua carinhqEa dedi
cacão a esse instituto que tanto lhe 
de;e·, íoi saudar''!, nessa ocasião. pe
lo Diretor-presidente la Fundação, 
Dr. Vicente Melillo, cujo discurso toi 
re~ebido com grandes aplausos da nu
mercsa assistencia.' 

O Exmo. Henno. Sr, llispo de Cuen• 
ca. 1 F;([uaclor 1 .ordenou a Consagra• 
çf1o cli, ·! >ioccsu ao Imaculado Cora: 
ção de> ;\JHla Ofün ·de conseguir uma 
pa." jusu,. . 

Termina a~sim a Pastoral dÓ :irn_s
m~ P.rehdo: " ... Puríssimo Cora,;âo 

:\.Ia,··a. a 'quem nrs consagrou Sua 
$ llÍtidade Pio XII, s~dc a torre de 
llavt. omle estão :suspe,1sas a_s armas 
ela orai;ãu. dá penitencia e em erid a 
de vida pai"f que.- por meio delas, con
sigamos a llaz e o triunfo da· Igreja 
e -da· Sant·a Sé... · 

EM OUTRAS REPUBLICAS. 

O l~xmo Hevmo. _Sr. ·Arcebispo de 
G11atema'a imitou o exPmplo elo .Pa
pa l'iu )l.l l. confiando . aos cuidados 
outernafa rio Coraç,io éle l\Iaria a ~ua 
extensa A rg nidiocese. 

O ffixmu. Sr. 1) lVlanoel APteaga e 
Bittencomt. AreehisJ>o de La HalJa. 
na (Cuba') repetiu o ato do Súnio. 
Pnntifire. na Cateclral preparando-o 
r.nnveni<•ntemente com solene triduo 
"· f,-,rvoi1•sas orações. 

Encerra-se hoje o Congresso Eucaristico de Barra do Piraí 
(Conclusão da l.a · oaisina) 

que pre~tava a~t!m uma .carinhosa ·110-
menagcm ao representante de s_ua San

. tidade o Papa Pio XII. 

Ence1 rando a aSl>emblrn. foi dada . 
benç~.o com o Santi~simo Sacramento 
pelo -Exmo .. Rr,.vmo. snr Bispo de Nit~
rol, Dom José Pereira Alves. 

20 DE AG"O~·ro - Dl.~ DOS HOMENS 

O :lia dos homen~ e moços, foi todo 
ele consagrado a· festejar o prihwiro 
centena:·Jo da F'unclação da Liga ca- · 
tJlica. 

As solenidades deste dia. dPverão Cé•

mecar muito cedo. logo após ao encE'r-
ran;ent,, d?,· mag-nifica. procissão lumi
no~a. que· marcará epoca, nos anaes aa 
vicia re!igi(lsa de Barra do Pira.i A 1111~. 
sri ele n.eia noite foi t,i>let)mí'ia !J€IO 
Exmo. Revmo · Sr Bispo de Lore1,a D,in· 
Francisco Boria ,:lo · Ama.-al. 

As 7 horas .da man11ã. será celebrafü. 
P. Sant~ Missa .. pelo Exm,;. · Revmo Sm. 
DJm Helveclo Gnmes cte Oliveirn, Atee-
bispo de Mariana As 9 h,~ será realizada 
uma homenagem à Santa Igreja é à 
Pa tria. hasteando-se · as Bandeiras Pon
ti ficia e Nacional na Praça do CongrE's-· 
so: 

As ~.30 será ~elehi·ado por_ Sua. _Excla. 

Revma.. o Snr. Dom Bento Aloisi M3.• 
zela .. soleníssimo r'ontiCical . O .afina~:, 
coro da "Schola cantorum" dos Revmos. 
Irmão:; MarÍstás, do ,J\lvem,to de Men
des. executará, vario~ numeras. QU€ mui• 
to abrilhantarão as solenidades rta ma, 
11llâ Ao Evnne;eJ110. raiará Sua Excia 
Revma. Dom José · Alve~ Pf:'t"eira, Bisl)c 
do Niterol. 

TRIUNFO EUCA.RISTICO 

A chave de ouro cio· Congres.so sen\ 
sem rlu_vida a soJeuL'l.'lima procissão <H 
Sant1ssm10 Sac1·ameuto. · (sOndnzldo en 
carro ~riuntal. veio 1,;;:mo. Revmo. Snr 
Dam Bento Aloisi Mazela .. b.o Nun('i( 
Apostolico. Tods. a Cidad<!' de· Barra it'á 
s·-1 d_uvida próstar-5e deante de Jes-..,~ 
S..cramentado .. p.;,ra :i.ctora-10 e sc'gui-lo. 

GRANDE. ATIVWADE DO 
t:ECRlt'l'A1t\AD<., 

O Secretariado G<>;·aJ do C:ongres.:,~ 
tem .. ne&"SP~ •.1ltimot dia~ ,e desdobra de 
para ttencJer a todos os casos apresen
ta.dos. De todo ó Br~-<il · chegam cartas 
dos reoresenõantes do nosso Venerando 
Episcopado· abençoando e aderindo, ao 
Congresso. · 

o - magnifico carro triunf2-J, tói todo 
ele ~onfecionaào oelas Irmãs Fnncis·· 
9anas. 
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TEATROS E CINEMAS 
" PR O G R:A MAS DE HOJE 

PRI1lIEJROS EXIBIDORES 

ALfIA11IBR4 - Aventuras de um recruta, com Wally Brown. - APA 
Mestres ele baile, com o Gordo e o Magro. - A. 

ART PALACIO - Fugitivos do inferno, com Erro! Flyn. - A. . 
BANDEIRANTES - Dez pequenas para um homem, com o. de Havlland .• APA. 
BROADWAY - Sh.erlock Holmes enfrenta a morte, com Basll Rathbone - APA, 

Torvelinho feminino, com Lupe Velez. - D. 
IPIRANGA - Rosa a revoltosa, com Betty Grable. · 
METRO - Muralhas de Jericó, com R~d Skelton. - D, 
OPERA - Rosa a revoltosa, com Betty' Grâble. . 
PEDRO li - Patrulha fronteiriça com William Boyd; - AMO, 

'l'ragedia á meia noiLe, com John Howãrd. - APA. 
RITZ - Jack,London, com Michael O'Shea. · 

SEGUNCJOS EXIBIDORES 

AMERICA - Dama por uma noite, com Joan Blondet. ...... ,), 
O perigo me persegue, com ·Chester Morrls. - AMC. 

ASTORIA - Pa,pai por acaso, com Betty Hutton. - D. 
Audaciosa chantage, com Leo·Carrilo. - AMC. 

AVENIDA - Miguel Strog·off, com Akim 'l'amjroff. - AMC. 
Correspondente em Berlim, com ·1irginia Gilmore. - APA. 

IJABILONIA - o· manda·chuva, com Humphrey Bogart. - APA,. 
Uma noite perigosa, com Warren William .. - APA. 

BRASfl, - Guadalcanal, com Preston Foster.'·- AMC. 
Garota caprichosa, com Puth Warrick. - · A. 

BRAZ POLITEAMA - Gung-Ho, com Randoll\h Scot~. - .APA. 
Mulher contra homens, com Marguerite Chapmann. -'- D. 

CAMBUCi - Comedia humana, com Mlckey Rooney. - APA. 
· Salve-se quem puder, com o Gordo e o Magro. - All1C. 

CAPITOLiO - Emile Zola, com Paul Muni. - R. 
Insuspeitos, com Joan crall'forcl, - APA. 

CARLOS GOMES - Justiceiros ocultos, com Don Red Barry, - 1'.PA. 
CASA VERDE - A.gente subterraneo, com Bruce Benriet. - A. 
CINEMUNDI ~ As joias do 1mpe1·ador, _com warren William.·- AMC 

Bandoleiros do far-west, com Charles Starret. - AMC. · 
COLISEU - 'I'3.rzan terror no deserto, com Johnny Welssmuller. - APA, 

Um mundo de ritmos, com Kay Kayser. - APA. . · 
COLOMBO - Paixão imposslvel, com Hugo dei Carrll. - APA, 

Amor á granel, com Robert Paige. - A. 
COLON - Duas semanas de prazer. com Bing Crosby. - A. 

Noticias de primeira, pagina, com L!oyd Nolan. - APA. 
Travessuras de uma soleifona. com Zazu · Pitts. - APA. 

CRUZEIRO - As três herdefras, com Barbara Stanwick, - Al'A, 
Beleza entre feras, corr. Jean Rogers. - APA. 

ESPERIA - Clube dos inocentes, com Willian dolden. - R 
O elefante de. Carmelita, com Lupe Velez. - ÀPA. 

FENIX - Mulheres que trabalham, com Alice Barrle. - D. 
Ladrão· que rouba ladrão, com o Gordo e o M:agro. - -R. 

GLORIA - O velho carnaval. com Sablna Holmes ..... APA 
Brincando com e. perigo, com W!lliam Gargan .. - APA. 

HOLLYWOOD - Irmã do mordomo, com Deana Durbi11. - APA 
Beleza entre feras, com Jean Rogers. - APA. · .. 

• IDEAL - Amor e he·roicidade, com Liberta.:! Lamarque. - AP A, 
O azarento·, cénrí· Tito 'Luziardo. - A. 

TPIRANGA PALAClO - Voz da liberdade, com Jeffrey Lyn.n, -,, APA 
Jornada·tragica, com Ray Middieton. - A. 

IRIS - Rastro de sangue, com Tom 'I'iller. - AMC. 
Sargentos e·recrutas. com William Tracy, - A. 
Ao diabo· com Hitler, com Alan Mowbray. - APA. 

LUX - I:ncontro em Berlim, com Georg·e Sanders. - APA.. 
Flor de inverno, com Sonja HP.nic. - D. 

MODERNO - Explosivo, com Cllester Morrk. - A 
A ferro c a fogo, com James Craig. - APA. 

OBERDAN - Deuses de barrn. 
Ele sem ela, com Robert Young, - APA. 

ODEON (Sala azul) - O manda cho.va, com Humphrey Bogart. - AP4 
Despedida, com Vivian Leigh, - D. 
(Sala ve1·mell1a) - Misterios da vida, com Charles Boyer. - ·D. 
Setima vitima, com Tom Conway. - APA. 

OLIMPIA - Melodias da America, com José Mojica, - D. 
Misterio da cascavel, com Edmund Lowe. - APA. 

PARAIZO - Marquesa de Santos, com Jorge Rigaud ..... M. 
Alvorada da alegria, com Ann Miller - APA. 

PARAlllOUNT - Atire a primeira pedra, com Marlene Dlet1·ich, - D. 
Mercado negro, com George Brent. - APA. . 

PARATODOS - Atire a primeira pedra, com Marlene Dietrlch. - D 
Filho querido, com Don Ameche. - AP A. 

PAULISTA - Mulheres de n!nguem, com Glnger ROgers. - APA. 
Hora para matar, com Lloyd Nolan. - APA. 

PAU,LISTANO - o caradura, com Bob Hopc. '- D. 
' Tentação das garotas, com Jimmy Lydon. - APA, 

PENHA - Coragem de mulher, com Marguente Chapmamt - APA, 
PIRATININGA - Mulheres de nlnguem, com G!nger Rogers. - APA. 

O amo1· faz das suas, com Ann Miller, - D. 
RECREIQ (Centro) - Caminho fatal, com John Wayne, - APA. 

Garoto ,prodlgio, com Donald O'Connor. - APA. 
R$CREI,O (Lapa). -,.;- 'I'orre de Londres. com Boris Karlof. - R, 

O grande homem, com Susanna Foster. - APA. 
REX - O caradura, com Bob Hope, - . D. 

Tarzan, o vingador, com Johnny Weissmuller. - APA, . 
RIALTO - Conquista de um iniperio. com Ronald Colman, - ,tMC. 

Seu unico amor, com Alan Baxter. - AP A. 
ROIAL ....,.' Patrulha de Bataan, com Robert Taylor. +- APA 

O .h.omein gorila, com Bela Lugosi. - D. · 
.ROSARIO - Branca de neve e os sete anões. ·- A. 
Rô:Xl - A mulher da cidade, com Clare Trevor. - D. 

Ares de tempestade, com Chester Morris. - APA. 
SANTA CECILIA - Guadalcanal; com Preston Foster. - AMt'. 

O amor faz das suas, com Ann Miller. - D. 
SANTA HELENA ·-e- Impeno ..ia desordem, com Randolph Scott. - APA. 

Bandidos contra rurais, com Charles Starret. - AMC. 
SANTO ,ANTONIO - Comedia humana, com Mickey ROoney. - APA. 

Salve-se quem puder, com o Gordo e o Magro. - AMC. 
SÃO BENTO - A lua a seu alcance, com Frank S!natra. - AP A 

O Falcão e as estudantes, com 'I'om Conway. - AMC. 
SiW CARLOS - -Arrisca-te mulher, . com Jean Arthur. - R. 

Fantasma da opera, com Nelso1· Eddy. - R. 
SA.O GERALDO - Pai·is nas trevas, com George Sanders. -- APA 

I:l. Flol'ipondio, com Valcriano Leon. - APA. 
SA.9 ,TOSE' - Refcns, com Louise Ralne1·. - APA. 

Senhorita ventania, com ~obert Young. - R. 
SA.O LUIZ - Tudo por ti, com Fred Astalre, - APA. 

Eu te esperarei, com Robert Stt:rling, - R. 
.SA.O PAULO - Cartas de amor, com Pedro Lopez Lagar: ..... AMC, 

O perigo me persegue, com Chester Morris . .:... AMC. 
SÃO PEDRO - Irmã do mordomo, com Deana. Durbin. - APA . . 

Garota caprichosa. com Joan Carrol. - A. . 
. UNIVERSO ,... Paixão impossível, com Hugo del Carril. - APA, 

Amor á granel, com Robert PaigL. - A. 
VILA PRUDENTE - Estrela de Sevllha. 

Redenção de um bandido com Charles Starret. - APt. 

TE.4TROS 

SANT'ANA - Barca da cantareira. - M. 
BOA VISTA - O que eles querem, com Dea-cazarré, 

EXPLICAÇAO DAS COTAÇôES. 

_ B. - BOM·- Filmo que pode ser visto por todos coin proveito morai. 
A. - ACEiTAVEL - Filme que pode sei· visto por todos, embora sein pro• 

veito moral. . · 
AMC. - ACEITAVEL MENOS PARA CRIANÇAS - Filme que pelo enredo 

ou cenas pode impressionar o publico infant!I. 
BP4 - BOM PARA ADUL'l'•.>S - Filme que pode ser visto com proveito 

moral -tão somente por adultos. 
·APk - ACEI'l'AVEL PARA ADULTOS - Filme que pode ser visto tão 

somente por adultos embora .;em proveito moral. . · 
R. - RES'IRITO - Filme que oclo enredo ou cenas deve ser estrltan,ente 

· reservado a pessoas de solida formação moral e religiosa. 
D. _ DESACONSELHADO - Filme que pela gi·ave· lnconvenlencla do enredo 

ou cenas, deve ser evitad0 por qualquer ~ub!lco. 
M. - MAU - :Pilme prejudicial para qualquer publico. • 

NOTA: - f; importante que o espectador não se contente com a simples cota• 
ção do filme ou da peça de teatrt, mas que procure conhe-cer pelo 
menos alguns detalhes da critica. Isto justificará. uma cotação que 

· afirmada sem nenhum comentario poderá parecer Injusta: e so
bretudo com a leitura de uma analise que põe em relevo os ele· 
mentos bons e maus do filme o espe<:tador pouco a. pouco, educará. 
sua conc!enc!a e aprnnderá a julgar por si mesmo os outros ,i111es 
que 111e fol'cm apresen,ados. 

o boletim da Orientação Mo1·a1 · dos Espetacuios contem uma. 
critica detalhada de tJdos os {limes exibidos em S. Paulo, :t publ!· . 
cacto semanalmente e a asslnátura anual custa Or$ 25,00 na Ca
pital e crs 30,00 para o Inte,.ior. lnfoi:mações na. Associação dos 
J orna.listas catol!cos, à rua Qulnt!no J;!ocaiuva, 176, 3.o anda,·, 
sala 297 - Fone: 3-7760. 

PIRAPORA - CABREU'VA 
SAL TO - PORTO FELIZ 

liU' l 
Á-=:;:;;c-' 

aUTO-VI~C~0s~o PaUI.O 
, PDOA ~--t;~• 

:P,nticfa.s :. 7,00 - 17,40 Chegadas: 11,00 - 18,40 
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LEGIONARIO 

N otí.c ias doS. ·Est ado.s 
PARAIBA 

SAFRA DE ALGí'DAO J,; CEREAIS 
JO.S.O PESSOA, (.\SAPEESSJ - A 

r;afra elo alg·oclão e de cer<:ais rleste 
Estado, duplicar{L csto ano, prevcn• 
do-se 25 milhões de quilos fie a 1-
godão, 4.500.000 .quilo;; de batatinhas, 
e, 700 mil sacas de feijão e noo mil sa
cas de arroz. 

MARANHÃO 
;\10~ S'l'RO )LUtl!\HO f 

S.-.O LUIZ. (ÀSAPRViSS)---.. -.ç'""(,-n-l.,..i · 
nua pí•endendo a atcnç:fw do publico o 
aparecimento de .un1 "rnoustro rna ri ... 
nh·o,, nás aguas <lc Guimarães. O co• 
mandante Roush. obscn-a<lor 1rn'::ll 
<los·Estados Unidos, esteve em Guinrn
rães. pesi1uisando- '.1in·loco" no senti .. 
do de loeal!zar o. animal. Um inque
rito reallzado .entre os pescador>s con
cluiu· que 11ão f<> trata de baleia., mas 
do qualquer monstro marinllo do eunr
mes proporções, capaz de fazer r:au
:fragar eml>arca'i:;:ücs con1 um ~impJ-0:,; 
111ovin1cnto. Os péSCa.dorBs -ap1-v,,r:.1-
dos estão abandonando suas p1"c"'· 
Est:t se cogitando ·~la organiiação d.c 
caça a 0 monstro a qual so torna di

!icii e quasi impratica'" 0 l, pois por 
avião ou lancha n1otor não i>ode ser 
feita cm vjsta do an!mal desaparecer 
quando ouve o barulho do motor, J,;m 
iequenas en1barca,;õcs é impossiYel 
e1n ·yista do a.nimal vira-la$ co111 fn.
cilidade. 

YOL'l'.1. ,\ l'l"OltllALIDADE 

MACE[ó, (ASAPRf'~SS) - De,fa:pa
l'êccran1 as éhuvtls ·que vinluu11 c~in· 
do assust;tdorame1He sobre esta re• 
gião. A:·s agua_s que a1rrouça va1n as po
pul:1çõcs n1ais modestas elos nossos 
ha.iri·os pcuco tt pouco vão baixando. 
Dâ enchente qtlo ta.nto 110s assustou, 
J)ela.· Regunr:la vez. q,tÍasi ~1ada resta. 
Apenas u111 ou outro v,onto de ~lacei~ 
coutem uma. le1nbrançn. pouco agra .. 
davel dos dias que se foram, O i'.htt10~ 

rama Qt.JB a.presenta o interior. ao 
que parece, é o 111.csmo <ln capital. 

· O restal>eleci111ento, 1 do trafego ,~on1 
a i1111Ho:vizaÇão de ''(>Qll,tes que fonun 
(lestruidas pela eirchcnte dá uma lrleia 
àe que tudo (Stá. sendo restal>eleel<l'.J. 
· Radi.,nte st:>I come~ou a bri.lhar ~o-

bre todas ns regiões atingidas pelo 
terrivel àg· 1.1aceiro, e 10 momento a 
,·Ida volta á. normalida,de, · 

lVIINAS GERAIS 
l\lfJSfJU D,• IXCOXFIDl•:XCIA 

BELO HORIZOXTE, (ASAPRESS) =. 
El'n com~mora(}ão ao ses·unclo cente-
11arlo do inconfidente 'l'omaz Antonio 
Gonz$gil. 1 inaugurou-se na: cidade de 
Ouro Preto, o :Museu da Inconfld.,11 • 
eia, presidindo a cerimonia o Minis
tro GustaYo Capanema. A solenida<le 
compn.:,eccra1n varias autoridades ci -
vis ~ n1ilitares ale.n1 de tuna grande 
assistc-ncia. Essa. instituicão que reu
ne tudo o que se relaclo"'n com o mo
vimt"nto <los inconfidente~, está ius-
1.llada no ed\ficlo <la antiga e tradi-

BA I' A 
CO:\'l'ltA. OS ,"'.l'ABEL~.'IE~'rOS'-

SALVADOR, (ASAPRESS) - . Se-
gundo C'>raenta com grande· 1nsis• 
tencia nas rodc.· . comer<;his desta ca• 
•:t"'· vai clesr patecer o ts,be:l.rnento 

c1o; generos álimenli<:ÍOs para propor
cionar a. concorrencfa, o q'ue i1npor• 
ta.ria na bá!xa dos preços dos mes• 
mos. 

Levando <' ,1 consl/loração as obser• 
vaGões feÍtn~ sobro determinados .arti
gos que foram exclui<los da ·tabela, 
us quais sorre.r:.tm g;ran.des quedas 
c;o3 prcçog, veriCica.se que a n1cdfda 
seria aconselbavel, tra2endo grande 

ecc,nomia !'!. bolsa do povo. , 
Por exemplo, o feijão, que chegou a 

é11star tr€·$ cruzeiros O quilo, depois 
q:1e saiu ,la tabela, caiu consideravel
mente. Aliás, esse produto chegou a 
desaparecer da mesa ào pobre, vol
tando agora. O mesmo aconteceu com 
a batata, a qual foi transformada, ém 
artigo ele luxo. Pe repente ·o seu pre
{;o <leaceu, voltando para. a mesa do 
pobre, logo após ter abando··ndo a 
tabela .. 

ESTADO: DO RIO. 
r.\RA. AS VITUIA.S l}.'\. GUERRA 

CAMPOS, (ASAPRESS) - O Exmo. 
Sr. Bispo, ·D. Otaviano de Albuquer• 
que, fez peJos Jor11als, . um \·eemente 
apelo, 110 .sentido de serem éonsegui
<los donativos ,,ara. as vitimas <la 
i.uerra., e os quais serão clistrlbuidos 
por ilttermodlo dâ Santa Sê. 

O::ONGRESSC- EUCA.RlSTlCO DE 
llA'. 'l-'\. DO l'IltA.I 

D.\RRA DO Pll'tAI, CASAPRESS) -
Dia, 16 lnstaJou•se o Congresso l,uca-
1·istico Diocesa.no que conta com a' 
presen~a cle autorlead~â ecleslasticas 
c:ivis " mllltarçs, clestacando,se entre 
elas S. Excla, o Nunclo Apostóllcó, o 
Exmr- Sr, · rceblspo 1o Rio de Ja
neiro, o Exmo. Sr. Bispo Diocesano D. 
José Andt·ê de Cohnhra; o Interventor 
e sra. Amaral Peixoto, alem de mais 
de uma dezena de Bispos e Arcebis
pos, e r.umerosos 'sacerdotes. 

A sess!i.o inaugural do Congresso 
realizou-se A.s .18,30 horas do dia 16. 

No ·dia 17 houve missa votlv.a <lo 
Divino Espirita Santo, com .sermão. 
Às 18 horas. sessão solene na pra(:a 
do Congr·esso, abertu.ra d: sessão, 
s:iudacão ao episcopado nacional e ao 
clero, b.enção elo San tisslmo Sacra
mento e e11cerra1uênto ao som do hino 
nacional. No dia 18, comunhão geral 
elas crianças. Na manhã elo dlo. HI 
comunhão geral elas senhoras e ú tar
de recépQão, na. praça do Cor.gresso, 
ao l:hmo. !). Bento· .Alolsl Masella, . 
l\'uncio Apostollco; ás 23 horas pro• 
<:issll.o e á mela. noite, foi celebrada 
1\!issa com comunhão geral dos ho-
mens. 

No dia 20 serâ feito 'o encerramento 
havendo missa ás 7 horas; :l.s 12 ho
ras etet,;àr-se-á uma homenagem á 

Patrià e . a. Igreja, terminando com 
solene ·procissãa <!'o Santlss!mo Sa
craniento ás 15:so horas. 

G,·o I .A's· 
cional cadeia , aquela cidade, o qual I,EIT~ A ;: CRUZEIROS O LITRO 
foi cedido especialmente para. esse 
fim pelo governo estadual. GOIANIA, ,ASAPR~SS) ·- A Co-

A ni,,r,·oR.l\lA DO ENSINO miss!i.o :Munl.clpal <le Preços resolvett 
BELO HORIZONTE, ·cASAPRESS) - elévar par;;. 2 "' ,r.,lros o prego do 

Antes ,le seguir para· Ouro Preto, o litro· do leite atê fins de outubro, 
Jl!lnistro G\1stavo Capan<ima, · clecla• qt;andc voltar a vigorar a tabela 
ro·, que a reforina do ensino su1ierior atual quo é de Ct·S 1,0~. n- duzlu aln-
cleverá estar onta até o mõs ele se· da de ·so por cento, a quota fornecida 
tembro proximo. · Acrescentou que a aos bares, vls,ind<> rcsen·ar esse ali-
nova lei trar:l. modificações· substan- mento par8. a~ cria.ncas,. 

ciais. de incalculavel importancia. ·pa- os· FOSSEIS ENéONTRADOs· E31 · · 
ra a cultura braslfetra,.,AdJantou ,que PO~SE 
já. está de,ci(liclo,. ,q;giu,q,.,ma~IM,t;rio qp,:i:ANIA, (ASAl"RESS) - Confor-
passará a };onstltui.r.,.car.1:l)it:a •. ))4-nhum n1e. ,1,', tivemos oportunidade <le .,noti-
prorcssor sarií'' catetlratiêci;: sem. ter clar, numa gruta, ele. 111ais de 3 quilo-
sido antes docente. ·jij·'·il" in·gr·es·sci' · ã metrôif·cle extensão, localizada ni:i mu-
Jivre- docencia, se fará-. ,.:i.traYéJ3·.,.de_ . _11Jçip.i9, .d<! Posse, na Fazenda . Barrei• 
concurso elo provas e Utulos, não es-. ro P.reto'\ ele propriedade elo s~·.l':l:~ls_on 
tando ainda·,, as'"scfititfi'"~ sé ·1f •qj,nse~ "'t-Vf!l~"']:le Brito, . 18 qullometro.s- .d.a 
quente co11cti1·so: :l'êf~i/@.ted',í;t'.j,,,Ío z.,t ::;;~Oà<1:C.::1 ~foram encontra<l~S alguits 
realizarã do mesmo modo. Já ficou, 1osseis ue granéles proporçoes. 
entretanto, decidido, (J\JC os profcs~. :lii. haviam ~,.-" descO'Jertas varias 
sores <las csco,lus superiores· rle ensic 

P~\.- .s osseas de . ta1n . .t.1.1.1os .colossais, 
!)artes da coluna vertehraJ .. co, canais 
r:1quea110s, de cerca de .11> cen 'metros, 
t1.1hàs Jlesando mais de 150 gramas, 
ur caber.a de femur três vezes maior 
do que a ela um boi. desenvolvido, e 
uma ·gigantesca omoplata - a. prlme!
l'a peça a ser 1·etlrad·a. da gruta -, e 
que as tavad •ras do focal vh1ham 
aproveHando como bat.edor d_e roupa. 
· Ultlma-nente, contln\iân<lo-se'as ex

cavações 1m o objetivo 'de extrair 
salitre, ahu·,<Jan,tissitrl" ·na'·c,,·.erna. 
subterranea, descoJ:,rlram-se pedaços 
o:=:seos' que parece1n forms.r o espf .. 
nhaço de uma cobra de t'.'l.manho nun• 
ca visto. 

Como se sabe, 110 planalto central 
hrasileiro, no qual es_tâ situa,,., o mu• 
11ic

1
lpio de Posse; existem os mais an• 

tlgos terrenos do mundo, o que aliás, 
ja, tem sido compro,,a<Jo ·não· sõ · 11ela 
<lescob~rta de ur ceratosauro em 
1.817, ;unto li. 1 ~calidade <le Itacê, co
mo tamb,m, pela mesma apresenta• 
~ão geolog!ca do terreno, que- os cien
tistas reputam de ida.de remot1ss1ma. 

Conjectura-se, A ista das primei• 
ras peças encontradas; e depois do 
e,chadn do· espinha to, qúe o ··fossil per
f.é11co a um brontosa··~io, ~ -"Um diplo
doco, o-.i a um roetossa.urio, ·l11tegran• 
tcs cfa prehist· -lc,. familia. dos dlno
sa'l~iost que viveran1 no -perlodô ,ju-
1·asst-co da <>ra mesozoica, · 

Rio Grande do Sul 
PltEENCHIDA A 'VAGA JlF, SECRE

'fARIO DO IXTERIOR 
PORTO AlEG:RE, (ASAPRSS) -

Ko dia e ·eo ulti"•~ o intervento ·fe
cle1·a1, sr. Er11esto ')orne.as, convidou 
o sr. Cilon Rosa, direto· <la Cajxa 
:mconomica Fedêral, · para ocupar o 
cargo de· Secretario do Interior. ,·ago 
coÍll a renuncia do s.r. Albertn Pas. 
<1uRlinl. e que vem sei.do ocupado ln• 
tei-inamente ·pelo sr. Valter· Jobim, 
r 'retario <las . Obras Publicas. 
A Ol'F..o\ DOS J'ADRE~ 0.~RMELIT,.\S 

URU0"1A' \N ( ASAPRESS) - No 
pros:l.110 dia 27 elo corrente, será, }an
çaua a . edra funJamental do edificio 
destinado ao Seminarlo e Convento 
cl ,s RR. PP. Cacmelltas. No meanio 
dia, s<irf lançada ~amber- a pedra 
funda.me· ·al, d1. ·tura nova. I.,;reja 
elo Carmo. 

FALECillIE:\'TO DE SACEnDOTE 
PORTO .:..LEGRE, ( . SAPRESS)-::_ 

F'ol muito sentida p, •os meios ecle
slastlcos pela sociedade <- geral 
desta capital, a ·morte · do eoneg" Cle
to Denei. :11tlnha, ao qual, estr. eida
<le bem como varios mun ,iplos <lo 
Interior, cieven, a. construção de mui
tos templo·· catolicos, 

ACRE 
EJllS!'ORA üOXSTRUIDA El( 

S, PAUJ,O . . 

RIO BRANCO, (ASAPR-:"SS) 
Inaugura-se n proxlmo ·dia' 2õ, nesta. 
cida,4e, un1:" emissora inteil"~mente 
construida ~:.1 São Paulo. . 

A :,o >. radio difuso local, que 
será. dirigida pelo DEIP, fun ionará 
co· t a ,frequefl',ia ela 1460 'quilociclos. 

R. Grande do Norte 
'l'IIAJS DOIS DESTROl''RS :r,uu. 

".ARMADA .. 

1'A ~AL, I .\.SAl;'RE3S). - F. - :i.Jlzou
se. na ba"'e <le ~à.tal, a ,solenidade ,e 
entrega ~-O 3ra.c.il pelos Estados Uni~ 
<los, de mai: dois d< stroieu que vêm 
reforçar a ~qua,1 brasl1 '.ra. A ma
rinha · brasileira,, ··1"epreséntad:i. uefo 
com? ·dante ArÍ Parreira, estando l)re• 
sente, especfaJro;,nt ', C' .·.VidadO; O ai• 
mirante :ngra n, os al .. ·lrantes Dur• 
vai .Telx"llra e Son t'él .. Du:tr:a, o !nter
nntr ... l•'eden~l o ... genM'al Mo.tio Ra
mo·s, alem de outra• .0 1tas, autoridades 
civi;5 e' militar ·s, Fizé,ra;_in.se ouvir, 
na -ocasit"'>o.,- varios orado're~ .. 0!1 na .. 
vi os ·11 s nomes. de J3racuf e 
Baurú, f!canclo no comand·o "s capi
tães de con·eta Jor , Car,·alhal o 
Sllvlo Dorg- J\Ir · cspecti··amente. 

no, terão que se submet r a clois :cÓn· 
cursos para cheg·ar ú catedra: 

CEAR A' 
' EJI BEXEFICIO DAS \"ITBIM! 

·DA GUisRRA 
F'ORTALEZA, (,~SAPRESS) - A~ 

a~socieçõcs cato cas <lesta capital 
estão promovendo, sob a or· ntaçíio 
elas aut"ridades eclêsiastiéas, grandes 
festivais popt1lurcs, c-11 · beneficio das 
vltin1t1s da gue,. 

O Sr. Bispo Coadjutor de Cleveiand fala 
sobre a perseguição -religiosa na Russia 

O movimento feito em atençifo ao 
npelo do -:>apa Pio XII vem conseguin· 
<i:'\ gr:-.nde exito nesta cidade. 

Territorio de Ponta Porã 
A C\;L'l'U. :A DO Q.UEBRACll) 

PO:'sTA PORX, (ASAPHESS) - Uma 
das máiores riquezas desto 'l'e.rritorlo 
reside 11as grandes reserva~ ele- que
bracho, donde se extrai <l tanino, pro· 
duto muito prncurado · na industria 
de cortume. 

Pa i11dustrlalização dessa planta 
encontra-se instalada cm Porto l\!ur
t!nho uma .,;ran e fabrica, conslclera• 
da a mal cl:i Amcrica do S,ul, no ge• 
11ero. 

A principal fonte <lo riqueza do Ter
l'itorio é a.-;, c•1arh. ocupando o que
bracho u111 elos trl!s pritneiros lugares 
11ns quezns desta pr'Xto do pa1s. 
ocupanclo a sua cultura. e industria
lização gr , .,e 11umero de pessoas, 

_ Em solene pon~iflcal, que se celebrou 
em Clevela.nd, em 'comemoração do ani· 
versa.tio da· tndependencla, , o Exmo. 
Moos. Edward F. HOban, l!lspo coad
jut~r da; me~ma. cidade; declarou que 
não tem paralelo nos anais da histo,ia 
a perseguição que ora sofre a. Igreja na 
União Soviet!ca.. Entre outras cousas, 
S. Excla. Revm&.. disse: 

"A Rw;s1a exige· hoje a região orien
tal da. Polonla., cuja população é ca.to
lica em sua maioria. Esse projeto de 
anexação . assinala um futuro sombrio 
para. a. liberdade religiosa. desse povo. 
Não está ameaçada a.penru; a liberdade 
do cU!to, mas tambem o falar a propria 
língua mare:rna. Se nesta guerra., com
batemos para. sa1vaguardar as quatro li• 
berdades, não podemos negar que essas 
mesmas liberdades devem ser concec!l· 
das aos habitantes da Po!onia Orlen. 

'ful". 
Diz o !lustre Prelado. lamentando que 

as exl~enc!a.s ~ovléticas tenham· causa-

do pouca indignação nos Estados Uni4 
dos: "Si ;;e·. considerar injusto' que a 
Alemanl1a. 'anexasse uma parte da. Folo
nia; tambem ~e deye considerar injusto 
que a. Russla. insista em .. se apoderar da 
cutr?, parte desse ,mesmo pais, Na hora. 
de jrevas que 11, Polonia vive, a .justiça. 
pede que se não esqueçam certos fatos 
e que se .s.a.lvaguardem as exigenc~ uo 
moral. 

Para. Sl\3. ,gloria imorredoura, foi\ a. 
folonia o primeiro pais que enfrentou 
1\ serie de vitorias sangrentas de Hitler. 
Seu povo se lançou à luta com o propo
sito !nquebrantavel de resistir, cmborA 
soubesse que suas terras seriam tempo
rariamente cortqulstadas e que a na,ção 
seria es-,ravizada. Bem sa.\)iam os polo-: 
neses que uma. paz mendigada. a. quai• r 
quer preço, nem sempre é uma paz es
tavel. confiavam q11e, conserva.ndo-ae 
~eais às nações aliadas,· conseguiriam a 
vitoria final e a ressurreição da POIO· 
nta " .. 

Indicador Profilslonal 
ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melilo 
Praça da Sé. 23 • 2 .. o andar • Sala 24 ~ 

Dr. Plínio Corrêa de Oliveira 
Rua Qu!ntlno Boca!uva, 176 ... 3/ 

Andar ... Sala 323 - Tel,: 2•7276 

Joviano Tellea 
e 

J. N. Cesar Lessa 
~dvogadoa \V 

t.go da Mlserlcordla, 23 - Sala 904 

Dr, Francisco P. Reimão 
Helmeister , 

Rua. Sã.o Ben,o, ~24 - l.o anda.r 
Sala 3 -· 'l'el.: 2-1643 S, PAUl,0 

Dr. Carlos Moracs de. Andrade 
r:ua Benjamim Constant, Z3 • 4.o anti, 

Sala 88 - 'l'et.: 3•1986 

Dr. Durval Pradn 
Modico Ocullstà 

R. Seundnr l'nulo ll:gJ<lio,. l~ 
ó.o and. S'>lias 5Ul . 13 ·• U 

1Esq. /la· Rua· Josê ·i:lontra.éto) · · 
Cons., 14,30 11. 11,ao 11or.1s 

Te!.: 2-7313 . 

. . 

MEDICOS 
.Dr. Vicente de .Paulo Melilo 

Cllnlea Medica ·- Tabe.rculoao 
Ralo• X 

)lretor ele· "Sauator!o Vfla l\laaeote" 
éons,: R. Uarconi, 84 .... 6.o anrlar 

Apart.o 63 ..:. 'l'el.: 4-8601 
Res.: Av. Agua Branca n. 9S 

Te!,: !i ·5829 

Dr. Camargo .Andrade 
Doen<;lt1' 4,. Sen'mra• - Parto• ·· 

1 Operaçlies . · 
Pa Ben, F.ortuguesa e' da· Maternidade 

de· S. l?aulo 
Cons.: H. Senador l•'e!JO n, 205 

Te!,: ·!:-2741 - Das 14 âs 18 horas, 
Sabaào: Das lU ãs 12 hora~ 1 

. Hes.: Rúa Hafàel de Barros; 457 
' 'i'el.: 1.osa . 

Dr. Celestino Bourroul 
Res;: L.i:o ::l. l'a uto, s - 'l'el,: 2·2622 

IJas 2 as ó .lloras. . 
Cons. Hua 7 de Abril, 235 

Dr. Reynaldo Neves, 
de Figueiredo 

.DO HOSl'JTAL DAS CJ,Jt\'lCAS E 
SANATORIO l!ANTA,GAT41UNA 

ClRlJRGlA DAS VIAS BILIAKES 
Cone.: Rua 'Mit.rcónt. 84 ~ s·.o andar 

. Fone: 4•8,117 - Das· 14 4s 16 horas, 
Residenc!a: Av. Facaeml>Q, 1044 

.For.e: 5-2625 , 

RAIOS X 

Dr. J. M. Cabello Campos 
DIElllCO ltAOIOl,OGlSTA . 

· Rá1llo•Dln~u41stkos - IJ:;,.owea 
· Radiol41gleos t1 doniicili<> 

.Oons.: H 1a Marconi, ~4 ( Eldificio 
Pa~teun • 2.o anrl .• 'fel.: 4·0656 

Rcs.: Rua· 'l'upi, 693 - '!'el.: 6-4~0 
São PatÍlo 

HOMEOPATIA 
Dr. Artur Rezende Filho 

Medico ,1e,meopata da e. A. e. da 
Sorocallana, l.)Jretor cl!nico do· Am-
1.>ulatorlo ttomeo1 a tlco ao. carmo. 
Cons.: R. Senarlor l•'eiJô, 2(15, teJefo• 
ne; 2-083~ .. Lies.: X-6471. Ktarcar no• 
ra, das 3 ãs B horas· peJn tei.:· 2~083\). 

E N G E N H E I Itb S 
Amador Cintra do 'Prado 

a,;n,.,eubclru Arquiteto , . 
~rquitetura re11i:1nsa, cotea:!02, resl• 

· denclas coletivas · · ' - . 
Rua Libero Badaro. 46·J - Sã.o .Paulo· 

'!'el.: 2•73.ú: 

TO.DO CAr'Ot.lC.O 
, deve le:r o 
LEGlONARlO" 

E':
1

PRECISO CUIDAR ~AS,,·,CRIANÇA~ 
J A Sífilis se manifesta fra~camente· éin ~~rtos organismos 

resistentes, por isto alguns p·ais e ni'ã:es deixam de dep4rar·.;ô 
sangue sem pensar no triste<futuro dos filhos. A Sífilis trans,.: 
mitida às crianças,-encontra campo facil para !Jorriveis de...:'i; 
vastaçõe5;_ tornando-se . enfosadas. mâgrás, · sem· disposic;ão 
para brincàr, ahatidàs ... fracas. com denti5ão atrazada e des
pa relha, :coin · feridaS<. et11: rodo corpo e,;pe<:talm.e·nte· nas· perna_s 
e na cabe~a .. Em otittás: formas mais lgra ves fica1m raquiticas, .. 
aleijàdas. pa.r;alitícas é até d{lmentes .. · 

Tanto para os ·oais comb para os filhos o reí11edio é. 
. • ~e11Ípr(, Ó tll e S !'TI{i . . . . . ' 

"ÍÍafenl!]_ae: 
\ , 

formula cientifica do .. .ilustrado esp~ecialist~ Dr. Fred. W. 
Romano, ·indicada como o mais énerg!co a:u:dlià'r no trata• 
mento da Sífilis. 

Compre um vidro hoje mesmo e leve s,1.tiàe para todos 
eli1 sua casa. 

N.ºç.io EC 

'.\-:···. 

N A B E L G I CA O CU P Al A. 
C.O.NTRABANDISTAS · 

O jornal clandestino "I'Espoir", ja· 
neiro-fevereiro de 1944 escre\fe: ''. Se
rá que está generalizado o ,conheci
mento de que- 0 ,slnlstro Degrelle alem 
de ·ser uín palhaço e itm• traidor é 
tambem · um contrabandista comum? 
Aproveita suas viageils para a Ale
nfanha. para fazer transações de cam· 
bio em ourQ. Com isto está. acumu
lando uma fortuna colossal com a 
qual espera poder viver na Suiça ele· 
pois <la guerra. 

"Quanto a Matthys o famoso che· 
fe interino .dos Rexistas, desejando 
sem duvida não perceber a : virada 
deflnitlvi- está. embriagado de manhã 
a. noite. Observamos tambem que 
nunca mantem !ntetramente o san
gue frio quando escreve no seu tra· 
~ "Le Pays Iiéel ", 

PREÇOS CORRENTES NO MER· 
CADO NEGRO 

Segundo inform;i.çõ1;is re·cebidas <la 
Belg!ca.. ocupada os seguintes preços 
são Qbtidos correntemente no merca
do negro na região de Namur: man
teiga, 400 francos· o quilo; toucinho, 
300 francos o quilo; sardinhas, 50 
fr'lncos a'"' caixa; fumo, 370 francos 
ó quilo; cigarros, 25 a 50 francos; sa
patos de senhora, 350 francos o par. 

AS MORTES EXCEDEM OS NAS• 
CIMENTOS DE 20o/o 

Segundo as .estatisticas publicadas 
ém. Brux,elas. el!l ·Janeiro .Ide 1944, 1·e· 
gistraram-se l0.289 nase'imentos e 
12.335 mortes· na Delgicà·,9cupadâ. -

. . ... . .. ' ..... ·· . " 
DE UM CAMPO'DE TRABALHO 

. . .. _ l'{A;:.A\;~~~~-~;0:: : , 

O j.orn~l,,_.cl~~fleii.t~n,o t'' .· . ;·,, !!.•~ iple;.' .• 
publica o,,~eguin~~,,trech ,t !!11;ta <1e 
uma m°i!\~!INl~6~~y~~fr . ... . . ba• 
lho forç,a.¾¾•111!-:::;~J~li.Jl{(~, 0 ,.-!,f!/I'enh'o 
estado . · 'Pre-~.l;'·,, num : êânj\)ci'=ifurante 
quasí dois meses. Isto· t>oi-,ter·,me au
sentado do trabalho por dois diás ria· 
ra ir ao dentista. A vida no campo 
é· realmente um martlrio, Recor.dar· 
me-ei durante omito tempo ... perdi 
l:i quilos. 

TRANSFERENCIA DE PRISIO• 
NEIROS POLITICOS 

Quinhentos prisioneiros ·politlccs 
foram transfeddos da Belglca ocu;;>a· 
dl!- para a. rcg!ãó de L!lle onde são 
obrigados a trabalhar nas fabricas. 

Os prisioneiros foram transp_ortãciõs 
em .caminhões pertencentes a orga:ii· 
zaçã.o Todt. 

Coll;lunicados recebidos info1·mam 
que a 1.o de janeiro de 1944 ha>'la 
7õ0 prisioneiros políticos em Liégé 
- alguns na.· cidadela e outros na 
prisão de S. I,eonarcl'o, 

Os aprisionados na Cidarlela foram 
desde · então removidos para a Ho-
landa. · · 

OUTRO ANIVERSARIO, NA IM• 
PRENSA CLANDESTINA 

O jol'llal clandestino '' Cluirchill ('fa. 
zette" escreve: "Nosso primeiro nu
mero apareceu ha. três anos, jornal 
modesto sem, nenhuma pretensão, ex
ceto a de desenvolver um. esforço 
maximo. Era necessario manter o 
moral da população, descobrir e>s 
traidores, e fazér oposi~ão a politica 
seguida pelo ocupante .e seus cola· 
boradores. Estamos certos que CUUl• 

priinos a nossa tarefa. 
"Descle janeiro de 1941, 0 "Chur· 

chill Gazette" tem progredido tornan
do-se um dos mais 1p0pul~res dos jor
nais .claxdestinos e um dos que o Ini
migo está mais ansioso para désco· 
brir. No entanto, apesar de todos seus 
esforços, .até agora não conseguiu des: 
cobdr um sõ de nossos contribuintes. 
"Church!II Gazette" já. tem sido m':m· 
cionado · diversas vezes t,ela · BBC e 
pela Radio ·Leopoldvll!e. Cent!ntiare
mos até o f,im, que agora não está dis, · 
tante, a nos dedicarmos lnteiran.ien
te. a nossa tarefa .. o pa.fs pode' contar 
.conosco. Aproveitamos a oportunida· 
de para 11gradecer a todos aqueles 
que nos auxiliaram". 

CRIANÇA CONDENADA A TRABA· 
LHÓS FORÇADOS PELOS .. 

ALEMÃES 
' ' 

Na Bélgka ocupada uma . crianra 
que compartllha1•a a vida de patrio· 
tas' escondidos nas flo1'estas das· Ar· 
denas acaba de ser éondenada a tra· 
balhos forçados por AJO tribunal de 
guerra alemão •.. · •. ·; '· 

O jovem patriota não rol acusado 
de cumplicidade eni nuinerosos as· 
saltos e atos de sabotagem· ·pratica
dos tMo gr~po de evadidos -aó traõa
tll9 forç~clo, aos quais -s~ tinha agr,e
ga,do. Para o tribunal militar alemí'ío 
o seu nico crime era o rle Vi-ver num 
a<'.ampament.9 de. patriotas, 1mde ba~ 
ViR se,· tornado· util· gescascando ba· 
tataE e rP.al!zàndo outras tarefas se• 
01elhante11 · 

VIOLENCIAS ALEMÃS 

O nervosismo dos alemães· nos. paf• 
ses ocupados .reflete-se no êrescente , 
rigor das medidas de repressão. · O .. 
processo sumario Introduzido reeen.• • 
tei11ente acaba de ser aplicado: pele ' 
Trib\lnal Militar de Huy (Belgica) a. · 
dois patriotas belgas, acusados de ' 
violenciàs· para com o exercito ale• 
mão. Estes patriotas foratr1 fuzilados 
incontinente. Os alemães ·~nunclaui 
igualmente :que fuzilaram dois. belgas 
e dois franceses pertencentes a<is 
banclos armados que operam nas· Ar• 
denas, por haV'er.em preparado . uma . 
emboscada a soldados alemães. Um 
sabotauor belga ferido foi libertado 
por seus companheiros, quando a, 
Ge,;tapo o transportava. do hospital 
para a prisão, 

AS MISSÕES NO CONGÓ. BELGA 

0 S8!Viço social por execlen~ia UU• 
ma colonia, estreitamente ligada a 1 

nossa ctvllizaçã0 será certamente· a· 
educação moral das populações : na• 
tivas. , . · . 

No que diz respeito ao ensi110 n 
· Min:l"ti·o Louis Franck disse: . "Para 
a eruca!iâo moral temos de contar 
com a evangelização .. Sem isto não 

· s,:i pn:de ter na.da de permanente".'. 
.A _evangelização das massas nati· 

vas do Cci:ngo Belga, iniciada. nos. pri· 
melros dias -da con(lulsta, manteve-se 
no núismo. nhrel do desenvolvimento 
d:.i. cõfonia. ,t: imenso o trabalho· r_ea,, 
liza. °,-! pelas missões nacionais e · es, 
trangeiras no Congo Belga, Os resul, 
tados alcançados estão a altura dos 
trabàlhos e· sacrifieios .dos llifsslona• 
rios. . . . 

:Ape~àr , das dlflcefs. circunstancias 
quê .. existem.na. epoca,,à,tual, o~ esfor
ços, :' parãi~vantãr, :o.-nivel., sariftaiio: e, 

, CO'ltinuar O ensino entre 
0

0.!Í JiatiVOS, 
foi:redobrado. . . , ·. , .. ,·~ · · 

A:.julga.,r pelas estatisticaS'-' anüáis 
d;o')?sr.Jodo de 1939 a 1942, ~ ~~iljt;i· 
-t1áa~ão. tambem uão sofreu a:p~ecià· 
v1;ilm\inte com os atuais acqJite~tJUên• 
tos,· O numero .de convertidos· conti
nua. crescente. A ordenação de Pa. 
dres nativo~ continua. O governo está. 
ciente do' erilbaraçó economico qué 
sofrell\ as\mlssões separad.as de si.las· 
casas matrizes no país ocupado, ·Com
preende iguãlmente que o levanta
mento do preço de vida, impôs ,;ín: 
fardo mais pesado aos misslonarios; 
Tem· est.ado , solicito, em assegurar 
apesar da guerra, ·a contlnuaçãÔ'do 
trabalh0 de evangelização. O orça
ment() estabelecidb pelas inis56és 
tim aumentado consideravelmente 
desde ·o Inicio da·. guerra •. o. numero 
ele mlssionarios belgas' tem diminui• 
do desde 1939, pois que não ·ê' mais 
passive) ra:zer· novos recrutas,·:,:;;; Os 
missionarlos estrangeiros po1•· o\itro' 
lado aumentaram .. de numero" N()S 
fins de 1942, havia 3.053 n1is~ionarios 
catollcos. 

O clero nativo tainbem continua 'Se 
desenvolvendo. Em 1989 ciontavâJl7 
Padres e 170 Fraudes. Em ·194z.;Jllií-, 
.via 85 Padrés e 263 Frades. Estas ei.! 
rras' apl!ciun-se unicamente ao Congo' 
Belga, excluindo os t'erritorios<sob' 
mandato de Ruanda ~rundi · ' 

Coroação da imagem do Cora-
ção de Maria em Barcelona. 
Na Cidade de Bal'celona ergue,se 

1mgestoso Sàntuario ao Coração .. de 
!\Iarla; onde belissima imagem do 
I,maculado Cora!:ão recebe esp1endtJ 
do~ cultos. e !Ui.ais homenagens. 1

• 

Por três Vézes, aQs - impetos dei 
cruentas i:evoluçôes anti·r·eligiosas, 
aquele· · Santuario · e imàgem foram 
·aestru!dos sendo outras tantas .res• · 
taurados e com· maior" magnificência; 
tendo-se 4crescido maravilhosamente 
a devoç~o eordima:ria.na e. sendo ago, 
ra. l San t1tarío um dos mais iusig• 
nes da· mesma' cidade. 

Em vista' disso os Miss}onarios do 
Imaculado Coração de Maria pediram 
8,) Cabld:> de '$ão PMro. em ~onia, 
autorlzaçao pa1·a coroar canonicamen
te a mesma· iri1,~~em como preito de· 
filial reconhecimento .· ·pelos inume· 
ros f.i:vores· que .. prodigalíza aos seus 
devotos:· ' · 

o· decreto .ccincessionarlo não de~ 
mo.ro•, .~ assim, foi exp'~dido no: dia l'.t 
de . Novembrq. do aoo passado auto• 
rlzando o ·Exm,o. Sr Bispo d~ Bar: 
celona ou outro Bispo por êle dele, 
e:~do,, para com coroa de· ouro. sole~ 
.1Himente; coroar· a· il~'lagem bendita 
do· Imaculado Coração de Mària: · 

4'\ssim se. fairá a.Inda. êste · ano com' 
r. 6gramà. cheio <lt:i grandes soleni• 
dades • 

ABRIGOS ' ANTI-AEREO_S 
Diverso., abrigos anti-a.ereos encor .• 

tram•se ·.conçluidós e em vias de con, 
c!usão nesta. · cidade. : 
·· O& llOnclttldo;.~ já .. se elevam . a cinco 
flg11ráúdó · ehtre '!l~s o .da . êompanh~ 
Tetefonlca, sencl1> 10 os que· &e' encon~ 

· :rani no !w.al das suas ión.,trui;ões ! 

1- }-
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VENDA PROSSEGUE VITORIOSO O AVANCO ALIADO CONTRA P.AR.JS' ,_,,. _' ' . . 

\. 

DE ____________ , __ 
Campanha aliada contra as bases das bombas voadoras.- Silenc•osa. a: emissqll\ 
ra pal'lisiense-Alem de Chartres e Dreux! '""'.·Belgas e holandêses combatem:n.a 
França··•- · "Saiam a todo custo"! diz Berlim· às tropas sitiada$ · em· Falái!t,e~ ·· 

LOKDR.E;s, <Reutci-s) - O "Yorl,s
hire Posl". prognostica· desde já o 
lnicio cie· uma TiovR ca11lpanhà peJo½ 
~.li9:dos, frave·ssa11d9 o sena o subi11-
<to para O 11orte ·da· l 41 ran~a. vâra in~ 
Yadir- pela .retaguarda _a região de on • 
<le oS. nazisfa:s · lariça:1n· .. a3 ·- "hotTJbas 
-vOadoras" sobre a. Inglàter~·a · meri~ 
<lionat 
Al,IDI DR GHA.ll'l'RisS E. DREl:X? 

LbNDRJ~S, (Re•Jters) - Não hou
,-c até fl.'3UHimas:horas da manhã 
<le hoje. <tual(juer .. cpi:lfir.mação das no
t iciàs - indiretas'· divulgadas no. e8· 
trangefro, nlfo iielâ Repters, _de·: '1llC 

"~ tropas. americó,nas. tinham pene
irado já.- na 11ba·niíeU", .subúrbios' im(;
,liatos de Paris. 

A juJgàr •. poren1;:,pe.las lioticias a1,-
1nãs s·obre a.._·-·rapidez -do avanço, das 
forçass.•cj,o; s-.e!}erâl .,Psatton, ele Char
tres a··Dreus:, i:ia dire.ç;ão leste. é. ra- . 
7.0aTe} que se espere ·e,ise. clesenvoJv j • 
1nerito: ··etn fútul"o mUjto rlro~hno. 

Assim; afo<la ·que. nãoºteriil:t.m- sirlo 
<~onfil'mãdas üds· ·íTlf0i-ni3.~ões, as. pa
t1•ulhas nli:>Veis,'de\'em ·~star':op~ranrlo 
hem: alem das ultimas 11osições anun
ciadas a leste <1e Cl1artres e Drepx, 
SILEXC1OSA. A RAÓJO DI<~ P.UUS 

LOXDRES, (Heuters) -- O posto 
<1e escuta.' ·da . Reu'tdrs· informóu na 
Jnanhã. d·e·- hoje ql1à · Os frês,. ·prhneiro~ 
boleÜns notfoiosoS ria tarÚo. de Pa-· 
ris não foram trans·mifidoS. hoje. 

··A estação nii.o é ouvida desde ã.s 
H hora (G:\IT), do_ ·ontenl, 

De acordo com uma irradia<:ão <fa 
n. B. C~i foi ouvida_:~ª- 1;nan·h·ã rl_e 
110je na .onda, long·a ,da..· esta~ão ele 
Paris. un,a voz ·que·grita,·a: "Sie Kom
nu~n'!' (eles .vêm . vindÔ).· 

A emis~<>i-a. ele' Toulouse, ,un1,a '1;-1:;;: 

estações ··da rede de·· Viohy, entrou no 

ar na hora norma.l na manhã- de ho .. 
j0, ai.nela que seus prtm·eiros doi:'!!! 
holetins 11otie.io~ws tenha1n sido slÍbs~ 
t ituidos vor irradiação ele 1nusica paR 
ra <lan:--a. 

Foi t.ambem observado que o 11.slo .. 
g·an,., ··não lla. outra politica JJara nós· 
~enã 0 a. rio 1narcchal 11 - c1ue' até 
agora. ))r~ecclia. (' ()llCE>rnn·a todos os 
boletins da radio de Yic-hy foi aban
<lona<lo. · 
UO Q, G, A UA DO AOS l'.~nlSIEXSES 

l.0:--7:JRES, clceuters) - Uni porta
\·oz <lo Supremo Q. G. Aliado, falan ... 
110 pr-la. radio ao povo dos suburbios 
d.e PariB, de-clarou: 

r1se Darnan<l YOs· ordenar par;tir pa
ra ~a 0C"Y. re('usa i a obedecer. Nãç, 
d1:ix:eis a. capital soh· qualquer pre
t\:'xto. 'rodos os J\Olictais ele Paris e 
dos suhurbios C"lcvc1n ser a_dvertidos 
do perig0 que os nmea~a e d1ur or~ 
dens que o g·o,·('ruo 11rovísorio ela He ... 
publica lhes dá. 'Tamhe1n ireis r~
ceber or<len~. De agora em diánte, 
cle,·eis v-os ngrupar em torno das, uni
dades da. F'. li'. I., organizaçõeS de 
rcsistencia, sin<licatos clandestinos e 
cleleg::ulos secretos, e segui as dirctJ .. 
,·fls tla rtsistc-nc-ia. Cuidàdo çom os 
nr<lis e as provo('a(!õcs da Ge'stapo. 
S~cje unicl.os, di~ciplinados, c·o1·ajosos 
e resnlutos. :--;ão <:~tá. longe o dia E>n'l 
que tere-is de ,·os levantar para ex
pulsar o initTlig-o 0 s~us cumpljccs. 
. r:"t pocleis ouvir os eanhües e breve 
ouvireis o hnrulho dõH ti\lHIUf!S e nn1, 
apeJo 111ais vigoroso do Con1ité (le Li
hf>rtaçâo. que está atêntn e 11fonto 
11ara d~sfPclH1.r n golpe CTt~f'í:;;.h'.o". 

CO:tIEX'l'AllHlS D.\. DIPREXSA 
1,O:\'JllllXA 

tO:\'DRE><. (H•uters) - "Afinal, a 
campanha da frf'nte oc)dental abrfu 

Corre perigo o Santuario de Czestochowa 

'A l~evista da"Á~en~i~ ·catolica Polonesa ele Imprensa publica 
t) segufot'e teleg'ramá: 

."Londtes,Julho ·(KAP) ".'""" Nos arredores do famoso Santuário 
de Nossa Senhora de,Czestochowa as autoridades militares· alemãs 
instalaram canhões. 'à1Ji-aereos, co'mo medida de precaução contra 
ris bombardeios' aliados. As· autoridad,es subtcrraneas polonesas pre
veniram ·ª população de que estas supostas medidas "preventivas" 
!lerão ptovavelinente, nada mais do que uma provocação feita. pelos 
alemães,· os quais 1iaturalinente lançarão eles proprios as bomb.as · 
sobre o Santuário de Czestochowa, culpando cm seguida os aliados 
.do bombardéi9,. com a inÚnção de levantar um sentimento .de od.io 
contrã os àliados entre a população polonesa". 

· Nosso cliché apresenta o l\fosteiro de J asna Gora onde se en
tontra. a ~enerada .ím~gem de Nossa Senhora de Czestochowa. 

PI.A,NÕS SCHWARTZMANN 
Inelusivé' tlpn -a~::,rtamento -· V.lsitem nossn exnoslçêw sem compromisso 

·aua b;-·.jQ~ê-~'rte BiH•rO,i. _::~2 - ~v. Agnu Jlrauen, fi:!4 - r11elcfone :i-6D1H 

CRUZADA , PELOS RUSSOS A FRONTEIRA 
DA PRUSSIA ORIENT Al 

·incendeiam· suas proprias Os nazis 
roismo 

cidades -- O · he .. 
Varsovia. dos defensores de 

:MOSCOU,. (Reuters) ~· O suplemen• 
to do· comunieado ,10 . Alto . Comando 
~ovietk~ c1:,· · 1 eia noite, revela que 
a.s tropas russ~s cruzaram a fronteia·a 
<la. Prussia Oriental;, depois de· .-cn
cer . toda a. t'esistencia •inimiga na 

·:a rea de l\Iariampol. · 
·VILKOVISKIS AB,\.~DONADA 
ES's'Oq)LMO; (neutl:lts) - -lnfor

niações ofJclais· de' B.erlim. dizem que 
V''koviskis, cerca dê 16. q11\1ometros 
a leste da fronteira' da.Prussía Or!en-
1a1, foi abandonada pelos alemãeir. 

INCENDEIA!II SUAS PROPRIAS 
CIDADES . 

ESTOCQL,;\10,,. (Reute1·s) - Schir-
• wlndt,. cidade froríteit·iga al~mã."' nor

des.te ele. Gumbinnen, .na Prussia O~i
<,ntal; éstá: 1e Incendiando - segundo 
informaram OS p!lotos.-rUSSOS <\Ue Te
gressaràm d~ ·voos· sobre. a. frente de 
batalha. · 

Os mesri10s pilotos iníorma1·am ter 
observado. incendios -sob:re uma vasta 
area, á. medida que os alemãe.s,·1Jõem 
fogo ãs·.suas proprfas. cid des. e al-
1:l~ias. · . . . . 
- .SANDOlUIE!tZ OCUPADA. FELOS 

lt-"'SSOS . 
MOSCOU, (Reuters) - A conquista 

,1e Sandomierz pelas tropas russas· foi 
anunc!,.do. oficlâlmento. nesta,· capital 
>ltra.vês de uma. ordem do: dia· do ma -
.rechal Stalin . dirigida ao marechal 
Xoniev. · · . .. 
>.',, referida· ordem. diz: " · . tt·opa.s da 

'J)rimelra. :t:reilte.,.ucran!a.na,ten.do· for• 
<;ado o rio· Vístula. na, região :de, San
<lomierz,_ após .. ·dominarem \otist!náda 
1.·esis.tenoia alemã :e·· no· decorrer .de 
,violenta. ·luta, avançaram .,SO· ·qullome• 
·~~oitil llt.m~l~.J'a.m ~,~&a. .,. pon• · 

! 

te. na -1nan;:;·cm oeste rlo rio, até uma. 
l:1rg11ra rle 1 io quilometros. Hoje dia 
18 de agosto essas Corças tomaram 
ele assalto a <1idade do Sando1nierz, 
in1portante bnluat>te das defôsas ale-
1YL·as na marg·cln esque1da 'ào Vistu-
Jn. ·• • 

Sl'SPl~.'\iS,10 ng Ll'.'iHAS AEREAS 
ZURICH, /P.eutors) - ;\,.emissora 

c1c Berna anunciou que· a direção" dos 
·:'-i_c-rvic;os acreos su'ços clcci_c~iu suspen-
(ler seu servi~o reg·ular entre Zuric11 
e Stuttgart.' 

Essa \"l'OVidcncl;::i foi tomacla de 
acordo con1 o Bt11·(~au I~'ederal de Ae
ronautica. etn vista da. presente si-· 
tuação. 

( H~ll.OIS~IO i'OLO.ses EM 
VAltSOVIA 

LO:\'DHES, (Rcutcrs) - Os alemães 
fol'alll forçados a sa retirai· da ares, 
da. "cidad6 velha" em Varsovia, quar
ta-feira ultima, deixando ··r.ara traz 
seus tauques sem condutores - se.
gundo · informa a agencia telegraCica. 
polone·sa, . 1 . · • . 

Citando a ra<lio polonesa. <le Vars·o~·. -
via, a 111esma ag·encia declarou que. 30 
jornais subtcrrancos cstüo send<>. ag·o
ra phhlicaclos e1n Vars.9via. 

CONVOCAÇÃO TOTAL 
LONDRES, (Reuters) - i,~oi aqui 

,1nunciado que os alemães que domJ
nam ai11da a Polonia central ac-bam 
de determinar a convocação de todos 
os homens e mulheres de 14 a 70 anós 
para que traball1em na construção de 
f<irtifica,;:ões. · 

O decreto de convocação estabelece 
que .se apresentem .os homens entre 
Hi. a 'i'O a.no:s e. as mulheres de 14 ,a, 60 
anos. aob i:,ei:ia. dê· &'l'.ª'".!lll P!l.Xl~.llda.t.le!!. 

o can:iinho vara. a '"reyanche'J - .. pro .. 
ela.ma o. "News Chronicle". 

Outro jornal, o "Daily Mail ". d is, 
no1• sua vez, que ºParis, por 1naior 
que seja o ·valor de sua .captura, não 
é o obJeti ,·o principal do coma nrlo 
ali,ado, pois .o."que este ,•isa. acima 
de tudo é a destruição· do exercito ele 
Yo·n J~luge - antes Que este possa 
att·a\·essar o Senà". 

. V.l!l?íDO;'!lE LIBEU'l'ADA 
SUPREMO Q G ALIADO, (Reu

ters) -Anuncia-se que as tropas alia
. das capturaram Venfülme, a meio ca
minho entre Orleans e 'I'ours; 

SIU:1NCIO ANIMADOR. 

o;c acha .á. vista, elas ,~nidades· alia/las,. 
rc~hu·á praticamente' O bolsão· :e1n 
cujo interior se énç'ontra • preso ··um ., 
numero .cJesconhec!clo.· c)e· .alemã'e·s. '.Ha 
indicações de quo .a.s tropas geJ'Ú1a
nicas; tendo finalme1íte 1'eali~ado ;.~ua 
concentração; estão. tentândo' s·a!r.' do· 
bolsão. _.. Não se a'Crcdlta, porém,, ·c1tie 
séjam capazes. de: orgàn!za1;· Unl ata• 
<JUe Coordenado através':do:· C-Órredor, 
pois suas principais. for~as 110 bt0-
rior ·ao bolaã:o estão' empenhádas cm'. 
liíta .contra ,as, tropas .brltanicas: 'é 
a1nericanas que, !az:en1 }JreSsão con•, 
lt'a elas. , 

· IIERLDI· REVELA, . , . 
SUPRE.MO Q G ALIADO (Reu

ter::J) _ Anuncia-·se que c·o·n'tinua- a 
-ser t-rava.<la luta intermitente na. area. 
de Orleans. A reslstcncia inimiga 
não ê, porem,, substancial, 

STOCKOLl\10, (Reuters) ~: O co•. 
mentarista:m!lltar da D. N. 13,,· ca
pitã.o· Ser~àrjus, · revela lJUe 1Jodetosas 
forças do 3.o .E:';::ercito dos: Estad!fs 
,Unidos !nves.tlram pa:l'a ,<> norte, 11a ·. 
direção de Gacê e .de· L'AigÍe, numa 
tet:1ta:t_iva.. para ce~.car c_ompleta.n1en .. 
te o '1.o· l~xercito alerrtão, .e·m- · .fuga 
ela região de Falaise. 

E1n todos os andares, ·lotes esplêndidos de 
Com -refere?'lcia, ás opera<iôés a"I ia .. 

d~s ·alem de Clrnrb-es e Dr~ux, n<'rc
dita-se que o sitencio _do seg·urança 
e o fato, das Hnhas. americanas te
rem sido ·estendidás c_n1. mui'to. · pou
co ten1po Sejam responsa YE'is 11el~ 
ausencia· de noticias ofl<:iais sbure 
n-ovos -e. espetaculares avanco:s na. di ... 
rer:ão J es.t e, 

T}:R~IL'l,~U A. LtJT,i. IDI S.UXT 
JJALO• 

SCPREMO Q' e; .H,C,\ DO, (Reu
ters) - .\ c:dacl(,la clê Saint· l\Inlo 
re-ndeu-sc,_ onte1~1 ás° 16 l1orz.t: - in
forma-se o:ié;::tl-rnerlt('-· . 

. COlUPll',nxn ATAC.'\ UA 

G3_se e L'Aiglo e~tão , a . leste· d.e 
Argentan e u·a principa·I estrada. que 
0onduz a E,·retfX, a ceÍ'ca de· ·21·· qui
Jometrs do Sena. 

BELGAS E .HOL,\.SUESES XA. 
F".qçA· 

SUPRl-}:110 .. Q G . ALIADO, (Re\J• 
ters) - .Foi hoje -oficiaJmente re~·.e· 
la elo que tropas b~Jg·as e /holatlde.sa:s 
e.stt,.o cQmbatendo ·na :t,~ran~a ao· las 
,:Jo. do 1.o Exercito c:üiadense, . 

"SAJA)I À. TODO CUSTO" 
T•'REXnf DA 'NORlt!A:-(DlA, (Reu

tf,rs) - Ha · indlca~·ões. d·e· que., ;.;:··1:.~- ·
tirada a·e· Falaiso est:f s·e trinsfor..:-

- 111arido em alg<o 'qQ.e'.· Se á.\>roXihia .. ~le: 

artigos· para senhoras, - homens e crianças, e 

milhares· de objetos . para o confôrto e beleza. 

do lar. 

CASA ANGLO-BRASILEIRA LONDl?.E!J, (Ttou·te:·G) - Cac:;~:~ ~li::t
dos 1netra.n~ara_1.·n 2s tropas · alemã.s 
<·onceptr~d-~

1
~· ~ ~11do~~~:.t::i úê C'õm!")it~g_

ne1 1oc.nl:d,ane s1tuarla ::t. ·10 quiJomc
troS a norfl~ste d) Pari8. 
,\TAQ,UE AOS TR.\l\SPOHTl')S X.\ZIS 

si:;rmnro Q · G ALq.Dq, crreu
fers) ·Os <'~(;a-hón_,bat'dç.::t,lnr~s 
nliado,i:; ('astigarar,\ ·'ont~·m toda. ~,. 
::t.ri?r-t que s,e f,1-StPnrie .- <le!'de · o boisão 
<le F::i:!r;~('; até o __ Sen;:;, n·taca1l.clo os 
t1·ânPr·CHtN{ · Rle1nãé8, ObS!!-rva.l"am 
s:rande movim~nto f-:"tl d'i.t'~çfio nordes
te a'. r,aft_fr elo ho1s:2i.o ~ · nlgo1n- 1no ... 
,~ii;nento P-tn rn1t'ra_ (lir~çã.o. .-Sonl·ente 
un:,.a. J')O!'lt~ utiliznYe-1 resta. agora :-;o
hrc o Set\a, Trafa .. s·e 'de uma. l?SÜ'l] .. 
t11ra' ferfoviaria t_em·pot-a-ria, l>óP ·on-· 
<le ·r,ássa ap~n11~ um:t _·,·ia," situá.da 

utna fui;ra desttbalaÚ!a, A.·,c;'\·den,· ele · 
Herlii11 á:s. collfttsa:$ divisõ~s apanhá.
elas n., árma'di.lha. é ,; Saiani.· .a .todo'. 
(!usto ~·. 

Sucessora de MAPPIN STORES 

l\lais de 501) Ye[CUIOS de trallS.[)ÔÍ-(e 
. alemiie,s 'que fugi;un para,foste .!o.l'nín 
,1estrui.dos onte1Í1, pelos àv.lõ?3: a\ia, 
do~. fÍ"cri.Tlç"J°o'_ da.nifi~_ad'os . ou·t;ôa :iôo_. · 
Ü 'numero· dP, llristonelros· reit.08 pela$ 
forGas britnoicas é de .. mn.is <le.UõO. · 

s. s. çoxTnA w1mHlIA~H1·: 
FHENTE DA KOKMAN'DIA; q~eu

ters) ~ .UllÍ. JlOrta•\'ôZ., do ,p:ercitÓ 
c.ttn:ul.cmse re.,'elou · hoJe .. que . ·,, · pr\n -
eipal. pap('l elas t_"r .. 01'>"as .'.lS. S_." _d:() exêl'- . 
r-ito···a1emão que, ·opera atualn'Íe..nte 11a 
França; é lmp<Jdir -r1ue a infantar.ia 

BRILHANTE . A·· CAMPANHA ALIADA . NO 
I 

SUL .. DA FRANCA 
, . r, 

. lH\tt(•ns qui!ome_tr-os ~t noró~f?_tc de 
Paris, · 

IXVF.S'J'E~( SORllFi TRt{X 
FTIENTFJ. J)A xon:,.-r.~:-.DIA, cn~u-. 

ters) - .A:s unlda,le~ bffndai!es cana
õnnfjn~ e· poÚ)n~sâ~ ·c1u~ inY.()slen1 só:. 
hr~ Tr~n~- lR (lui10111~tro~ ti ~"-d~Strl 
<lt:: F_alnisc:, jÍí cst.1.,, 'á'._'\'ista- de ~c~1·:_ 

f11Ja. .· · · · · · · '._,; 
J~xistem tn_úJtà:,i; in~ieaçõCs_.'d"a ·dis• 

~ençfLO . ()tltre-;:a_ : ,'-l~V.erhtna:Cht'"'.-, ,e __ ;,:{l.S 

tro·v-~s 0 8. --R,,,'._ qu·~ ~110 as ·~,;oí)á.s .-.õ.o 
pro1n:io l-J.11.lf':r, I?-:1so '.v9aB: ·ter:---e. ten1, 
impOrtaÍlte ,iuhuendã'. #Ôl)i'.e .. ,-a.:-;· o{le. 

_Aproximam=se de 
rio francês para 

Toulon! ·.-' Arnplia.4a 
as . areas libertad.as ' 

· a · cabeça de põtde 
. G.e11eraJ nazista 

-- Comissas 
~p,risionado. 

ob5P.tivo. · 
Fnr,:;xTn ·D.\ XO'f.:IL\XDIA, (fü,u- . 

ters) - A .-"aptüra <le, Tru.n. que já 
.. i·ações <1aq,u1 1ior, c!ian.te --"- acr~sctn~ 
· tou º· · refel'Íclo, :vot~a-,:oz,. 

A GUERRA NA ITALJA 

·.· Q, ·. o, ALIADO NO MEDITERRA
NEà, (Reuters) . - As· forças de 'inva
tão sob o comando do general Alexan
der. Patsch ·atingiram• sol!es PO))t, .a 12 
q uilometi:os de·· Toulon,. ná. J?rin!!ip:.l · es
trnd{i que segue para o h)ttri0:·. 1iar
ti11do de Frejus, De somes. Pen, outra. 
estrade. ·i;egue · para, , o norte' ::lata l!~a\-
se. á p:·ll'lc!pal rodovia e1,tre Le .Lu~-· 
BrignoltS .Alx, . 

·se os aliados conquistarem es;;a jnn
(jij'o de estricllls, terã.o: !ilcfa · coi't?.das a5 

· · · · · · ·. · ' · l!f&9~f~! To!!lon. com o norte. 

Florença volta i. n,rmaHd.@4«. -.- .· ~travesS.ff.S o• rios $e.$t. 0
rrv;J~&t:;;:<l~u;t;scoi~n;"i;:::: 

Arno.·e lttan, -- C1mu11Jc1dq oficia, ...;. .Atiyidades·aer,as: , .. :;r~~;=º!~:ª ~~1Y6a'fuU:n'.~~6ofri~~:. 

Q. -G. · AÚADO NA lTALIA, (Reu- ~igorosa.~ açõe;;' de·,·Í:,1ttru1Í1~• :::~llel~~ t~\u~,~~~·}'.c~EÇA ~E 1,~~.·n: ,-
ters> .- Florença está readqulrlncjo unia. de artnhari~. N~ ,~tGi' : montanhoso a.o . . · · 
apare!'lcia, mais pacifica. o fvgo dos norte de Arezzo. as tropas da Inclla ecu• Qi G. ALI,'\Do· NO MEDITERRA.~· 
!ranco-atll'adores·lsolad~ e dos tanques param vaxlas.,:altu_ras.,l)..ocup,aç~. 'des-. NEQ. (Reuters) ·..,... A seguínté declarn-
atravez das- ruas d\)nlnu1u · grandemente ias .n1ontS-bh~s es,senc!ais pil.rá . os : pro~ ção oficial foi publ!cada esta noite por 
ontem, e os_ alem~es estão se retirando xll11os .avanços ·nesse: setor. o: mals·':pro- · est? 'Q, G, · ' · .. 
sob a, pressao em ambos os fl9:ncas, .xtmo da linha. .·•'gotlcà-'' é· muito. di-: "Avançando .rapidamente, ns ror~'.\s 

No setor do · Adriatico, .os po!onéses fiei!, . devido · á naturezá. . do terreno.; é do_ 7.o Exercito. aliado estenderam sua 
continuam a mandar suas. patrulhas pa- á: vigorosa. re-slstenciá. àlemã. . cabeçz. dé ponte· 11a Franr.a Me~irlfo1,al 
ra II fren:e atr~.vez do. rio· Cesa.no, onde o·s l"OLONESES 'FORÇAÍi-í O ·RIO . de .. va.rioo, gu!lometros nos setores oeste 
os ·· a.iemaes · bombardeiam esporadica- - · . · CEZANO · · , · e 'noroeste, no decorrer· das ope\·a,·õ•ês 
ment.e a.s w:dçõ<'..s. aliadas.. . . . • , , · · · · · , .. . · .. · realizá.das hoje. • -

ATRAVESSAM O RIO ARNO. . , Ao longo da C(!St?, .adrmt1ca as forç~ _ .. . . . 
Q, G. · ALIADP NA ITALIA, (Reu~ pol?nesaE contl.nuam·.acomet.endo.,e.m dt- A néirdeste de Toulon, ós elerrientos da 

ters) - As ·tropas do 8.o Exercito cru~ reçao ao norte do rio .. C~z-4no ii:tacanr~o vanguarda atingiram. as· vizlnhànç:1s de 
zaran1 o. rio. ,/\mo a. leste .de. Floi;lnça._ os 

I 
al~~ã~s ço111 fog() e.sP?.radlc<> . de. ar- SoUies Pont, · qepois de avançar cerca 

; 1\3 patl'Ulhas avançaram 4 qu!Jome- t!l,1.ana. . .. :· . . . , . . . , de 4 quílometros e melo, · · 
tros .a 11orde.ste de ·Ponta Sleve,: sem es- ·. A f~ente de batl\lha. atravez ~a Ita)la, ' A nordéite d~ Touion,. os e1e1nen,tos 
tabeJecer :COntato , com os alemães, Este atualmen~. ma.li; ou in~mos esta.Uca;. cor- d~. vanguarda· atingiram · as vizinhan-
ava.nço f!lito pela. .estrada. · que vai a rc. de semg~l~. n,a,. e-:ista a.dria:Hca, a ças, de Sollles Pont, depois de avançar 
Forli é .o prill).firO avan~ significativo Sublane, pa&i;a.ndo por Çantlano, J)e Su, cerca de 4 qui!ometros e me.lo. 
.atravez da. bànelra do rio e slgn.!fica biano vai ,a .sa11 Qio,vanni ,e. de.~ta lo,ca:-· Maln .áo nade outras tropas avança-
que o centro de comunlcações de Ponta lldade · ~ pela curva . .do Arno em. ram cerca, de à qullometrós até a rer,ião 
Sleve está_. coberto.· por tres lados,. Mar- Ponta. S1eve. e· de. Ponta S1evei .ao' longo de Brlgnoles, A despeito da ligeira opo-
ca tàm)>em o· primeiro passo na direção do Arno até o mar. · slçãe, os elementos da vanguarda aliada 

avançaram entre · 4 e· ·5 quilometros a 
oeste ,; sudoeste de . Draguignan". 

ATINGIDO O "S'.l'RASBOURG" 
· ·.Q.,G, ALIADO NO M~I;>LTEH.RANEO, 
(Rtútersl -.,. Aviões "Ma~Uders '~- atin
giram em cheio ·.o antig<> cour11,Çado 
frat'1ccs "Stra.sbourg '', que·· se. encontra 
nii porto de Toulon - desmantelado em 
part<?. 

. Incendios e explosões foram J?l'Ovoca
do usada pelos alemães como bateria de 
dos a bordo. da belonave. que estava sen
costa. 

A LINHA DE COMBATE NO SUL 
DA {<'RANÇA 

Q. G, ALIADO.NO MED-l,TERRANEO. 
. (Reuters) · -.,.. A cabeça de ·praia aliada 

·. nr. costa. sul' da França- é a. maior cr!a
d~. · nesta guerra em me:1os de três dia.-,, 
eill qualquer invasão. 

A linha aliada àgora oficialmente · 
identificada corre atravei; de Le-Levan
dou,. 35 :quilometros' a. leste. de Toulon 
e. a 3 quÜometros; de Bormes, teatro do . 
primeh·o . desemhàníue notlci.i,dc pelos 
alétnáes; cuers. a· 17 quilometras. a. nor
d~ste. de Toúlon; _Besse e ·Le Luc, ·.am, · 
bas. na principal rodovia de Frejus. a 
Toulon; Vldauban, 12 quilometros ao 
sul de Dragignàn: Dragigiian, impo.r
tantc centro de' comunieações a 25 qtii
lometros de F,ejus, e La Napoulei a 
o~ste de .cann~s. . · 

PEQUENAS AS BAIXAS ALIADAS. 
Q. G. ALIADO NO · MEDITERRA

NEO,, (Reuters) - Sabe-se aqui que as 
baixas sofridas pelas três unidades ve
teranas norte-americanas ,.ue formaram . 
a,: pontas de lança no assalto contra a 
Franca meridional totalizaram menos de 
3CO homens, atê ao meio dia de quinta
feira, 

norte ao longo de ·unu1, estrada. que, a 70 
qull<>nietros a nordeste, Junta-~ · em 
Forll com a grande ·estrada Rlmlnl-Bo-
10111ta.-Milão, à principal estrada de su
primentos alemã. por detrás da .flnha 
'!Gotice .. ". . . . . P A tS P R O V I D E N C I A L 

A sudoeste da Ponta Sleve as tt'opns 
da . lndia. atingiram Rosano . a. dois qui
lometros e meio d.a cidade de Florença, 
encontrada lntelra-mente livre de • ale
mães: · 

Sob a pressão alia.da., os alemães· se 
retiram de. ambos os lados·. de Florença, 
A cidac!e aaaume um aspetó mais paci
fico â medida quê dlmlnue o fogo ·.dos 
tanques e o tiroteio nas ruas, os ar
rabaldes de nordeste e noi·oeste ainda 
são cenario de tiroteios esporadicos 1·ea
lizadQS. pelos "catnisa.i . negras" •. A oes
te de Florençà uma: pattulha chegou até 
Ugnap.o ao sul . do Ar11.o. 

·_Entre ·Florença e o . mar, prosseguem 

A· LUTA CONTRA O JAPÃO 
l(ANDY,- (Heuters) -~ Anu·ncia~_se 

oficiahncnte <1ue ··Os "Lib_erators" es
tão agora ope1·ando no Ceilão, toman
do· parte na batalha do Oce.ano lncli• 
<:o.· seu a_pal'ecimento 'aumentou con
sideravelmente o raio ele ação·· da·s 
patrulhas ·e.indica que a l!, A. F', no 
céqão não está 1nais empenl~ada, 
numa guerra defensiva, n1as sinl ata
can·do os submarinos inimigos nas . 
d-iversas partes do oceano. 

O . recente atac1ue contra Port Bla
der, •. nas· ilhas Andaman, 'na mosma 
noite e111 que outro at.aque foi reaH-
7'.;tdo J)Or aviões de .. llOfta•;lViô.es .da 
frotá oriental, foi levado a cabo i,01· 
ºLibe_rators", co1n base ,.na indi~1 1·08 
quais , percorreram uma. distancia de 
1.400 milhas, sobre o mar,' numa e]lo-
~á de monção, 1 · 

.A, guerra. aerea .continua 
.LÓNDR.ES, (Reuters) - MÍl,nnheim, 

na Alemanha,':!oi ontem.á noite bom
bardeada.: por· uma. formasii.o <la "l\ros
quitos", da R, A. ·1,'. 

LONDRES, (Reuters) - O !llinis
terfo da Aeronatitica divulgou ·hoje 
o seguil}te. eomtinlcado: . . . , 

"Durante à.. ultima noite; uma for
ca de· "Mosquitos", do· Comando. de 

·nombardeto da. r.. A •. F., atacou 
Mannh:elm, · 

Nenhum ·de 110:i;:ir.os aviõe:s -estã. tal-· 
·1;11,Mfo"; 

'i 
De acordo ;éoin . as . ul.tili1as 

operações .. militares 'dos exerci
tos -aliados, pare~e não · ~star 

. loi1g·e o dia ··da libertação da 
França. Façanios· yotos a Deus 
para. que. , esse ·acontecimento 
niárq4e o termo do , calvaria 
desse infeliz' país e. o .inicio· dos 
diáf:g_e~êU~(f~'.S.ttrreiçã'o •. 

.. ·Fi)ft'k'. ·;)rln;Ôgen,ita da Igreja, 

glorja da civilização catolica, 
a França nestes ttltimos secu
los. tem . sido vitima do oclío e 
das maquinações das forças . do 
mal,. qtie : e'in sua destruição vi
ram uma importante etapa <la 
luta movida contra a obra de 
Rede11ção cio g·enero humano~ 

que vem sendo realizada no 
mundo pela Sé de Pedro. 

O cliché acima nos dá tuna 
vista da Conciergerie, antiga e 
celebre prisão d~ Paris. A cela 
em que ;raria Antonieta esteve 
prisioneira, transformada em 
capela em 1816, foi destruída 
pelos sectarios · da Comuna em 
r8n.. · · · 

Anuncia~se tambem qu~ entre as for• 
ças inimigas que se opoem ás forç~ 
aUada.s, que realizam. a inva.são. dit P'.ra~
ça meridional, foram até· agora 'ide~ti
ficados .elementos de duas divisões de lll•, 
fantaria alemãs. 
BELONAVES QUE ·PARTJCIPARA~J. 

· NO DESEMBARQUE 
Q. G. ALIADO NO . MEDITERRA• 

NEO, (ReUters) - Foi hOje revela.d~ 
que o couraçado britanico "Ra1µilles' · 
e seis . cruzadores da Marillha Rea!l sa: 
éncontrnm enti-e os navios aliados que 
participam das operações no sal dE!t 
França., . 

Sete ,porta0aviões britanicos estãQ 
tambem participando dessai, operações~ 

TUDO VAIBEM 
AO LARGO' DA COSTA SUL ;DA; 

FRANÇA, (Reuters) - O 1;e11era1 Mai .. 
tland Wilson e o almirante Cunnin• 
gham,. cs cllefes supremos militares na, 
area do Mediten·aneo. que visitaram em 
terra a area francesa Invadida pelos 

·, aliados, extemaram a maxima· · sat!s{a• 
ção por tudo quanto viram, 

O· general Maitland Wilson de~taca,; 
da.mente· declarou que se sentia conten• 
tíssimo com o.s resultados da operação 
os quais tinham· ultrapasi;ado · sua es1ie• 
tativa. ' · 

COMISSARIO .FRhNCES PARA AS 
AREAS LIBERTADAS 

Q. G, ALIADO NO l\1EDITERRA, 
NEO, (Reuters) - O sr, Ràymoncl Au• 
btac, membro da Assemblet:i consultiva 

-e que fugiu d\; 1.una prL5ão da Gesta.po, 
0.caba de ser nomeado comissario regio• 
nal para a· area c.le Marselha · e Toulon. 

O sr. Aubrac partiu· 011tem · por via. 
· aérea de Napoles para a França: 

GENERAL NAZISTA APRISIONADO 
Q, G, t.LIADO DO MEDITERRA• 

NEO, (Reutersl · - Ê o seguinte o CO• 
munica"'l de hoje do Alto Comando 
Aliado. referente á invasão· da França, 
Meridional: 

"As tropas do 7.o Exercito aumenta
ram sua cabeça de ponte na França. 
Meridional. avançando metodlca,mento 

. em quasi todos os setores e enfrentando 
decrescente l'es!stencla. 

Continuam chegando reforços · sem 
Interrupção. 

O ultimo ponto de resistencia na ilha 
do Porteros foi eliminado depois que 03 
na vias aliados fizeram fogo sobre o 
mesmo. 

A ilha de Levant foi con1}?letamente 
limpa de soldados inimigos. · .. 

Na França, propriamente dita., os ele• 
mentos de vanguarda. tistão a menos de 
16 quilometroE de Toulon. ·.e a 10 qui• 
lometros de Canes, e no setor central 
o avanço se estendeu até uns 40 qui• 
lometros. 

Até agora nosSM baixas foram extre• 
mame~ i ligeiras, 

Calca!a-se que o numero de p~isiO• 
neiros fEoltos eleva-se a cerca de 7.ooo, 
ainda que a contagem não esteja com• 
pleta. · · 

Entre os inimigos feitos. prisionelroa 
figura um general alemão e. seu Estado 
Maior". 

Q. O, ALIADO NO MEDITE~RANEO, 
(Reuters) - As. forças .aliadas. pene~ 
trnram 40 quilometros e .!25 metros pa
ra o interior, na região meridional da 
França, a contai· do primeiro ponto de 
desembarque, 

Um general alemão ·e todo o seu Es.
tado Maior toram capturaáos, 

Mania de antiguidades ••• 
ROllIA,. (Reuters) ~ Ao (Jue se sa• 

lle, o governo Italiano chamou a aten"' 
ção do t,overno sulco para ,0 fato de 
agentes alemJ.es naquele pais· esta .. 
r<Jm procurando vender tesouros· ·de· 
arte, roubados de coleções particula-. 
rcs na I}alia, 

A representação foi feita por· in• 
termedio do nin1stro da Italia em 
Berna, a o governo da l:luita· teria; 
t·espondido que não tinha, atê ó mo .. 
me11to, prova. decisiva a respeito dd 
fato alega/lo, mas Que tomaria cmt 
considera.cfio. para ns orovt1lencia:9; 

. ,.,arias, a COl1lltnjéa~ãO .itaÍ!an~ 

• 
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~ g;rd!:rcL--·~:to-~__.,,!":, · :-.,ANIFESTAÇOES l)E JUBILO. - AS PRIMEIRAS DECLARAÇOES DO ILUS- O. JOSÉ·. GASPAR· OE .AFONSECA,.E?~LVA 

:secretario de Estado da sa.nta, Sé, re- ·TRE PRELADO PALfVRAs· AOS CONGREGADOS MARIANOS - A ATUA· 
;::~ ~loi!t~se:~m~ce~1s:· ~. ÇAO 'DE s. -OCCIA. REVMA. NO SOLIO DE, s. i..üiZ DO MARANHÃO. 
Jar de Cesarea na. Mauritan1a., e Nun
cio Apostolico no Brasil, Ós pezames 
oficiais do Governo Bra.sileirv. que, pOr 

. meio do Itamara.ti, significou a. S., Excia. 
Revma. o pt;lzar de toda a nação, pOL' 
:motivo do passamento do ilustre Prela.• 
<lo. 

* * 
Nada mais sin1patico do que as mani

festações promovidas nest.a. ·C8,plml, por 
motivo do segundo aniversario. do in
gresso do. Brasil na. guerra. O LEGIO
NARIO que; por vezes com o maior sa
crificio, moveu contra o tota.Utansmo 
uma campanha. que já repreoonta. muitos 
anos de luta., se associa. · ie coração ao 
jubilo nacional por motivo de n06Sa, ati
va participação na,I luta · contra as hos
tes pardas. Quando muitos pa.triotelros 
elo momento presente nos acon.selliavam 
"pn1dencia", "moderação", "equlli- · 
bdo" em nossa lú.tra contra. o totalitaris
mo, já eramas franca.mente a ta.ver ·da 
declaração de guerra. Talvez eles .não se 
lembrem disto agora, qual:l.do sem peri
go podem declamar eloquentemente 
contra o nazismo ••• e efetivamente .de
cla-mam com uma. enfase bombastica. 
. que lhes teria. ficado muito nielhOI:. ha. 
tres anos atraz. Mas o fato ê que o LE:• 
'GIONARIO foi dos mais remotos e 
fràucos prenunciadores <la nossa decla• 
1-a~o de guerra. ao "eixo". O dia. co~ 
memorativo de tal acontecimento · foi, . 
pois, para nos, um dia de JubÚo em qoo 
nos irmanamos cordja.lmenre . com . todas 
as manifestações !evadas a cabo p1ua 
celebrar a data. 

* * * 

somos a voz. da Igreja que vo!I agra
dece e abençoa em nome de Deus . 
Continuai a vossa missão salvadora 
em meio da sociedade brasileira. Con
tinuai,. modelos de moço Cristão, i:e
gundo os dois incompara:veis protO· 
tipos: - João o precursor intemera• 
to, Batista de Cristo; e João, o dis
cipulo amado, 0 Evangelista de Cris
to. UrJ. de pé, em face de Herodes pa. 
ra dizer-lhé o "non tibi licet", Outro 
de pé, junto à Cruz de Cristo no Cai'. 
vario, feito amigo que. não trai nem 
foge, feito discípulo que não renega. 
Notai bem, moços marianos, um moco 
é, então, o uuico perfeito amigo de 
,Jesus e arnparo filial de l\Iaria, l\H•· 
.ços Marianos,. imitài sempre o maii1 

moço _e mais amado apostolo de Cris· 
to. Ele foi o "amigo do peito" de Je. 
sus, literalmente "amigo do peito", 
sobretudo quando,. no momento euca-
rístico da ultima ceia, "in sinu Jc-
su", recostado ao corl).,ÇàO divino 

auscultava-lhe os misterios do Sac1'fl· 
mento c1o arrior. Pe1·severae 11a· mes
ma. atitude eucarística,- alimentando 
a vida de vossas- almas com o pão 
quotidiano, pão vivo descido do céu 
para vida do mundo. Da mesma. forma, 
que o Evangelista consagrado por 
,Jesu:; ao oficio e ao amor ele verda
deiro filho de Maria, sede sempre e 
e.n toda parte os arautos da devoção 
à Mãe de Deus: Lembrai-vos que esta 
devoção é uma tradição tão antiga 
quanto antiga, de 20 seculos, é a 
Igreja. fJ tradição da nossa Patria. É 

tradição· da nossa raça lusitana. D. 
'I'ucío isto nos dá direito de a.firntar Afonso Henriques, conquistando Por, 

que, nas Justissima-s manifestações que tugal, oficialmente proclamou a Vl!'-
a tal respeito se fizeram, houve um por- gem da Conceição padroeira do se:t 
menor que nos de611gradou funda.mente. reino. D. João IV, restaurando .Portu· 
:Foi ver o retrato de Stalin entrê·Os dos '·.F.otogr·af· ia. _ _ tirada.· · •. d~_pois da ma. nife. stação dos Congreg~os Marianos M Epis. copado Nacio.nal, por o~as1"0 do 1.o gal, consagrou-llle de ·novo o reino 
Chefes de Estado. das Nações allada.s. , e · 1 PI & 8 il N - 1 E S - restaurado. E, ria historica Universl-
' Já temos dito. mil .vezes, que aprec!.a- . o:nci 10 . enan . ras ell'O. o prunerro p ano, o · xmo. Revi110.. . r. Nuncio Apostolic<1. Pouco atraz, à, direita de clàde de Coimbra todos os· seus cloil• 

S •. E?Ccia. vê.-. se: º. E .. xmo. Sr. Arc.ebis. po Eleito. de São Paulo .Foi agradecendo _essa lí.'oménagem das .comrr·e· rt~n .• o· ,-5, ·que t · t · ' 1· · j · to. 1 :mos a.dentemente a.s vitorias· rw;sas so- · · - -"º - ores pt·es aval):l so ene .urarnen l e !j,. Excia; pronunciou a , be_ la. oração que · hbje · transcrevemos. · . . 1 c 1 - = bre os na.zistas. Mas isto ni'ío quer. di· defender a maculada . once çao. .e. 

zer que possa.m<>S fet:Mr· os olh9s ª l?ub~icamás· e1i1 nosso l\ltimo nume· · DEÓLAF.IAÇÕES OE S, EXCIA. O SR. são aperarios pará. a lila:or grande- uo ntsso Brasil amado, p.i·oclama(lO 
um fato evidente: é que a ·popularida- ro .o,e'dital em·.que o E~rnq. e Rey'nh1 ARCEBISPO ·.ELEITO za elo Brasil. É por isso que com res- ' i'.ação i:i.dependente,. um cl~s primei-
de que Stalin adquire c,,m_.es.sa.s· vito- Mons.,José Maria Montc'iro Vig{,rio peito saudamos o governo e o mundo ros dec1etos de Ped10 I foi de, uma_ 
· te alca e · uito maior do que C· ·t I d A 'd' ' 'tl .,, . · vez ma.is, declarar Nossa Senhora (la 

,nas m um . nc m .· ap1.;:atr ~ª, rfqlu.1110cdese:-bº~1 emL1,1ª A A_gencia Nacwnal publicou {l'}- çivico paulista". Coriceição a Padroeira do Imperlo. 
à primeira vista re poderia. supoi·, e mam,,,s açoe~ o eia s e JU I o, pe a claraçoes em que s. Exela. Rovma. E é ·· t'f' • n 
;;ignifica. um perigo para-a civilização ca- f t t· . d e e d "' · , o e ,u qmz ra 1 1car a vocaça.o m~-
tolica. . . .;t\t :R~o 1c1~ ; .11~ ~çaf . t 'ª. fal0_u sobre a -0bediencia e a satis· DECLARAÇõES DO EXMO. MONS. ri~a da nossa gente e da nos~a ter-
r Com efe1·•.A, .na glo~. ifi~."" a·o .de Stalin :x:c1 ; evma. o L • , ar os a1· fagao com que recebeu, sua ti·ansfe- VIGARIO CAPl:rULAR . ra. A Virgem da Conceição Apareci-

"" • ~y melo de Vasconcelos :M:ota, para ~u- ,·ePcia para O Estado bande!mnt,-; o 1 · t • B ·1 b · 
se- eÍ'lvolvem promillcuamente coisas ced'ei"a s: 'E~ia. Revma. õ Sr. D.;,Jo- a ;a~dade que levará do.' Maranl;Jo ,\ "Follla. da Noite" o F:,:010 e ·e'!- V'dem :·azeEr ªº.s 1t·asip ~1 supa·, ex11r· 
~·uito ;, ,,,.,e~~as· 00 'º"~"" ""~ ca-""'a , ,. "' · d. 'A'~ • . "'" . ' • , • • •.. , , •• çao e mae. o a.n o a,.re 10 

,;w,.,i ,''fr'·' . ,,,,de b;t~rJ~;--;;. ; pr;iriiiti~. '"cii~~ôi-l'ili:: . :-ci~fi;,"i!!i:cip::rt:ii'tp.:c~~ Pa~~-UO· -~ Ott~':l!ll~OOWW~~tt~4?sMli)-.d.ill.lay.m0:.,w,IW;o,111,;,,F'~1Wi~~~~~~/;j/;','âwfãít"$fêif~~;jli-i1!'(~~~-""-'";-,. 
zação social. se essea louro:;· são enve- · .... ' '<· . ,, · ...• · .. a~ .... >. . cllfro•1 ·s. ·r.xcia/ ·qu~. pre.tencle ehé!'· e ª~:ou JlUe·: ,. '.º1 ,com .n:e11sa:satis- !bnéia ela su~ autoridade apostollcà; 
nenadós, se., re. ,spir.a11do seu perfume,· ele~ .· J;)olll1!1go, .às 2R )101:as,. J~~ canta,lo 6ª!'. a São 1.'aul? /10 dia .2~~' ~utu~i·~! .... faç'\?, m1i lºs ,J/.~os ,c~t,.?,1/~.ºê--l:frl!C' ,,~:. consagr<m :~;a.1bJ>ÇãQ; da Y:il'g!,m. A1n1,, .· ~· 
vemos irihalar juntamente com ele O n:i:Igr~ja .d~ ~n~a.··If!,gé:nm, :Cated!·al . epoça ·em -~µe· tran.sMrre o clêc111lo ram á ãeil1g1façã:o:~~fhM ,'1:rc,ê?:'spo: '. recida na ql).alidade -Oe l\Ii(e e ,Rainha 
odor pjistü'ero da doutrina. comunista.. . ltQ:l'.!soM;r; s_qle!,le "Te Deum"; . segundo amversar!(} de sua sagraçao Trata-se. ele um .. BlsJJ.º h:wtanta pierlo: dos Brasileiros: 
deixe:_ •. , .de lado estes louros.; A cul .. pà ·QfipiOll- o J!J~mo. e Rem1.p. J.\'.lOilSC· episcopaL :U:ín_alm(mte, atendendo a so, UJII Sacerdote na'acepção da·pa!a- Bem assim, so.b sua l)l'Oteção ceies, 

uhol"~ José, :M:aria Monteiro,· Vigario · um pedido do reporter; o. Exmo. Sr. vra, e <1ue não é desconhecido· em disto · será do propr!o Stalin qu" não , · $ · · · tictl · os Bispos do Brasil e Sua Santt• · - ·· Qapltula1·· de< ão: Paulo, registrancl'o, · Arcebispo .Eleito fez a· seguinte. sau;. nol;sa capital, onde esteve por Yarias 
poderá pret..endcr que suas vitorias IM s'e o:,compàrec·inlento ·elo ccilendo ç::,,. dação :io ,Estaclo bandeil·ant.e: vezes. clacle Pio XlI, glorios·a1.uente re'.naure, 
d;;111 o direito de 6 •palhar pelo ·mundo . 0 '·olocaram o· Concilio Plenarlo Bras.'i· ' · = · · bido ]\,IetropoljtaM, Clero Secular e ""'Depo.is de termos saudado a lg•re- entusiasmo por aquela designa. ~ inteiro a revolução soc!.,i,J. · • - · · · leiro; inicio, oialá, de uma idade no· 

Por isto mesmo, tambem lamentamos 
l!Ue em outra manlfestàçiio alta.Mente 
simpatica, que se promoveu no J:;argo ,s. 
Francisco para celebrar os sucessos dos 
"n1aquis" 11a gloriosa. capital francesa, 
entre outras bandeiras que decoravam a 
sacada da Faculdade · de Direito, figu
rasse a da união sovietica.. 

(Conclue oa 2.8 .pag.} 

Regular.·, s.emin. ar.Jstas., ª· s. só_ciaço.es re· Ja de São Paulo,. saudamos :urora o ça.o cresce diariam::mte, e t~clos i1ós -- , va na v!da religiosa nacional. Moços 
iigi,osas,'rêpresen., tações .. d~ .co.legios e .· grandº Estado bandeirante. Nele. ·rP.- nos sentimos b.::.stant3 felizes--. " p · Marianos, amor à Euca.rist'a, clevoçào 
gran,._de nume1:.o ele ~ieis. conhecomos, ,.0111 . org·ulh.o, um. ,·.11.o-. erguntado Dela Agencia ::"\acional " " · · · d · a :M:u'ia, decliéação ao Papa; - eis 

A ... ceri1'1onla. .ale· ançou O 111ax1·i',10 n°i1·0 na·o só c110 ·espirita cívico,. mas a pl·opos1to . a 11osso cio l~xrno, Rev- • ' " s · as :notas características cio cristao 
brilho. . . ... . . ta111ben1 110 ·.p.1·02res·s~ c1·entifieo, inc!ns mo r. D. Carlos Carmelo de Vascon-• - v· · · veidadeiro e do verdadeiro bra.silei· 

Igualmente, nas.'l\iati-izes e ,Cape!:,s · triai, economicp, qtter da nossa pMrlà celos Mota, Monsenhor Vigario Cap:- !'O; - eis O vosso lema. Se preciso. 
d"··• roº".i"'Pª ... cl.". · .. ·a. s _Re .. v .. mo.s .. , P.ar.oc.:>s quer d::.,. America L.at.in.a,. quer. d. e . .t.o· tular, declarou O seguinte: f 1 , d 1. d' · ..,. "'" ~ "• · "N·r· · · l · d ' OI', ia.veis e e 1zer, como · JZ'am os 
e. Vl·g."r'.ios .c.;,.;, •. ri. ·ra.m-ºs.oleu. e's ,"Te- tlo: 0 ·mun.do. Não é segredo ·p:\:ra.·nin- 1 ao se saJe am a, com precisão, "' ....,,.,.. d' , · jovens macabeus: - antes 1uo:·rer 
Oeui;n!•:•.".elo -mesmo. gratissinio ·1.noti: guém que São Pa. ulo é um. a imensa em qüe · ia chegará .o novo Arcebis· .,. ·t · po. Jâ Se disse .que D. Carlos toina- elo que trair as tradições sagradas 
vo;, , . ,·.: oCiciria humana e uma V1 onosa esco· • ela nossa gente. 

Os:, templos àpresentar~m;se· repie- la de. formação. tecuica e moral éa ria· posse por procuração. Sem duvi-
tos' ·de:. fif",)s. , · ·- ·· · nacionalidad~. :ili a -terra. _onde -todos da,-o Direit::> Canõnico·pern1ite c1uc inl 

o FALECIMENTO ·uo>EMINENTISSlMO SENHOR 
C AR DIAL S EER ElARlO DE ESTA D O 

seja feito. Nilo creio, porem, que as, 
sim âconteça. Acred'.to, antes que D. 
c,•.rlos. yirá tomar posse, pessoalmen
te. Agora; quanto à data, nada posso 
adiantai, Toda a Arquidioéese, po
rnm, deve estar atenta e preparacla 
\J?ra receber o seu nov'o .chefe. É de 
dotado ele grande valor, pelo que será 
um digno sucessor fül D. José Gas
par. .Conheço-o pessoalmente,. uma 
vez que D. Carlos esteve entre nós ilu
rante o ultimo Congresso Eucaristi
co. Será um grand'e Arcebispo de Sao 

Sabeis, Moços, porque o mundo N,· 
Ut e:n crise? É porque o. mundo sofre 
deficiencia ele amor. A inteligencia 
do homem nãi> quer a Cristo que 
disse "Eu sou a Verdade". O cora
ção elo homem não ama hem a Cristo 
que é o Amor. - "Deus Charitas est ·•. 

Dai, porn, v, ,~to a c·onhecer aos 
homens, pelo ensino. vivo do vosso 
exemplo e ela vossa palavra. O <1ue 
importa não é saber especulativamen
te o que é a verdade como quer;a 
Pilatos: - quid est veritas? ,. -.;..,---'-...---------

Traços biograticos de s. Emc ia. Revma. o Sr. ·cardial Luiz 
Maglione - Sua atuação nà Secretaria de Estado da Santa Sé 

!t'alecoo no dia 22 pp., em Ca,osia, 
!)el'to de Na.poles, sua Eminencia o: Se-
11hor Cardeal Luiz Maglione, Secreta.rio. 
de Estado do Vaticano. 

A primeira informação de que se. en
co11trava enfei·mo o eminente Purpurado 
foi dacta quando esteve ausente da. en
t1-evista de 23 de julho, n.a qual o Ba
rão Ernst von •Weizsecker, 1 embajxador 
alemão junto à. Santa. .Jé, foi interro
gado pelos altos Prelados do Vâtical")O 
sob1·e os acontecimentos na Alemanb,11 
Sua Eminencia faleceu vitima de un1 
colapso oardlacc,. · 

S. Eminencia contava 67 anos de ida
de .. Foi wu dos membros do Sacro co
legio Cardina.licio que maiores serviços 
prestou à Sa11ta Sé, nos diYersoa ·postos 
que exerceu ao 1011go de sua. ·brilhant" 
,·ida. sacerdotal e diplomatlca.: Sua mor
te constitui, portanto, uma grande per-
da para ,,. Igreja.. · 

s. Emcla. Revma. nasceu aos,. 2 . qe . 
M;;.rço de 1877, exatame11te· 1 ano apcs 
o· Papa· Pio XII. em Casotia, ria . .-\rqul

. diocese d() Napoles. Foi bat~do 110 dia 
seguinte. na. Pa.i'oquià de s. Domiügos 
Abbade, por seu irmão. Padre Dómeni
co. Este em 1882. com o falecimento de 
pai de ambos. se encarregou da · educa
ção do futuro Purpurado. 

Em 25 de Jutubro de 1886, e11trou para 
o Semiliario de cerreto Sannita., Dioce
se de Telese. p1·Qvlnéia de Ééneventó, .de 
cnde salu, em 1892, COJU. o seu primeiro' 
diploma. o segundo cllploma, obteve-o 
110 Liceu· "Vitor 'Mànuei". ·Jos RR. PP. 
Jesuítas de Napoles. A seguir, entrou 
para o Colegio capranico: ai foi colega 
do Pontífice Reinante, e ambos cursa
ram as mesmas "'Úlas. clestinanilo;se ao 
sacerdocio. nóutoroüase em filosofia. Foi 
ordeiiado Sacerdow no colegio santo 
Apolinarià de RomB aos 25 .:ie julho ele 
lt0l. Em 1902, t•ccbeu o diploma de 
doutor em Teologia.. , · 

Prossegu!nd~ nos estudos stiperiore,i, 
na U!)iversidade Gregoriana, doutorava
:se em Direito car,onico, no ano de 1904, 

· d.pós o que ·encetou sua. notavel 'ca.rrei· 
t'a diplon1atica. Em· ;ll d~ n9~11:'!ij~ ·!:te 

1907, f~z· os'êxames finais de Diploma• 
ela..' l.'1'.Csid\il

1 

:j: banca examinadora Mon• · 
senhor DeÜa chlesa, 'tnais tarde o gran
de Potitiffoe sento ,rv_ .Éntrou para. a 
Acade:rriia dos Nobres Eclesiastlcos, ·onde 
leêiOllOU Dlplornaéia até 1918. Com Ó 
maglsterio superior, · exerceu, por algum . 
tempo. o'·n,!n!stel'iO saéerdota! na· cam
pallha ' Rômaiía.. nes'de . 1908 trabalhOu 
na' ·secretaria :Íe F.5tado, , 111de, duran
te ir· p;~meira Grande Guerra, prestou 
rele\'arties serviços. . · · 
·.À,~s'fo de junho de 19,Wfoi nomtado 

Mônsenbor Camareiro seéieto dó Papa 
p\o . X. Bento . XV . ~011,firmou-o ,nessa 
hoill'a,. e·m. 191( De 1910 · a 1913 .foi re
peticíór de. Teologia; no CQÍÊ:,;io I,,eo11i
no .. De. 1912· a 1918, Oiret,or ,1p!ritt1al 
do 'Colegio caprônica. Prelado . bomes
ticci' do ·ea,pa .Bento XV, aos 22. de fe, 
verflrO de 1918 .. .. . .· 1 , ' 

Os exlto.s eolbldos . pela sila 1, atuação 
na. Secretária de· Estado o Indicavam 
para .um ,pqsto·d!p,oinat1co. Assim. aos 
25 · de tei•ereli·o de t918, fol nomeado 
Delega.do Apastollco na _Suiç!I., oiJ•e s.ua 
a~ão f,:,i muito louvada. 't-m l.o ue .~e-

. tembro de 1920 foi eleito Arcebispo .'l'.i· 
t11Iar de Cef_:i.ré~. Fi.~\'ltilla e na mesma 
d&ta foi elevado a Mupcio µa ,Suiça. 

ªe~beu ·~ & . ~4-ç,ã~' ~~IlJl P.~ 

,Igreja. de santa. Maria de Transtevere. 
das mãos do Eminentíssimo cardeal Pe
dro Gaspa1;ri: aos 26 de setembro. Du
rante o tempo que serviu na Súiça, Mon
senhOr Maglione conseguiu solucionar 
satisf.a,toriamente . se1·ia desavença en-
tre e~ país e o. Va.tica.no. . 

Nomeado Nuncio em Paris em 23 de 
jurího de 1926, · a1l chegou a 3 de . no
vembro. Apresentou suas credenciais· no 
dia 16. Em França, participou, ativa
. mente · da . vida catol!ca .do pa!s, pro
pugiia.ndo . sempre pela . causa da paz, 
o governo francês condecorou~o com' a 
grã-cruz da Legião . de Honra. 

No· Conci.sJrio· secreto ,de 16 de de-
2embro. de 1935, foi, criado Cardeal Pres
bítero. 'l'l·êG di.as depois, recebeu ó Bar-. 
rcte cardina.licio ém Paris. Peixando. a 
Nunciatura. na , Capital d;); .. França, se
guiu para. Roma, onde ,:ecebeu o Cha.
peu · e o.· TitulÓ. de santa Prudenciana .. 
passando Imediatamente a tràba!har. na 
CU1·ia. Roma.na. No ano· de 1939 foi no
meado Prefeito .a Sagrada ·cõngrega
ção do Concilio. Pertenc~u tambem às 
Sagradas Congregações da Igreja ·orien
tal, dos Sacramentos, da . Propaganda 
Fide, . dos· Negocios Ecleslasticos · Extmor
clinario:, ·dós Seminarlos e Estudos Uni
versitarios. ·Era membro do Supremo 
Tribunal da Dataria Apostolica e ·• pro
tetor de diversos institutos e congrega-
rões. · · ·· 

Com a · eleição de Sua Santidade o 
Papa, Pío · XII · o Cardeal Maglione foi 
chamado à. Secret1t,r!a de· Estado d.à San
ta Sé. Tendo sido auxiliar dos.,cardea.is 
rvierry dei Va-1 e Ga.spa'l.·ri, que hav!àm 
sido secretarios de Estado, e tambc!n . 
do ,P.ontif!~e reinante, . quando ele exe1·-
ceu .esse importante cargo, S. Eminencia 
vvio a ocupa-lo com a.s melhores cre-. 
d.encia!s justamente na epoca em q1te 
o mu11do, de novo, se viu · al'l'astado a 
Lll!la guerra terriv-i'. Ali, em circumtan
cias difíceis. teve oportunidade de pres
tar cs mais assinalàdos serviços à San
ta Sé, mantendo· lna.lterado o prestigio 
da. diplomacia pontifi<,!~. ·U~-.qU@i}:l):r;a 
m~~&x~ i~Ql,l_t~tª'~i. , · 

Paulo, não resta duvida". 

ALOCUÇ.ÃO DO EXMO. SR. ARCE
BISPO ~LEITO AOS CONGREGA
DOS . MARIANOS POR OCASIÃO 

· DO CONCILIO 
0

PLENARIO 

Estamos certos cio que os inumeros 
Congregados l\Iariauos. leitores do· 
LEQ-IONARIO, terão a maior satisfa
ção em conhecer as palavras dil·igi, 
das pelo novo Arcebisl)o ele S. Paulo 
ao·s seus irmãos marianos do Rio ele 
Jaueiro, em 19:l9. Estas palavras fo, 
1:;,im pronunciadas por delegação ele 
S. Em .. o Carclial Leme. durante a ho· 
m:magem prestada pelos Congrcgadcs 
l\Iariatros a0 Episcopado Nacional. S. 
Excia. Revma. respondeu à bela sau
dação do. Revmo. Pe. Cesar Dainer;e, 
com a formosa oração que abaixo 
trnnscrevemos: 

. '"Obedecer nem só é meritorio, lllils 
agraclavel, tambem, muita Vez. 

Mormente quando o ·.mandante é 
alguem hierarquicamente· eminente e 

· eminentemente querido. N; quando o 
mandato, tem por objetivo agradecH 
uma homenagem; homenagem esta 
gernünada nos corabões ·e desabro
chacla nos labios da mocidade maria-
na ela nosi,a patria; homenagem, esta. 
trescalaute dos olores espirituais des
tes diás gloriosamente Ílistoricos, do 
Primeiro Ci:mcilio Pleuario Brâsibi· 
ro; Congregados Marianos, imaginai, 
pois, o meu 'desvan:ecimento e o meu 
prazer ime·nso ao falar-vos em nome 
da majestosa 'centuria de Bispos tlo 
Brasil, gratos pela esplendorosa ho· 
menagem que nos estais prestando, a 
qual constitue lima nota. de realce 
nos fostos do nosso Concilio; e ficará 
como um exemplo de amor e reve, 
rencia para com aqueles que o Espi
rito Santo destacou como guardas üa 
[greja. ele D~us. fmaginai mais, a mi
nha honra ao falar-vos em cumpri
mento a mna ordem a mim intimada 
[)01' Sua. Eminencia:, eujá palavra é, 
hoje, a pa,lavra augusta do Legaclo 
Pontifício, a palavra mesma de,.Ro-
ma. , 

. ·se vos; Uong1·êgaclos Mariaúós, sois 
~ YQ~ cl!! l?~tri_a. qu_e n9.s. sa.J.!ª!l-,. ~® · 

O que importa ê saber praticamen
te. quem é que é a Verdade .substan· 
eia! e eterna; -· Cristo, a' quem Pi·· 
lat< condenou a morte ... O que im
porta para a paz do mundo, é conlle· 
cor e praticai· o mandamento ilo 
amor; o mandato novo do amor até 

. aos proprios inimigos. 
Valha-nos, l)ara tanto, as bençãos 

da ",i\fa.ter divini amoris". 
Portanto, Congregados l\Iarianos: 

entrelaçando os vossos votos e os nos· 
sos agradecimentos, enlevados ,:m 
espirito até ao trono de Nossa Senho· 
ra Aparecid;:1, Patrona nossa carissi· 
ma as suas bençãos invocamos so1n·e 
v( :, que tão bem representa-is o Bra 
s,il do futuro e o futuro do.t3rasH". 

A ATUAÇÃO DE S. EXCIA,. NO 
SOC.10 DE S, LUIZ 

: i 

Entrevistado 11'e1a "Asapress ··, o 
Revmo.- Sr . .Cgo. Artur Lopes GonçaJ, 
ves, Secretario em S. Luiz do Exmo. 
S1·. Arcebispo eleito e que se encon
tra de passagem por esta Capital, fez 
as seguintes deelarnções sobre a · 
atuação de S. Excia. na Sé éle :5ão 
Luiz do Maranhão. 

"D. Carlos, foi nomeado Arcebisiio 
ele S. Luiz do Maranhão, tendo toma 
elo posse em 29 de AbriJ de ·1936. O 
governo rle S. Excia. Rcvma. na Ar· 
quicliocese de S. Luiz. foi o mais fp. 
liz possivel. Dedicou-se de corpo e 

. alma ao serviço ele seu rebanho, per 
correndo em longas e penosas visi· 
tas pastorais todo o vasto territorio rlc 
sua Arquidiocese. Sua. atençãd des 
dt o inicio voltou-se para a .Obra das 
Vocações Sacerd.otais e desenvohi· 
vimento espiritual, não impedindo en 
tretanto, que S. Excia. se dedicasse 
a obras materiais. 

lf11nclou o Ginasio Maranhense, ,rnl) 
confiou aos Irmãos Maristas, seus a.n· 
tigos mestres, cedendo-lhes seu am 
pio e uragestoso palacio para as in,,. 
talações prnvisorias do colegio. He· 
modelou e ampliou o venerando· s.e 
.nin.trio de Santo Antonio para ~H 

celebrações de seu primeiro cente,na· 
rio. em 1938. Celebrou com pom1Ja ,, . 

. ~qonol!!.~ Jll} t!~ P.~i·Í · ,; 

O dia de hoje, assinalado pelo · éco ;Nbjioso . dos ~.ino~' q~ê,}~piru:an 
anunciando festivamente a nomeação do 'nóvo :j\rcebispo·-.d~ s: l'aulo, é .en
tretanto entristecido pela recordaçií,9. do·· iuto i\ii)'fr<!rs~t 'que .~ajx9u. '!lQbre· a 
cidade precisamente. há um· ano, .cóm a noticia. âo ·ta1eciltiento, do' pranteá
dissimo Arcebispo D. José Gaspar de Afonsecá· e SiJva; epde stãius dqi$ ~om• 
panheiros de viagem, Mons. Alberto Pequ~~o e o Pe. ,Nél$gn.jr~iberto ds 
Souza Vieira. · .- .,,_,.,..: ·-, · · .·. · ·' · .. __ .,_-,':-·iz: ·.<y··.,,-'"·.-.}'._,::.:-.. ,-,~ ~ • ··-· 

._-., ... ~ .. ·r-_.~·': ... ~ ,-:·>·.·----~-:.-.:·<:::~.~-- .. 
Durante teclo este ano a a).ma paulista esteve de luto .. Em· todos. os· cora--

ções perdura · inesquecível à recordação do . Arcebispo ·:jo~~m é popular que 
empolgou os paulistas pela .bondade. de seu trato,-e .~~dução .d~ ~uà,.pesso~ .. 

Até a presente data sucedem-se·. ininterruptas ai;, v~itail:·aoJazigo de. D. 
José na bela e grave cripta: d~ Catedral. Na data dthoje µiíii~er~s'iassooia
ções religiosas e familias visitarão· a. sepultura do .~audosoipre'iâ~o~ Sobre .o 
fato o Exmo. e Revmo. Mons. José Maria MorÍteiro; ·yigário· ~apltJ.ilar, 'bai-
xou o . seguinte edital: 

"Transcorrendo no proximo· dià 27, o primeiro· aniver~aiio ,dô- falecimen• 
fo do Exmo. e Revmo. Senhor Dom José Gaspar de- Aferi.seca J:-"Silva, sau~ 
doso Arcebispo Metropolitano, a Arquidioce~e·d~ s.· PãuÍô ,:.,;/~m k~temunho 
de veneração e saudade ao bondoso· Pastor tão -premiituralllente_ desapare~ido 
- promoverá, pelo descanso eterno de sua·. piedosa alma, ~s: ~~gúmtes. sli;. 
fragios: · . ·· .·, . ·> : .· : · 

I - Na Catedral Provisoria· "":'. Dfa 28, segunda-feira, às. 9i:horas/:na 
Catedral Provisoria, Igreja Matriz de Santa .. Ifigenia/ sérá, é;eÍe.bi~~~ sol~I)e 
missa de "Requiem", · pelo E:{mo; e Revmo. Mons. Dr. ·.João B. )1ií.t41S La
deira, digníssimo .A:cediago do Colendo Cabido Metropolitano',: 'com : a)presença 
dos Revmos. Conegos, autoridades civis e·miJitares; revni~.· éleró'''~eéular·e 
regular, membros dos sodaiicios religiosos ·~. fieis erri . gei'.àt . 

II - Na cripta da Catedral nova. A partir das !> , até às 8 '-l1or~s e meia. 
do mesmo dia 28, serão celebradas Santas Missas, na Cripta :c1ai Catedra.J Nov~ 
junto ªº tumu10 do preclaro e inesquecive1 ·. Arcebispo. cacia. sa.cê"t:itote ··dará 
a absvlviçâo ao tumulo. A Criptà estará aberta das 6 iis" ti l_loras, para :i 

visitação publica.· 
III - Nas Paroquias e CapE:lanias do .At:cebispado ,- ·.Os: R~vmos/Parocos, 

Vigarios e Capelães são convidados a iin·omciver soleÍles, exeq'iii:ts ' em suas 
igrejas matrizes e. capelas, segundo as ditas intenções~' éom·\; éotnpiítecimento 
das associações religiosas. · ·. ' :. . . '..' , '.: \' ' _.,;·.,. · 

Espera o Exmo. e Revmo. ~ónsenhoi' Viga.rio C~pitulàr 'que ~ Revmo. 
Clero ., comunidades l'eligiosas femininas· compareçam. -Lerírbra, f!,s Ordem; 
Terceiras, Irmandades,_ associações pias, colegios e outras instituiçõéíF que se 
façam representar na solene Missa da Catedral, • pre$tançlo. assim ·:suas home
nagens à memoria do pranteado Antistite. ·que foi ·cm ~-~da 'chefe.,,desvelado 
da grande familia catolica de S. Paulo. · · · . . . . · · . 

De ordem de S. Excia. Revma. - S. Paulo,.tl de.agosto'. de '1944 -:- -Co-
nego Paulo Rolim I,oureiro, Chanceler do· A:rceaisllado";'. , . ·' · · · 

Recebendo o reporter da Agencia Nacional que o procu_rou; na;' tarde ,'de 
23 p.p,. na Curia Metr(}politana, o Exmo. Revmo: Mons;. José· :Ma-riâ:'Monteir~, 
declarou o se.guinte, rela.tivamente ao progràina, ·orgânizado •para': 'assinafar. 
através de justos preitos de. saudr.:,le e gratidão, o:'La·. atiiversario;c,da morte 
de D. José Gaspar. · · · 

"D. José Gaspar - disse S. Excia. Revma. ...,. · foi wn,. grande· Arcebispo. 
Dai, naturalmente, ,o pesar que a sua mortEi,' em··fão'.tragicas.'··êircünstanç1às, 
causou a todos - Cle..,, e fieis. Frutó desse pesar, que ·perdura, ainda, '1195 
nossos corações, serão as homenagens·, que pre~taremos · à . mt;imoria'· de quem 
tanto trabalhou· em favor· da lgreja· e de· S. · Paulo. ' ,., ' ,. ·.: ·: . ' . ·· · · 

A morte de D. José ocorreu no ~a 27. Mas, como ·éssé dia, neste .ano, 
cai em um domi;,,go, ficou 'estabelecido ·que as ·homenagens' príricít,ais terão 
lugar no dia s.eguinte ~ 28. Todavia, no, dia 26, sabâdo,. D> Adalberto Sobral, 
Bispo de Pesqueira, que ptesentemente · é nosso hóspede,· êelebrarâ tilissa por 
intenção de D. José, às 8 horas, na cripta da catedral, e!ll constru~ão à .Pra-· 
ça da Sé. Nesse dia, estará franqueada à visitação pl\~lica: à cripta -da cate-

. dral, onde se encontra sepultado o· Sr. D. ·José. As. visit~: poderão ser feitas 
tanto naquele dia, quanto no doming,, e na· ségunda-'feira. Dia· 28, "'das lf · às 
8 horas, serão celebraç!as missas em todas as matrizes e capelas dé S. Pa.ulo 
por alma do saudoso Arcebispo. E, às: 9 horas, na catedral '··fitóvisoria, -igrej~· 
de Santa Ifigenia, se.1:á cantadà solene· missa de reguiem., O. 1.o aniver.,a'i·io 
do falecimento do D .. José, assim, · será assí• ::,ladô da·· tormá .a màis pieddsa 
passivei; rezando-se pelo descanço eterr.o da suà alnia". · ' 

Diversas entidades, inclusive ~· C;;:sa da Divina provideµcia, Comissão dos 
Catolicos jaJ?oneses, Liga do Prnfessoràdo Catolico. Casa. dos Maronitas. Fe• 
deração Mariana . Feminina, associações reUgiosas e fieis/ t'àrão celebrai SO• 
le9es sufragios na passagem _do l,o ani:v.ersariQ .,dacmoi:te.do, iij~ql.lécivel Aj;,,. 
cebisp_o -de São Paulo, ·· . · ' , ·· · · · · · · · 
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LISIEUX. 

Entre todas as cidades da França., 
l,1sieux .toca . ,de . U.'11 modo todo parti

. cular o coração dos ·brasiiciros. Lá vi
'Veu, lá conquistou· as ma:ii belas flores 
.da sá.ntidade, .lá emba1samou o claustro 
do Carmelo e.$te prodlgio de virtudes
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• En,ç9n.t~ava,me ·de: :viát;iem, quá11do São Paulo 101 ~itas mea" '.'""' '.,'._lt,. c.risto1 ~i_nha .firmeza e min.ha· autori• 
surpreendido pela auspiciosa noticiâ da nomeação de s. dade". Firmeza para que? Autoridade para que? O lema 
Excia. Revma., o Sr. D, Carl)ls· .Carmelo de Vascohcelos de. Qom __ Jo.11ê paF.ec_ia·,Ul)l complemento, uma continuação 
Motta; para·.s.uc~cter.-âo · prânteaçlissimo Dom José Gasp:u ao lema 'de Dom· O,úar!;e: "ut omnes unum sint" - "partll 
de Afünsecá e',Silva, no sõlio Afqulepiscopat. de s. Pàu1o, q_ue. tc;>dos sejam um:•. Firmeza, au~ori~ade, _que não tem 

A 1 LHA DA ESPERA .. NÇA 
De Cruz D' Alva· 

Um livro de :t'é, em cujas paginas vivem os altos principies de jus• 
tiça e da nossa dqiJizag;.io Cl'istã. Exaltc~ão do heroismo -dos defenso
res do bem, entre os qu'ài3 ~e encontra o '.Brasil. 7 poemas com ilustra
ções Cr$ 12,00 - encadernado com pano Cr$ 20,00. Em todas as livrarias 
inclusive as i:atolicas. · · 

O · Vaticano e os prisioneiros de guarra . qu~ é sta. Terezinha do Menino Jesus. 
Escanclidt. em vida no fundo obscuro de 
.mn oom·ento, a tal ponto oculta aos 
·olhes dos homens que as -proprlas irmãs 
de habito lhe ig:nofavani ·a riqueza da 
vida interior, .qu1z o Esptrito santo en
cher de gloria . o nome de sua eleita, 
ia pós a stia, 'morte .. ti. fama ido seús .. me- ' 
ritos extraordinarios esp,a.1hou-se . logo 
por toda. a ;parte, e toda :o. temi. foi 
avas.salada. pela noticia dQs; esp1ehdores , 
dr. nova santa; o Brasil foi ·um .dos pl'i
Jneiros lugares conquistados à devoçã~ 
dst, ilustre carmelita, e todos sabemos 

ttogamos · aos nossos assinant~~ co
munkm-em a mud:mça de seus endc- . 
rcços parn a 'Caixa Postal 147-A. 

Assin,, não. me ·foi possível enviar um artigo· sôbr.e O acon· . outro obje'dyo, senã9 conservar a unidade 'ct~· todos, aque• 
tecimen.to; e nossa última edição publico_u O trabalho que '. la unidade. que era a suprema .-aspiração do· Coragão. de 
eu já havia deixado feito sóbre Dom· Vital Mar:a Goncal, Jesus. M.as unidade em ti,rno de -que; no ,que?- O lema de 
ves .. de Qliyelra .. Suspencj~ por hoje a série que vinha ·es Dom·carlos Vasconcel">S parece por· sua. vez .uma resposta, 
crevendo s6bré· àquele grande vulto· do passado,-para 'con- um complemento, do lema ·de ·Pom., José. Devemos ser,to 

P. Arlindo Vieira, S. J. 
SUCURSAL NO RIO: sagrar algumas .li.11has de. s_alJ~ªçª'º· e homenagem ao llus· dos um, sim, todos um "'in sinu Jesu" - "junto ao peito A,.itni>rensa. mundial,_ os gra.nc\e.s e . tuM. o oepa.rtam~nto lança mão de 

Agencia noticiosa Sul. 
Americana ''.Asao;>re~i,!' , 

·ctre PreJado de·nossos·dlas.·rilão' ha mal em que essas pa- de JesL1s". Eis aí o centro.adorável da unidade espiritual pequenos ·jornáis, milhares de revi,stas 
lavras fiquem. in,sert~s .·~~. uma série destinada ao-grande de todos os fiéis. . . . . · , · . · .. - . · · -editadas em todas as llnguas vêm _há· 
Dom Vital. Et pom, que ·interrompamos momentaneamente . Assim, po.is, os lema;.: .de ,nossos .Vês- Ar_cebispos .se mu.ito · ena. !tecendo. em !'.ermos de uma , 
a comemoração do.-· m.a:s,· glorioso· .d. e nossos Bi.spos de completam .rec:procamente, continuam-se um-·-ao .. outro, 

todas .as llnguas vivas, civilizadas e uni
versai8, que dominam a · Europr e 'por 
conseguinte o mundo: · e as locais, co
nhecidas não pelo Departamento mas Rua Almirante Barroso, 72 

Fones 22-4375 e 43-6637 

que. tema e .cl:nillil.;ore veneraçã.o ''° nosso . Anuncios: 
povo lhe co:nsagia, e e-:::mo os .bruUii- · p b 
ros se têm sálientadó,' por mil móê!Os. na . eçam . ta e_la, se_· m_c_ompromisso •.. 
publica ostentação .de ,-seu- ~ulto. Para N- hr b 
tudo, para as maioúi(êoisas como "'ara · ao pu icamos cola. orasão de_ pcs~ 

,, soas extranhas ao nosso quadro de 
ia.s menores, a intercessão de Sta. Tere- redatores. 

~~:,~~:it:?;'-t.ço111'¼úti~súci-. . ,, 
tude .que ~~~ ~· .deserifasie ... ,ôa ' ·. O . LEGIONA.RIO tcrn : o .-• thi~imo 
·:,iti.iação 'tr~.·:·,ca.· •. iie .~\siéu, x •. : eu. iyÔ,ly!da . prazer' en11·ecebei: visitas. às instala-

. d · ~ · · 11 · çõc,; ,;Ie sua ,redação e <Ífieinl-lS.·. mas 
nas ga.rt"llS és!111. ·~as ·Ja pre~ te con- pede· "Ue n;o .,;,.1·~m as·. m·esm·a.·s· :'fe·1·tas 
:nagração. Conforme a.-m111ci~ -ás asen-· "' ~ 0

~ n 

cias;tétegra,f~ ,;,fddade-i'fsli;. enonné- rias 2;as;. 3.as e · tas [efrâs,. por eki-
meiite daíiifici4a,\io~o:ifo' inició-. -das gencias do serviÇO; 
opei"il.ções a!iadl).s -~,;Ji'!e$'embaitque. ~en- ================== 
.d.o j!)J.jjorta~tls$)mn ~ntro -de >corriuni- · 

1
. ·· • · · · · .·· · · .·. · . · · 

c:açQés da &ormandia.'. fo't::wehsa,mente - • 0·1 As EM RrVISTA' 
bombafdee;cia.;' Úim .' -~e".ii ', o~tar' á . re- ' ' ·.~., ' ' '' ' ' ' ·.. ' [ .· ' .• ' ' 
:messa de refórços . .úamtàs. pafa ás ·. -ca- ' . -
beças'' de pral_a' dos tn\>âsôi'es; contudo, . 
os ~lia.dos ·~ - -~01~aràn;,.·J?O; . atin'iir, 
qu~nto .Bº~l,'. :itpellàS'.. '.6s 'póntós de 
intérésse est;a~1.ilo; ·.de .mod<:. • que . a 
J3asilica . ficou, '. :ín~a'tàc .. Êl .• 1~tiiâàe <iWl, 

::~1i~k!~~~~t=~~t~i:u~~· 

. · (Conclusii.: d~ l.a. pag.). 

A banctéh-ia soviei.ica nõ'.o é apsnà; o 
- . simUcH>:;-de um pa!s;-ina.s .dl! ·uma, dou

trína. A · ppiniúo pública não. pode fa· 
:zer certas- dlstincôes. Se hoje saudo n~s
se· slm,btiÍÔ, o pÓvo russó;' amanhã sau
da~·á. · .no mesmo simboio'. a deti!stavel 
ldcoléÍgia: ;<iUe : constitue . a grande des
graça. us. Russia-. 

da Fraú.ça; fotdii~meri~ ~igada. Ên
treta1'lt~; se' 1!>.-~ú:':iiüor artlst1co . fôl'.ll 
c;acrlf!cado, ;('liei!t~;v.a<Tué ,• ainda·. 'º· màis 
:alto penl).çr(.:pe g!Orla: a-BasiÜca,; \Àgo-
1·a; iíorein, noticJll.~i gue . rema.riêscentes 
:lso].ados>.das';dé,.-rokdii:s +tropas do. snr. 
llitler, à.brjgãràm-se .. Ms · · âr~édore.s .. da 
J3as\Jica; Ol)de O terreno e-:-11'1ais elevado 
e,' poitanto;- mau; .. proplêió uiifa• a aête
.!la, e a.!. prétoodén{ oferee(ir tuíla deses-

. verá.da •e i~rútifera rt>sisbe11éia. 
:f-déploraveí que :a/vaidade nazistâ, 

fericia. J1os $éus meltridr~s de iuvencihi
!llda\i.e e'dcimlrt'i.çào/não queira aceitar 
'<:O!ll gi·ap.d~~:~ autmo o fato consu
mado. da derrota,.-e s~ obstin" Inutilmente 
:numa guemi. m~!ramente sem futuro 
para el~s. se-.i~Ó.f'o.sse sanguimu·io. se-
1ia. rid!i:uloie '.mia:n.tiJ: . de, '()Úli-Íquei' for• 
ma; é estupi~o às cn:i~!stás'.· qtie·sedi1-
cu1ca.vam •.omo os salva.dores da ·civiÍI- · 
t?:ação, estão. dando uma triste pro\'a de 
sua sinceridade. Vê-se cláramente que 
_eles preferem arrallar o mundo, se o 
mundo não puder ser · dei~. Unia coisa, 
porem, se tornou evidente: na àtúai si
t!!,açã.o dJ. guerra, os _nazistas 'sérão os 
uriicós responsa'l'~ls p<>r ., todQs 0$ danos 
,que ocorrerem. Pois, quá.ndr · um beli
gerà,nte perce!Jf. que lã não ,tein nenhúma 
possibil,idade de vit.or1n. t~n( o dever do 
: depór as. armas, · 

t A. N A' (l- R,' Ai:N 
'u,tb~ '• ,~rhríé;nte 
femi111no, exél~si, · 
vamen!\? teminino 
·,1er<'É> de seus· 
hormonios espe
ciais ranagran re
iuvene:;ce a mu
lher. l'anagral\ é 
o rerr,édio indicado 

em todos os ·,!asos de abatimento. 
· rugas prec0ces, . !i?l'.lve!h<>cimento 
prematuro, cabelos branco·s an
tes do tempo. F.m tocias as 

Jrogarias 

":'t,: ' . .· -.... 
Aliás, desde que o Brasil .não tem rc

laçõe~ cficiais com os sovlets, não.'po
dcmos nem dcveil\Os ·, considerar ··nossa 
aliada a .URSS. Ninguem pode .ser· a:lla
do d. alguem a que)n Oficialment~ !g• 
nora. Assim, . pois: ' pai-ece-11os 1úteira
tnente intem1~tivo colocar a . b1i'ndelra 
sovictica .etn lu~ar que ·dê . a impri:ssão 
de uma aliança que e~tá · longe, e gráças 
e, Deus mulfo longe de -ex_lstir. · 

* *·: * 
Segur.do p~bl!c~ção 'no ','Dla1·1J Ofi

cial", func\ou-se, cm Tabapuan, cofo_ai'ca 
de ,catàlldu\la, mi1 ."Lar dos ·PÍ'>bres" 
chamado "'Joanna d'An: ": .. Esta .. insti
tuiçã1, se decui.r... esp!r · ta "tem por 
fim a caricio. de e por credo religioso os 
ensinamentos proferidos por Nosso se
llhor ,Jesus Cristo segundo Alan Kar
dec'!. 

f: sempre a tatlca da confusão. O 
pobre povo rural· de· Tabapuan saberá 
bem o que é "espirita"? O fato--·é que 
sabe quem é Nosso senhor Jesus Cristo. 
E et1tendeni, provavelmente que se ·tra
ôa de coisa 'catol!cu ! 

. >rÉleg1•ima de ~ioscou' tnfo1:1na . q1,1e. O 

general Sixt vqn A .. rniin. a_p1:lslonacto. pe_
las tropas sovt~t!ea.s; aderiu' à "União 
dvs Oficiais Alemães" corastitulda em 
Moscou, e que Já coata com o apoio Ue 
24 gcnerai,?. ' 

Von Amim. s 8eus outros colegas de 
generalato, n:'io poderão "dcütti.r de. ver 
qu'3 ~ssa "'União,, servirá Gc !utur-J aos 
µla.nos de expar,são bolchevist:. na Ale
manha. 

Suu adesã0 !l·.) tnê!1c:onado organis
tno não c.onslil uc. 1,nls, ur., titulo à cle
m,mcia das. tfaçõ~.; Vnldas, ma.5, pelo 
c~ntrario. mais ,::,-, · crime por eles p:r
petrado contra a cr~tnndµ_(le. serviram 
a Belial com ,·,\.>!;",,;·, par~a. servl-!o-áo 
do futuro com ca1nka .vermelha. 

======================-------------.----=:::.e·-.------~~-----::..-_-___ _ 

TRAMAS MAL URDIDAS 
(Especial para o LEGIONAKIO) 

-I-
Que.m !Íãp conhece ··a benemerenda 

tias ordens religiosas em favor dos 
'jndios" no Brasil? A . nossa historia 
deYe-Íhes quasi _tudo .. Quem não· C'.J. 
nhéce,'].')or outro lado, qiie no ultimo 
mel() ·secuío foram os salesianos q:1e 
màis· se d'stlnguiràm na evaügeliza~ 
çãQ e civjlizaç:1o elo:-; selvicolas na
cionais?. · Quem não. s0 lenibra dos 
dois gigantescos ·misslonar;o's T'adt·es 
Balilola, no A,mazonas e· A1Honio Ma· 
lan, ·no Mato Grosso, para não. fa!ar 
nos vivos? Este ultimo trouxe para 
o Rlo, em 1908, nma band(\ ele rnn~i
ça mu'to bem afinada, composta m·í
cstmente de· indios, o que causou encr· 
me sensação. Quem não sabe, lJOI' 

o'utro lado, que o missionaria vive na 
floresta,. com os indios sem inten
çoes .· ei.:cus.as, Sêru esperar recom
pensa neste mundo. Sua I'atria é o 
Céu. Nada de explorações para nro
.veito l)roprio ou da ordem. Faz amr.r 
·.aos .indios o grande Pai do céu e. ao 
1ri · gtande tla tel'ra, o cliofe da tu
ção. Capta.da· a confiança do·s índios, 
estes aos' pouoos vã0 perclendo a fr-
Tocldàde, . vão · compreendendo um 
Jlllllldo ·melho1' e se fazem' cristãos 
utels a sua Pati'ia. 

- II:.._ 
Entl'etanto, .. os.-. homens do · diabo 

!Ião d6rmiram. Não. puderam ver. de 
l>ons olhos que se torna·ssem catoli
c::os às ind1ós brà.'>lldm·s. E: foram de .. 
nunclar;quasf IogofJepois de 1930 a 
'A'l'IVÍDAD)ll NEFASTA. E ANTÍPA· 
TRIOTIOA DOS ~,\~ESIANOS .. Se
gu11d-, el!ls, italian_'zava111 o ind)(,l; tor• · 
m~ndo-o fascista, etc., ,:nada de pro, 
veltJ 'para os incliàs fizeram os· mes
mos, senão plalit~1· um pé do bananel

·1·à, da :qual t,razJam uma fotografia 
· comprobatoria. -

O Exmo. Sr. Dr .. Getulio Varg:Ís, in, 
téligente· como é, agradeceu a infor
máção, inas nãô llle deu credito. Pa-
1·ecia-lhe impossiYel que tal cousa 
fosse realidade,· ,Mas como a denun
•cla pàrtia de gehfa de responsabilidn• 
de, dev:eria toma-la na devida coÚsi• 
deração Ji o·rdenoti a.0 eniaó coronel 

. Alexandrino Cunha que organizasse 
1111,là expedição_ em regra para verifi
car à vei·acidadê da· deli~ncia de ori-
gem postHvlsUa '· · 

·. E ci i·éimlfado? 

Pe~ Ricardo D~ Liberali 
ü coronel voltou encantado ele tu· 

do que vii·a e onvira. Subiu o Uapés, 
nf!tle11te do !lio Negro e lá: constatou 
que, .onde havia clez anos imperava a 
se 1vager_ia, surgia1n cidadezinhas, 
com easas de. material para os 'in
dios_ Comprovou o <IUe vira com fo
tografias e tirou 1.800 metros· de fitá 
cinematografiea s:ihre as conc>entru
Giie. de indlos que se conáideravam 
brnsi!Piros e Mbia.m manejar o ru·zil 
I\Iaazcl'. Quando ScJUlJcram que e\·a re. 
presentante cio Presideiite ela RCJn11. 
hlica, envlnmm lembranças ao Sr·. 
Getulio Vargas. 

A resposta das acu~açõ·es foi u:-irn' 
verba ele 200 contos em favor das 
missões snlMianns. cas0 inedlto. nos 
anais da h ;stcri'.l missionaria brasi· 
leira. ·-

E foi a melhor 1'esposta. 

- III -
Vencidos,· mas nào· convencidos, c,s 

inimigos do catolicismo começaràm ti 

repetir em letras dé forma as 'nies
mas calunias. Haja vista "O .Exposi
tor Cristão" de Janeiro ou fevereiro 
e outra~ publ'cações protestantes, e•u 
que os salesianos são acu·uaclos de 
ladrões de terras dos inclios, de qttin· 
ta-colunas. etc. 

Não sou salesiano mas inimig0 da 
injustiça. A1nlgo pe;soal do geMrnl 
Alexandrino CuP~1a, conhecia toda a 
documentação G"1. sindicancia oCicfal 
e os term,;,s ela denuncia frita pelos 
inimigos ela t'P.ligião encabeçados r,e, 
los positivistas. , 

Os salcRianos tem gente intéligeri,, 
te em suas filas .. Juntei toda. a' fü,
cm~1entaçft0 dos ataques · protestan• 
tes e por duas vezes os enviei ao IHH· 
P,eto. Salesiano no Brasil, Padre Or
lando Chaves, p-ara que os saleàia.
nos esmagassem duma vez para sem· 
J>re a hidra da calunia e fizess.em bri• 
lllar a luz rrierid iana dos fatos. 

· Inimigos da , .. 1bli<'õ.ilade, p1>~feri1;-1m 
o silencio. Mesmo q't.ê lhes parecia 
orguJ;,o o derender-se contra a caln· 
nia. Cristo· sofreu tanto· inj..:stamen
te, .• 

Mas nós q,1e não somos i~1lesianos 
podemos cantai· a verclade como f; 
pois eles e:1tão éxploi-ando O s:Ienci~ . 
como RECONHECIMENTO TACITO 
da veracidade das calunlP•1 . e . assim 
conseguem ilaqnear a boa fé dos ig
llorantes. f,J preciso que todos sailHÜú' 
das maquinaçõe.s fracass~das em. qué 

etoriuencía. · subjugadora, a. tnesgotavel 
outrora'; para prestar ,aonià homenagem ao,: Prelado ·que_ como.uni explendido símb~l_o,-de contin).lidade ~e governo, carida!'.le de Pio xn para com ôt prisio-
~~=·foic e_ntviado pela honro

8
s
1
a desdignação do. Vigário de. * * ,' -*-. : .... neiros de guerra. o Papa, lidlino ·repre-

us r,s o e que, como ·. spo a Santa-Jgreja, é· her- . , •·.·- sentante de Jesus ·cristO', .que ''passou 
· de iro. da glória: e confürúador "da obra d-o grande 'mart.ir fazendo· o bem e curando a todos;', que 
pernambucano. . .. , , , . . , .. : ~m suas admirãye:;; re'kél~Çcó~.s Santa .Gert.rud.es tem por todo.s deu· tudo quanto deu;. ·sem 

·: -: ,; ' , péÍJayras que exi,licam perfeÍtam~nte C>- Íem~i' do. novo fazêr eitceção de pessOU .. vai attp.glndO 
~' ,:, ., Arcebispo .. Diz ela: · .: _· coin ·as efusões M seu !tnl9t i;>âternô a. 

.. "Como. ela (a Santa fala de si' na terceira pessoa, por tnÚlildão i.néonta.vel dos· seres· Jrife112es 
No clla de hoje,. n.ã.o é ,possível não falar em, 01.>.rn . humi.ldacle) v.ísse suas outr;is lrmã_s se dirigir: ao setmão, que sofrem ll!i' comequéneias do. ·teni-

José. O an:versj\irio e!<:· sua mortii .ench~.- deo>tristeza, toda· queixou-se. _ao. Senhor · n~st~s_···terÍ'l'\O~;.'_"Vêde,. · rj'lj)u . Bem, ve{ catacll!Ímo que assola. a humanidade, 
a paulicéia'. Mas_ a Prov1dê11cl\t não, permitiu qu-e.: passas, .. A_mado; qu~ eu gostariá de _óuv\r Ó 6~~irião; se »ão estives• · Não ·faz O Vtgarlo de Jesus Crist.O dis-
.sell)os este dia na crfa_ndadé. Deu-nos novo Pastor, e por se r.et,_da pela. moléstia''. o· &enb!!f .IHe resp~mdeú,: '.'~ue, tinçáo entre I! culto europeu e O caf_re 
uma _curiosa coinei.~ência _ llá9 J:ia palavras que· melhor res, m111h;i .a~m-Amada, JJUe Eu .t!', pregue, Et!. .mé!lmo,·o boçal, entt,e _sucllto do elxe e- das na-
possam ex~riinir a i,mp.re!lsão a~r~1 ·405 paulistas,. co.ntern· , se.rmao.?/', ,·:_o~seJo-o '\··denter:nente", reai>1rndeu __ ilia. O ções unidas, entre ca.follco~ e protes-
plando .. nq ,mprerisa as prime:r<\~ fo~ografias de seu; novo .... Senhor .a ,atrEliU então a Si, de _'tal 'maneira 'cii.ie. IÍC)U cora• tantC$ ou. c!Stnatlcos, entre ,crlsté.OS- e 
Arcebispo, dó que, as qµe Dom . José co.locou nas .,lin'haa· ção .. repousava sôbre o.':Cf)r.ação diylri9; ·LJepois d.e .tÚ sa• · judeus ôu mahÓme~nos. 
limim1res de sua ine1,qu.eéi~i:.1 Pastoral de ,saudação,· d.~s· borea~o um ,doce morneiit~,.,de repoúsp, él? .se,~t!Ú ~ati:r o , · _O~~.,<!U!f, qUE1.e~)'.lt!Y,.l~i~. po,-
crevendo. com_ S1.Ja, ços.~urnel.ra .eloquência· a figura vene· -C_~raçao. .. de. Jesus com. llofs .m~µo\!,é!di:nirávei~ e sp_b,er.a- ra. e.~M-Yni~q~ Pl\-~\a.ll~t,;ai se 
ran.da de Do,m Ouart; Le.Qp_olcio e l:lllva: "Magro e esgtilo, · namente. doc!lc'. O Se,Íh'~r. lhe c,iisoe;; ••cáéJá. iirria ·dessas apr~fn;:{extllxirante:-de bOnd~c1~' di· 
aus_tei:;o e firme,. br1lhayanvlhe no rosto,, queimado ·aos pulsag&es de ·,Çoraçiío;-opllra a .s<1lv.<1ç~9 ·dos .ho.mens oe retaµ\#,ó;«;;J!U;p<>Í'/~'.,.de ,êeµs_·.·.ttipre-
sóes elas v:sitas pasto,ra;s uns. olhos tranquilos, acostu- .· três moclos:, ~- pr méü·a pper.a a .s~1ya~l-ió_'!:los pecacforeg, - sentlintes,)iqúete_·qoo l'ó:; çlote Pi'.i?tÕ ria 
mac!os: a_ contemplar o. intimo ,c!a alma e a. testemunhar · a seaunda a i:!os justos. Pela primeira· pulsaç~o- de .. am·or, t"rtii;;: ·· ' ·- ··. ··· • ,. · • · .-, · · .,_ ' 
no exterior. a si_)'.lce.~idade da conciênc'.a". 'Não: sabia o .Eu invoco inc.essantemente o Padre E.terno· E::u o satie- -~~~f;p.:in_lflo ~'gfi~~:'•'e~f;{fic10:. 

pelos Bispos e missiona.r!:)s. · 
l,'}' ta.mbeir não raro ~mpregado o ra

tim; · !ingua. morta, :nas que por ser 
lingua da· Igreja. é mais viva e palpi• 
tante do que out1·a. qualquer; . . 

Chegam . ao· Departamento nomes de 
tcdas 111; procedencías, clamores de todas 
as mfscr!as. Passam togo =~ . nomes 
para.· ;:, imenso flcharlo áa multidão ano
ninia, dos que, smbo~a nada vâlham 
ãos olhos do mU11do soberbo, vivem, 
cercados do mais movente carinho, no 
coração paternal do representante de 
Detis nesta· terra, · 

Nomes ·que chegam'e· nomes que par. 
tent! Partem continuamente cartas, te
legramas· e rad!ogràmas ·pa1·a o mundo 
inteiro. A Ractío do Vaticano está·iniei
rn.niente a serviço do Departamento de 
Prislunelros: 

prantead.fssimo P.relado- que, .. descr.evendo o seu ante- faço e inclino ·à mis~riéõrd_ia. :c,m'-~eguidá, 'talei-~ tod.:>s nando::em,.Itoma·o ~'Departa,ment~ dos 
cessar, d'a!screvia,, c,om ,as .qiesm~s palavras o ~eu Súces, ' os meus, ~aptos, e, :~epols déitet adyog_~dQ ~pera~ie ~l~a Prlsiorihí~'' .',:Nomé,,s'#~i\ÍQfiai'Igre-' 
sor, Entr:e,_ Dom -Duane e .Dom Ç,arlos Carmelo tie Vascon-· · ·a ,causa d.os- pecaciores· c·om ·.o zeto e a ti delidade de ·11m ja< ~~~i(;prisJônei:ta}:élé.'-·JesiU· ci-lsto, 

Chegi.ir · !ninten·Úptamente a Roma 
ca~·tas ,orvalhadas de Jagrima,s .de gra
tidão ao Pa.l comum pelas -informações 
fornecidas coni tanto Jeslnterf'l<.~P ou 
pelo valloso e 'Oportuno •aw:iliQ rec.ebi-
do. · .. 

celos, a semelh.anga se OQta, no, .. primeiro I.Ínce 'de. olhos, ir(Tlão, EU OS- excito a ·roga/ por es·sa~ "pobr~·s· á'lrrlas/1:âm desfltf~/êl:11·: IÍfil''iolfêitÚde6::~:'.:fa.vor 
Essa figu~a 11ene.randa: nos -vem au~eolada· po!"'·.toda ,, tel',ceiro -luriar, Eu me dir.jo ao próprio pecador, e o clJám'o dos'(m!Í,;;ros: :prJ,sióÍlêiiõt;>1>.~iV1s · ex 

uma e;.is,,ência.·t.ran3corrida ,no. e.strênuo sery,ç0 •de ·Deus, · .. 1miser,ee~diosar..ente à penitênç:i_a, .e~perando em seguida omiif,;géi:)t;ê',Ju_v'andfu~'ÍJiã:e,ipÍ:é$1'v11- ept-
Q.ier no liumilde mister cl<1 P~r?ºº de pequena. localid~tle ·'/ sua -c°,nversão, cqm u~ d~sejq ).~e.1iiye!- f~-lâ s·egu11da graf~[{d.~~if_'.j>éJ,c\>igq~t.t~'.:a'. ·~:;obrll. 
do lnter.cr, quer na tarefa d1f1c1I -entre todas, ·de superin.' , pulsaçao,·de .M.eu Caraça.>, c.on111do antes ele tudo o l"aclte mat!l'<'tllh.~SA:/·,~,··m"õ~ta~nte · 11,tendi-
tencier a formação dos futuros levitas do Senhor .quer··na · Eterno a., se, regozijar comigo por haver tão utiímente dos Jôdq.f,&iull'.n.~:;i:ec.o;rem:- à.'·çàrldade 
missi\o t10bre e delicada. de amparar no. leme' de un'la· .ef1,mdiclo Meu Si.ngue,péla r'edenção dos·e1e·,tosi pois que ,do íiíepi};o~:,4'uê ~-:Üiiiâ pessoa .çara 
grande Arquidioce~e a anc.anidade de u·m °Ffas',or alqu~·, · agora Me·'d;aliclo corri. súii's almas.· 1;;r11 ·ségündo lugar; ex, apr\siij'ri~íiJ/>wi>rtif'.. ·o,aÚlragà.':'.abâtlda 
brndo pelos anos -e pelo traball10 quer, ainda no g<ivert10· · :· c,to ·a miljola· celcsti(ii eê',ebràr péi'r' loúvores':à 'vida tão em seu 'avião; os.'que 'tên;--.. patr!a. ln~ 
exerci elo com sabecioria e 1J.ruc1ê11c1a sóbre · um--dos recan, · --sant,nfo-s justos, e á · Me '~gi:áaiée_( pôr tilrit·os behéiic.'os vadlcia, os · páréntes -enciirceridos;, pre-
tos de maior signifioaqão espiritual e m.ater.a-l, p·ara. o de que.-os· gr1:1Wiquei e· ainda gratitié'arei. :-b'i1ffm; diriló• sos' em _campp- · de concentração, -.rele~ 
P_~ss".do e· o _futuro deste ·nosso·,·lmenso Brasil, :slia ··expe, :- Me aos Justos, e lhes doú provas dultlssit'n'õis'· dé Meu amor, gados· a·. regtôe3 'inliospltas, .sepji,ri1.doa 
r1enc1a poude entesou,·ar--conh-ec:mentos que·constitUlr<1111 .· excltàndo,os-com invehclvel ·pe"rseverànça· a•prégredir d1a· ou arranca.<1os do solo patrio; os que 
como :que u·m curso ·.espcci·a112adó" para a compreensão a d a e hora a hora; E córrio ·0 ·batêf:do··coração··11umano estão ·distiincia.dôs ·c1a. 'cà.sá, do trabálho 
de tcdó!l os' problem::is 'Cle uma grande Arqu.idiocese' mo- 111\0 é interrompido ne'ir,· pela \igãó "eia vista· nem --c11r:-·ouvl· e dos haverei;;. quanta,s, que já não sa-
derna. Stm·i:u o · 11ovo Arcebispo vibrar em si:us'" anhelós ·. dó 'nem éló ·trabalho már1úa1; ;do m·e'sin!i m~do· · o· govêrno bein .ili $ão espos~ O\( vluva.s; qua,ri~s 
mais protuncios a·meiga e humllde··alma popular de noii'. do' Céu, da terra e do urtiiiers·o ihtelro· não' poderâ até:o • ignoi-am se a.Inda- têm um filho, um ir• 
sos- sertões,- Bem junto' ao ·seu: pei~o-·de Pai e Mestre, pi.li: \fim e.lo mundo nem suspender- por. •um. instante, n'em re- . mâo. ou um ai.igi>.· TÓdOli.' S todos com 
sou o coraç:io 'ard·er1té e_·_apcistôlico das. novas geraç6~â ... Ja_rdar, nem lml)e .. ,r.-est~. dpce,.- bater ,.ele,, Meu, Di.v,no Co- direito, todos ·sem hesitação, todos como 
eh amadas peló 'Senhor .Pti_ra · o' amaino de Sua vinha. Ele · táti\o''· (Sta. Gertrudes,_: "O Harauto-·-do -.Di,vino., An:ior,''., ao escritorlo de ~.ia proprla casa, todos 
lhes seht u. _ ·os p~oblemlls, -as 'Hfclfoaçíies, as apostôll_r:as _fradµçã1f se_gundo a·· e:I içãoc · de ·Solesmes. :Mame. et. F',ils, com o pedido, corú· a cori!lança Intima, 
aspli-ações; ·s-ob a··.·drreÇ'ão·· pfovec~a do Arcebíspo·· de( Dia• ed.tor~s>P-aris .vol. -1, pág ... 268). · - .... - · com. a secreta. ~rteza ·de que, quando 
mantina,' deu 0·3-- pr.rnéírcs pâss'ós na direç.ilc espiritual .. ' :·.Assim."'poi~; o programa de goví!rno do novo P~el~do nadá mais consiga. Chegará ao Papa.. 
dioce:;ai1a, imbu1nc!6'se; ao ''fild'o ,daquele: Venera11di' ~-/.Ú . . ··---:: ''!ln slhU Jesu" -e-'' cbliGiSk em a!)rir <!o •modo mais .. PÚa esse Ingente ti:aball: cóntá PIO 
lado das mais genuínas traéllçõ'es 'de espírito -e g9vêi·11Ó,: .frarÍco·-.:po.ssivel cs inanancia-is de .. 1/ida ,que. brotam •.da • XU com a decidida CO!abóração de mn 
do Sp sc·opàdo Nacional. Firtalm~·itte, " Santa se o' co'i.ós'.'( ç:praçã<{"de Jesus, de· inserir to-da' São Paulo com seus vérdà.de!i-o exercito de ·alniás generO-
cou em ·são Luiz do-·Maranhãó, 011de em uma P'1'óloligàc(1{J:,~l';l~-eioif','e suas oficinàsi ,c-cni:·seus centr.os de .~studo·e de ~às que não se dedicam com menos. en-
exp-er lêncià. po'l1de ·co·nsumar· suas"qualidades },rntoráisl· ";.tff~\r.~3.o,':de arte e .ele trabi\lhof,.no {lrande-·e,.·adorãvel 'tuslàsn\ó do que aqueles que nesse cóm-
Dom- C:trlps'·Carmelo ·de Nasconcelos Mota vein,\poís, ·á_,c ·.,mMiítrento de sístole e dé d ástole, que iliLrnda•,a Crrs, plexo t~aba!ho vão.buscar o proprlo pâo, 
$ão Paulõ, trazendo 0rri>s, ·ale'm -db te·souro. que é~s;~ii-éorà, · .'ta~dá'éli,f·:Com as· graças.,bro~a-d.íJs. c19 .Coraç;:o.de Jesus e ()ercel!endo modestos sn.larios .. Conta: o 

Em contato · com toda.s- as mis.erlas 
humanas. 'desdobra-se o· Pa.pa · em .. soli
citude afim· de n'tlnOl'ar os sofrimentos 
!ndll.iveis de tnlthões de criaturas. 

.Uma · das modalidades da.- lnexaurivlll 
beneficencla do Pontlfice é. a- visita Ms 
campos de concentração de p1·lslonelros, 
feitas em ·d!V0fSOs ·• ;JRiseS por -seus .re
presentantes. S • assim - que ~lsitou. o 
fampo -de concentraçflo dos prisioneiros 
chineses .na Italla bem cómo os croà
tas e Slovenos internados. Todos re
ceberam· as bençãos do . Papa,, pequenos -

-presentes e ofertas em .. dinheiro. Nessa. 
ocasião cincocnta chineses, suficiente~ 
mente preparados. receberam 'da.s. mãos 
do delegado pontif!cio o santo baitsmo. 
Na Rumania. visitou o Nuncio Aposto
llco, em nome de Sua Santidade, nu:. 
merooos redutos de prls10neiros e-. co·n
flou .às . autoridades militares· Úm · nít
lháo de "lej" para-que !hes,fOBse prop.or
clonada uma - refeição ... especial no dià 
de Pascoa. Na Finland\a. o represe~
tante de Pio XIl vl$itou, milhares de 

ç~o de, l'hipô; ·_o testiuro 'ftáb menor· de sua sóJ~~i 1,('1',;eli,: (;--' 'que ;;lei!;,\'·:para ó Cor:içã.;, d~,.Jcsus., to,das,a~- õ)l.rna,s, q.ue Papa com· os ·que trabalham em Róma 
genola,. enrl!:iüecidá· por tocios··os··pred icados qt\ij" a./exiie• :· · El,e •qtié{" salvar. Fid~lí.s:s,mo.-.devoto -de · Sijo. j 0 ã_0 J::van, e com milhares de outros Q\le' em todos ' 
riêneia_· pr?:,o:~ll?t:la ,:~ 'rriu~tiforme·re SÕ ela; pocl,é<Hã+·, ~Çl~, : g{lfsta, f novo Arccb spo, ,(jUC,~ ~!l.e ·a, &eÚ ·.ex~tnplo todo:s os. uon:t!nentes obedecem à sui. voz:' mil 

• prisioneiros russos. Dlsse-JheL MonsenhÓi· 
Oobben, o. "Jgàrio Apostoliéo, :que o. pa. 
pa · de -Roma queria estar rio melo· de
les, como .entre todos os qu~ sofrem ~ 
como prova de seu .. Interesse. ihe.s :en; 
yiava sua- benç1.9. sua.s .orações .. suas 
l~mbi:anç_as e_ pequeno,s pre:;entes, q~e fo. 
ram recebidos com grande ·entusiasmo. 
No Egito. têm . sido .>bjeto. !i<> Igual_ ca
rinhQ · os p1·lsioneu·os .tta11.anos ~· alemães • 

home~s de" govornl! ·c"~-r1tUa'l'i'.01.f''t~n1poral. Os 'doiS·.'Arce,;:.::.11.õs _tMl'!:amos o.s ouv1dos.,.a.;en,tos-,ã1;,pulGações- adorâv.eis Bispos; duzentos. e sessenía. Arceb!Spos 
bis~~s qué ~.tº 'f'áú(( tévtf! for-am. :figuras lÍbso;tV~a~fiit~;': '.;d9:;Ç):if~fâo Divino. pas,_. ~··só.~Jas, ,S;l~e~ãQ 'iip~0àr:den;i-o e. Metropolitas; oitocen.os' Arcebispos e 
ex~e~é1Ô~a.ls-._ ~Olié~' tl!tc~l_r~~,A:c'!!bl~po parece -1~1rr~;~:;-:.;#~:'.~9~:A: tumul~o ?~s:. ,P,a¼llÕEl:.S .Jl_esr,~ada.t,t,. 0·1'.,1;,11gor,.<1H B,L$J;l!!rf ~iti,ii~reef em. f~.~~i d~ ,l},~!)llllis~ 
soa pe~sonal .\1/;ide. àl~Urtl-a· tõ1!la tt&. cada um :P,o,p.\0 tl;l;des dlls, coleras,.,.(loa. r!lnçO,Ns-- qu~- ·dilaceram .. 0 tràção da ·rgreja.-,- no Ocidente .e no Ori-

· Os prisi!Jnetros aiem~es • .catoHcos fl prq. 
.testa.ntes. Vnhain· quase ,todos,. penden. 
tes de. seus.leitos. a !~.,agem de j:,fo XII, 
com ,<i mensagein cie, Natal de: 19~: . _. 
; Éstes. r!;lqqin~.dll: · cari~acfr, ~q, v'i.ia'.'. 

rio de Cristo são,.qu~ .. de ,todo .. desco
nhecidos entre nós. ·E 'lsso ,é multo p?J;à. 
lastimar. Quantas almàs. nobres. · edlf(~ 
cadas com tl\ls cqisas se ~pre&;ari11,m em 
fazer éhegar pe!a.s mãos do i,;xmo Nun.
cio Apostolico ao ca1·ldoro Pontifice va~ 
iiosos auxilias i>ara essa obra de tanta 
relevanvia ·social! Lá não· há desperdício 

'súa ó'r1ge!W .'ârjst'b'cl"t\ttcá\>:'p·cw n'dbi'eza de seu.· ,,.,, ; ('. . ··:··, ntempC>rm:ie.o, A,o. som :,iiiinàrn~i+te súav.e- deu·~ 'ente'; quinhentas É'Í'elazias. · Abâdlàs'; V'i-
1'~ e, impon·~~t~,.},~nili~a 'er,:?';'Pu~rt_e_:Nindp de M .• , ,,J,1~~. ,. :~~~. ouvtr;~tnos ~. Ygf~d~,r,J~r.e_f!lli)n,UIJ~~"~-J>~(~ ciii·iâws ApÔstôitcos, ·.· PréfeíttlrM·'.)1.p.~· 
_ D'om . Joté, .. traz __ oo~si:i;º -~~ ._éoraç~o,_, por ·;certo, , .. ~ Jª~ . J,~,t~t\~~na sístole e, na;-dJ;into:,e l.lS.Pc!Ç~tyal,,de,,Cor.aç~~ ·.de tolicas e Missões São os Irmãos íib · . • 
que!n doçur~ ~~ r.ie,go co1•aça?·1111netro, com gue ti"&myof.é ·Jes_uiiej:r~ontrar~mcs .. ll ,camlgh~p vi, .,,:; .,.. , ,, , _ ,. · pa que recebem as ordens. elo Pontifice 
tan ,o_ ~~ca1H_ou -~ ,alr~~Fªu[is,~.' .• · · , ) ;. ,,~9~;i podc,·i~ hc.ver, lf\<\iil'. ~,'fl.o ,;P.fOtJ1".a,ryi~- ,Para. riSs, como so fossem emanadas do proprio 

· · · · . tl!IUlt:,t~~ esse prc6~ani<J,. c;p,1,z"~u.~. ,noi; ,Jab;os-_.-cio. novo Jesus Cristo. Vêm em segulcta os Nun-
. ·· ;. ·· · _,_.,,11<,. • ~' · *·· · .'.;:.Pà:lit,ó'.i\,:uma coriíorta.cl!>~ª- .,p~e,;an~ µm :;ar.to, ,c:;J,~1010 ci0s Aposto)!cos é os 0€Jegados · da $an-

il um iJ/'évçJ;ime·nto .ir.re~-trl,~o; a,. iim.a-,-filial, .e. r,espc(tÇÍ&a ta Eé. - , - · 
. _O lema· de óori1 ·uuarte era "lpse firm1tas' êt '~u~ti:.,. cooperação. · · · . , ..... , Completam ,esse luzido batalhão as 

· .....:....;.:,, ·~e:~ .. ~!.., , ...,,..-..-... -.:---,--;-- Orcl;füs Religiosas, as Missões. as jovens ' ·o· '' '.':''~·r,· ,, o"<..,_~ :,,, ' ·,·' e '. ·j ;, ·' ' s :sc:i~~~n~:s c;~~i~::!d:~es ~~fi~pa:O: 
·_ .. · __ ..... _. ·. '. _ . ·. . • , · , · , ~--, · . ·, 

1 
_ . ·em caclà Nunciatura. êm cada OlÍlega-

. ,",_._. -~ - ção, cm cada Missão. em cada Conven-

, ,de ,dinheiro em mero formalismo buro
cràt_lco.' ructo quaritc ' ali chega ' { log'ci 
convertido em alivio ele mlsérlat morais 
e .em pão de famintos. (,ompr-e~·:• eXC1J1SiV°amer~9' St1:t$· ióias e t:.em, ::_ presentes llà ·.· .. éorihêêida·•'. ~~to~:o c~:c~as: ;;11;;~~~~ e~~~:~:: ~ue .as· fani!lias· abastadas do ·Brasil 
num belo i:i-esto clé soli(Jarieda~e hÚma~ 
n.i, enviérri seu ot<oJo, para t ''Departa
mento dos Prisioneiros" e consolem a.:s
slm o ~a:rldoso Pontlf!c:e '.da _naz. 

. J O· A L. H, A. R J A m:ts/f:re;1s~:!:~. com O n1S.~nf. 

.. Su ... ,·_ t ·n· .. fico. espetaculo de sua unidade. poderfa . ,··., 
. '-

. . ,.· .. e· ... _.- ·, ·,; . · · reaUza:r_- uma.· obra de ta.manha ami,11·· 
' ., .·.:,.-

RUA ló ·DitJ NOV~;~tBRO N. 26· C!. 

• 
o~m!NAS 

.l'ROPRIAS 
· • . . V nÍN)S. uv11ee~si'onan~,:. do& :-. Ã fl' Ã 'ft\ 

IEs1111ina. · da ,. Ru·a::- Anchieta) • I)ós re.l~gíon .• r ·L E G r li A ~ 

------------~------~--------,...--,.,--,-------_;.;;._~..,.--,---''--....,__; 
se • meteram p'ara Íliut"lfzit.\· as' 11ib 
sões s:.t!és'lâ1úts, 'tcll'n'ahtlô,s'e'·!scin' O 

querer os DOCUM!lJNTADbMfs: b~S 
RIHLIDAIJES, 131!:NIGFICJ!JN'i'ES-·DOS 
SA·Ll?:S!ANOS NO, BRASlI; 0s · ··' 

/1. ·rc-portngern, ·cfüe11mtogrutica;.: e· 
fotografitâ ·t1as ·at1vi'ilarles 'sdltlsiairns 
e· o seu r'eooilheclnrnnto ti'or -parte· cio 
govel'no elo · 1W, G!lütllo· Vtu-gas ~ãn 
benefi'éibs' qUe ag-ntdoc·e'tl1. aos inimi
gos .. pai~ eles; os· 1Jôhtt$ Íúiss\inarioo, 
nã.o se poderiam d!lr ao l\lxo, ele orgrr, 
nizar semelllante empresa e t.onfoc: 
cionar os lindos nlbuns q'\le ·esfüo 11us 
rnàos do· governo e elo :Mlnísterio 'lla 
Guena. 

U:.·· S~~NTO PADRE OiR~GE ;.:A:<.PALAVRA 
A . 4.000 SOLDADOS . · BRHANmos 

/ 

~ua Santida~e- · exprime 9 paternãl 
·que vota à RngBa.terrél.: · ,_ .. 

àfetó 

~~ a'.~ mentlrils que agMa ·'])l'O)Jalam 
!)or dcspeíto, por· tét'efü ·sidn·· tlespre
sados pelo' goV'erno <lcsa1iarcccm ,U
ante da verclade . OI•'ICIALMENTE 
COMPROVADA, dô cuja Histençia 
pode· l!UP.111:.iuiz~l' _ JÍedfr, :ipfoi·mes: no. 
Ministerio cfa Guei;ra ou ao hoje ge
neral Alexàncl1'in 0 Cunha, _11ue é um 
i:;rande admirador dos salcs!ai10s. pois 
os julga autenticas .herois ila J)ersis
tencin, dedicac:ão e brasilidade. · 

Essa .. é a REALitiADE .00S l<'A- :'· 
TOS. . -- .. 

O mais não passá· de tramas ·,mal 
urd:das. 

Uruguaia'nà,_ Agosto (le" 1!/44 .. 

. No. din ,20 ele junho JJJJ., o '.sm~1~ 
Pontirice recebeu ·rm sala clüúnarlà 
d~.s _ Bençãos', do 'Palacio Vati~a,1ó, 
4.000 combatentes britanicos acoinpa
nlmdos de seus oC!ciais e capelfle,., 

Quahdo Sua Santidade <mirou 11a 
Yagta sala e l)o'vamente quando se re
tirou depois· d;t recepção, os soldados 
!Jr:taniccs prorromperam em vlv:os e 
cniuslasticos aplausos. O Saiúo Pto· 
dre·' evidentemente emoc!oi\ado por 
es~as demonstrações de venernção 
dirigiu ·aos prcs'entc's as -seguinte·s pa: 
lavras. · 

• Para Nós· é uma VBl'clacleira satis, 
:a.ção dai·-vos as boas-vindas aqtti. 
roi_ vonfaclo'·ae Deus_ que_ sejamos o 

. ' ' ' ,, ; . '. ' .. 

A nomeação do IIDVo ·Arcebis~ dé São.Paulo 
(ConcJusiio da 1.a·1l;tg'.) suitas, e a de S. Vicente ~e Pat1la, 

. ·, . ., .• . '._,. . . ' .. ct11e ·~on:flou aoi i>fdres La~~1;istas. da 
lll'OVe!to espiritilãl ·o· (Jongt·eMo li:11, prnv1t1cla Holandesa; no· mte1'lór i:o 
cal'!sticô ' ~· Sacel'dotât tfo ·-·ca:x1.1s, Fstado; Pacabal; S. 13eneclitó das Pe-
quando oi·denou v'àrlos · Sàcerclbtes. clt'i;1ras, os' mals prosiieros· tnifotdpios 
In,.tituíú o retiro ànual 'do Clm·o. Dü- _., do' F;itrrdo; Nossa. Senho1;a Apar:ici
rante seu gclverno, foran1 'ãeslil~fübra-· dà do J\fol'tó, S. Peclro d0 -'Ccnfro; I'e· 
das ele sua Atquitliocese·a: Di()cése cíe· rebirim, Sai1to Anton'io de· Balsa e 
Caxias, U:o sul do' rnstado e à pi'l:Jla- mtiilà.1 outras, S. FJxcia. 'Révmti. v:,m 
zia de Pinheiro, ao_ Notte, que S. inc.entivanclo dia a· dia a impi'e1fs:i. ca-
Exci.,. instalou 'em· 1939. Em 194i \:e- . tolica; a·mparanclo-a, guiando-a e' ,,li-
co11StitUiit o. veneranc1o Cabitio Me- . xilianrlo-a e1n tudo O. que lhe. é pos-
tropolitaii'o, clando-!110 · t1ovós esta.ln· sível.. Finalizanllo, o Ue\rmo. Sr. Co-
tos, de aéoi'do com o 'uoncilid Plena: nego Artur Lopes Gonçalves, clediea-
rio Bràsil~irô. Nà caiiital' e Pahiqnlàs füi e ·competimte aúxiliar de s. Excia. 
elu interior, · fmidou a· A~ão ·catolíca, iiP.vma, djiclara que á sai da desse 

Vigârio do CristÓ aqt1i ria téri;a -:11i11n 
íier:odo . êla _his'toi·ht Ihiúuina 'éin que 
o· Íli.Ul\(lÓ se' acha illlÚÚlaiJo. :cJ~Jatri: 
mas, sofi:hilehtos' e ângustias . .sein 
conta, Saheis muito lfom tie quê fo1;
rn·1. Í\'OSS{) (!(JÍ'a<;ão·c,pafe-rÍJáJ foi f~rjdo 
por causr, da's · dorés cic Xossos fi!Íios. 
V ô's perteircéis a este's .fflhos ii ·tam
he'in por·: v-iis tenío~ elevado Nossàs 
o•·aç6es. Vossii. presénça 'o;trá/ at>· Nas, 
so cornção n retordação :dos dias 
muito agradàveis · que N6s tivemos -
a,i passar·· Jiela granc11" capltnl· do rir.·
per'o Ilrit.anico/ 

"Esta vossa''. prese11ça eY(i-da· tam
bem em' l\'ossa., merite a recorda
ção' tlos Ilêreis ctu·ré, de vossa patria: 
S. Eduardo Rei; ·santo Tomás· Ilcc, 
ket; S. ·João Fishet· e Santo •romás 
l\Iorns:· 

"Conheceis. clen~asiaclo ·bein o~ jied. 
gos _e as. incertidões: a· que se aclla 
O"<))Osta _a vida_ humana nesfes. h1m
pos (le. guerra: . l:'rocurai · pois u·ma 
cousa: m;int,endO-VO!,i. He!npre e .<'111. 
toda p(.lrté unidos à~ 1>.eus .. E·s\a gra, 
ça pedimos rara. vós : pela :.111terctis, 
si'lo dos gloriosos filhos que. a. Santa·. 
Madre. lgi:eja· teve em 'vossa amada 
Ing_l~tCJ.TU,' enquan t~ a:1ie1Í~o(l.'in~s. ri.' 
YÓS -e a todos .. VOSSOS ~er~;· $1ll€1'idos, 
com todó o afeto··de Nosso cb1'àçiio'\ 

LER· E! PROPAGAR.· O 

·O·ESPl!lr~MOE.o··soBRENATURAL 
. ; .! . '!· 

Pe. Vkente M~ :Ziô.ni . 
!•.• ; • . ', : • . .. ,·, ._.,, • 

\ ,) .,.' 

Nfi.o. ntgamos possa o Espiritismo .elas oll,af' ele Il~us/111âs. iJ' êdúfra. 
})r<:>ql~Zh\ na$ suas 'SessõÉ>/( exp"eritll.éri, :l'i!). 1'?111,. sempre ·sl\timtÍ;'IÓS <peJ~: Ca
tiij$".''01i .doutrináiias, · cousa~' realman· ,t'âcterisHca· depràiiie11ta: · da'·':ufo •· ?dr, 
te asso'mbrosa.s. :A . existenc;a' do De- gonhosn, chnrlataiiíili11à·,·0u :.pui\i 'de
moniÔ 'é. um 'ta:fo e, .con11éguin:.-jfuênte,. '. h,'8,. lndecorÇ>ga 1nd!gi;idaàé;' _-: <'.' •: 
o. · _sobreuaturahliabQ!Ícó tam 1.,em · é' 2) . Coino que deseJanct~l · eiíéi-iti:dr 
l1tlla·rea!'Ílade. , ess~ rlefeit-0, os ex(leriment,adores <'S• 

·N_igári19s; '·p:n·em, aúe. tais. pot't'.?ll· pir,tas multiplicam tai~. fat!']ij, divu}, 
tos· venham· de De.as. ganf-10-os. por. toda a parte, gon10 se a 

--000-
ausência de qúal:dades puctesse -~or
rlg-lr'·se pelo act'eflPilllO l)Urrier\co . de 

_ q1ia11t;clade, /'pois. os. ·espiritas- pare. 
1-{A Pastornl QoleÚva'dos. SP.111lôres. ·, oem qúerer. compensar com -:,a ~Üitl. 

B!s_p9s elo. Norte do Bras(lo'sobr.e' o. ,l!Js- "'plici.dade: de fatos, o~ que ~: esres_.f;11. 
piriti?mo; o .Et,lscopado .. úiío negou a · · ta d" seriedade" .. (icl: Ih). · · · · 
existencia de muitos fenomenos es- , Ora é o medium transportado ele 
piritas. Multo ao· contrarià. 0admitiu lugar a: outro, em posições menos 
)lo3'.tiv-amente a sua -realidade. Pro.' dlgnM; ora ·são attti1ct8'S ridlculas de 
curou, todavia, invéstlgar,lhes · a c:an- pranto e riso; ora são apalpadefas 
salidade, mr,llante uma solida e bem menos convenientes, duvldnsaR ,e sE1m, 
fündamentada crfüca. pre Rumamente perigo/las; ora cho-

. i>ois bem. carrices - d·e mau gosto: ora com uni• 
Do exam~ atento, ii<.1)-:ll'Cíal. e se'. cações fui.eis· e palavras Jnconvenien-

rcno. do~ fonontenos supranorma1s •?S· te• Sempre t1 em toda parte, são ,:;es-
pfrltas uma cousa résulfou e foi vos- tos e atitud~s. ações e palavras ln-
sivel registra-la. com ·merldia.na ela- compatlveis com a santidade e digni· 
ridadc, a saber.: a inteira f,;.lta de dad,'.} infinita~ de Oeus 
gra11deza e a ausl ncfa . completa de .\Úesce a cit·cunstancia ele que 
seriedade e de majestade que, natu- . nnrlt.as vezes med'uns suspeitos .nen1 
raímente, exigimos revistam as ma. siquer permitem O controle, po;· par-
nifestaç;'es do sobrenatural, quando te dos assistentes, sob pretexto de' 
se nos representam com a prêtençâo que .isto os constrangerlà _ e a inibi· 
de fundar uma crença" (Past. Colet'. ção é um tmpecilho. para a -manifes-
1915, § ·xo. Tais· fenomeiios, · conti- tação dos. fimnmenos espiritaR, o ca-
nuam · os Sénhor·es Bispos elo Norte sei de Humherto de Cai,•l)os é um 
do 'Brasil, ''aparecem ridiculos. enca- eX"'llPlo desse teC'r. . 
rados sob este aspecto; se os oompa· 
ramo:,. com a divina seriedade, com a 
singela .' magnificencia de qualquer 
dos mllllgres de Nosso •Senhor Jesus 
Cristo, em ordem a fa:zer crer na sua 
missão divina!" fld. Ib.). 
. Isto é sumamente significativo! 
Com efeito. 
1) As· manifestações do sobrena, 

tm'ál, que se arroga· direitos divinos 
de fundar nova crença, d~VN11, n'e~es. 
sariamente, revestir-se das éaracfe
ristlc-.M da n1als incondir,lonal · serle
dade, sob pená de prejudicar frrepa
ravelmente sua veracidade e auten-
ticidade. · 

-000-

É sempre assim! 
O erre e a mentira são comn as 

borboÍétas: correm de flor' em fior, 
pom,ando ora aqui, ora .a.li. Qnando 
porei\, de!\·s nos apmx;mamos, para 
as apanhar, saltam lm-Pdiatameute 
.para outra. parte. O erro bnrholeteia 
porque é cego. l,ança mão de tocl•JS 
os rec111·s_os para se manter. Não re; 
cua nem diante da cal1rnia, da men· 
tir;i <la falsiclade, do crime.,· •. · . 

que muito contrlbui.u para o des,m-, Prelad" 1'e1>rese11tà uma grande pe,
votvimento da. Arqtdfl'oç<'se. · .. Gi:/nu ela para o. Maranhão., ._mas· todos os 
mais de 20 Priroçln',1< .'a ... u1!:1,,,i,l·1·,,1. ",füi;ianli'ens'ês\sê 'seútem ufauos mn 
capital, a ele Nos~,i s,,;,1, ,.,.,1 ilo:,· :r ,,. •;,,off'recer•111l_l ,i:\rcl;)'IYispo à, grancJ.e-· pau, 

Ora.,. ls' fenom~nos esl)irlt;is, segun 
é PEVER PE TODO$· do,rt afirllla~ão dos Sen11ores RiSP,O~, 

-' e ,o· eM!no qnotlrllaM dá_ ex pe)'iénci~, 

Assim o Esplt·itismo e os ·seus mi
litantes de má fé .. , . Oponrlo Re · ·a 
Cris.to Caminho_, Verdade e Vida, ne
cess~r1amE>ntP·ele iae ha rle ap_artar do 
l'Ot.elto ~l'l!:nrn, ])a í!P. perder a vista 
da VE>r<ln,lP.. e for<'n•nni:ente ha de·se 
ei;tlolar até à morta• 

medios, ·q11e1 confiou ~os l'act1·éi~ Je- licea. · · · · .. · · · · 
•· • • ,. • •r·- - ._ • ·,, ••.•:• .... --~;:.•.;~~-: ·.•;.~::..'<• •.~,• 

,,,,; · nae'I snm~~tE) ca1•erPtll. rlPflfn nota 1'le· 
no1>1•eza, 'á'Ue .é um sinal manlfeijto 

" • • • ~ • ., J . _. 

,,,,,.,· 
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CASA CORAÇAO DE JESUS 
ESCOLA PROFISSIONAL DAS IRMÃS FRANCISCANAS 

Cursos: diurnos e . noturnos - Matriculas abertas. 
Rua Afonso de Freitas, 575 - Fone, 7 -7 409 

Paraizo -- São .Paulo 

I~EDE A·BIBLIA 
Pe. Adalberto de Paula Nunes,, S. D. S. 

Não pode haver leitura que seja 
· 1nais proveitosa às necessidades da al
ma cristã do que a dos textos inspi
l·ados da Sagrada Escritura. 

Sa,nto Agostinho definiu a Biblia 
.c;>Y<1 muita' · felicidade de expressão 
quando escreveu estas palavras: "A 
Sagrada Escritura é uma carta dirigi
da à humanidade; escrita por Deus
Pai com o sangue do seu Filho · e se
lada con1 o seló-· do Espírito Santo". 

Por isso, a: sànta lgréja sempre te
·•i:e em ·alta estima e em grande vene
:rnção as pálavras' inspiradas pelo Di
vino Espírito Santo. E uma supotla 
:proibição· de sua leitura aos catoli
cos, tantrur. vezes aduzida pelos pro

. testantes ·contra a Igreja Romana; 
não ·passa· mais do que de uma in
veilcionice dos . nossos irmãos· sepa
:rados .. O , seu· maior empenho é que 
:seús filhos tenham os volumes sagra
dos em sua biblioteca, leiam-:-nos fre
•que11temente · e procurem pautar sua 
vidà. com as belas lições e os ins
trutivos ensinamentos haui·idos cla 
lilblia. / 

Porque· ·a Igreja Catolica é a mes
·tra infalível da verdade e preserva
dora dos erros, e. de doutrinas falsas. 
estava em seu ambito de atividade. 
coibir a publicação de . Bíblias falsas. 
vedar a seus filhos a leitura da Sa
grada Escritur-a, quando esta se acha 
focompl~ta, mutilada, ou eivada de 
·cl'rÓs premeditados, sem anotações, 
:afim ·de implantar a duvida em- seus· 
leitores incautos e . arran.cà-los do· re
gasse feliz da Igreja para atira-los na 
confusão · das seit~ ' protestantes. E 
este o tipo .de Bib:ia interceptada pela 
Igreja! 

A Bíblia verdadeira encontra. a 
maior proteção e difusão na Igreja. 

Já na Idade-:-Me4ia. e por conse
guinte muito antes· do aparecimento 
do· protestantismo, O· gra·nde Inocen
cio .IH, escrevia, em julho .de 1199, ao 
bispo de Metz que a leitura da sa
grada Biblia era digna de toda· a re
comendàção. 

Po.rem:, não foi unicamente' um pa
·pa. que 'recomenclóu a leitui·a da Sa-. 
grada Bíblia. aos . ,íeis. Outros pontlfi~ 
ces, por diversas· -ocasiõe,·, lambem sé 

exprimiram. admiravelmente- sobre os 
Livros_ . Sagrados. 

-Vejamos &lguns: 
· Pio YI, no .· seculo · 18, Leão · XIII, 110 
secÚlo passado ou Pfo X, no. inicio' do 
nosso, estimularam as· Casas editoras. 
càtolicas pRra qüe divulgassem entre 
IOS fieis ·a Bíblia verdadeira e aconse-
lharaiu · aôs. fieis a sua leitura assidua 
.e. atenta. 

Vani.os · dar 'ao conhecimento dos 
nossos bons leitores ·o :que dizia um 
dos ultimos :sucessores de .. Pedro, S. 
Santidadé ,.o Papa. B~nto XV. "Tanto 

;quanto púderinos; dizia o gr_ande·Pon-
·tifice da paz da . primeira Grande 
Guerra, · etn' sua. Encíclica· em honra 
<le São. Jeronim:o, tantc;> quantó· pu
.dermos, queremos advertir aos tieis 
que_ leiam· todos os dias, principal
mente os, santos Evangelhos do Se
nhor, ... "., 

E' os senhores protestantes aÍnda 
não ouviram falar da Enciclica·-de Pio 
XII, glorio~aniente reinante;. sobre a 
Sagrada Escritw·a? . Por ' que'. tanta 
mnldade · em ·sua· propaganda .de · que 
a ·leitura ou a posse ... dos livms inspi.a: 
rados pelo Espírito 8.intô .est~ja· ou, 
foi proibida pela Igreja ··Catolica'?" Os. 
documentos pontificios provam a 
contrario. 

Cda lar carolice ·c1evia ·. possuir a 
Bíblia anotada, com a aprovaç-;io_ e
clesiastica ê contendo todos . os livros 
bspirad~s. É esta a vonta<líf·da Igre
ja Catolica, muito embora, s,e·_diga- por'.. 
ai afora a histol'ia; já bastante -ridi..: 
cula, de que a Igreja·'. é ii1imiga da 
Bíblia. . 

Não lJesperdice ! 

O eia nacional da Belgioa 
em Londres . . 

Realizou-se na Catedral de Y{estmins
te;·, em Londres, ·umá; :Missa em co
m~moraç§o do Dia Nacional da Belg!c.11,, · · 
2. qual estiveram presentes M. Plerlot, 
Primeiro.· Min~tro · belga, membros · de 
seu governo e <lo corpo diplomatlco. Em 
seu sermão, o Exmo Sr. Bispo. Mons. 
~'ers ·exprimiu a esperaui;a de que'ncs 
pro:dmos ·a.nos .:, -'Dia Nacional 'seja co
memorado com um·"Te oeú!l"'' em Bt:U· 
xelas, na Belglca novamente livre. 'S, 
Excla. -louvou,o povo belga por sua ln• 
quebra.ntavcl :fé e- cor11{l'ém .. 

Entremen~s. em ,.Londres; :o :MinlstrQ 
das' InfQrm'i.ções pubÍfoJu pormenóres 
sobre tre_ai éPa.dr~ lielga.s mortos pelas 
alem~s. ou mortos no;ca.tivelro, \)em co
nto . noticias . sobre r,.ú'mero.sos ~e:cerdo
tes . côndenâdos a trabalhos forçados em. 
:~achau "::outros. cahli»s. de ioncenti:a,-· 
~o a1en1ã8,. . . · · 

\ . -
U 'I t-.1.1111',i/\l<IU" ~tt •• 
NIFICA. ijOÁ LEI rURA 

EFORMAÇAO 

O Cf NTENARIO DO APOSTOLADO DA ORA CÃO 

NOS CENTROS DE ESTUDOS- · JESUITAS 

A exposição do Apc)St.ol~.'lo ih Oracão organizada no Colégio 
1\-Iaximo de Cristo Rei, do Rio G1·ande do .Sul. 

O. Apostolado da. Oração na~ceu 
1mm Esca!asticar!o (Casa de J"crmv
~ãa) da Companhia de Jesus, Pnr 
fiam asslni os est.udantes Jesnitas ~,à 
celel>racão do cent.enário. 

Os es-tiÍda.ntes da I!'aculdade de Ci 
~ncia·, ·e li'ilosofia de, Nova Friburgo. 
organizaram· um programa de come
morações e at··,idades que dif~·ndir.un 
por toC:os os Escolasticados Je~ui1as 
das dÚas Ame'ficas. N-?ste programa 
:in~luiram .a~·fundação de um J3u:~u 
];)rovisorio com o fim ,de obte1' de 10-

. dos os ~entres de estudos de sua or
dem programas e noticia rios rela ti
:vcis as atividade.s reaUzadas. Visam 
:fornecer •sobre o assunto uma ravi· 
da reportagem para os jornais cat.o
li~os. Começam a receber· as prilu,.·. 
1·as cartas· de adesão, .entre as quais 
assfnalam -o noticiarlo da Pl'Ovincia 
Sul-Bràsileira, e a carta do Escofas
.ticàdo Mexicano: "Ysleta College, E! 
Pasó Texas U.S.A." das quais extrai
o:nos os seguintes top:cos: 

NO COLEGIO MAXIMO DE CRISTO 
:,tEt, SÃO LEOPOLDO: RIO CRAN-

. OE 00 SUL 

Or,::anizou-se ali uma exposição ~('· 
l,re o apostolado da oração, cem 11ua
dros estatísticos, material b:bliogrn, 

· fico, .e coleções de revistas clan.do 
uma idéia da projeção do a.p;stolad o 
.da oração no Brasil, nas missões, ria 
imprensa, etc. No dia .15 ele junho 
1·ea.lizou-se uma· ·sessão solene, com 
~pros pollfonicos, e ~xposições de te-

ses sobre o assunto. !'\a- prilúeirn ·te· 
se o .conferencista expendia: "Está- . 
mos· no seculo das centralizações d;.s 
massas, das Confederações·. I~edern
ções, da Ação ,Catolica. un:ão das- for
ças catolicas para. maior efi'ciencia. 
em suas camtianhas' apostolicas. l\fas 
não ha ação· c!!c!ente, sem oração. 
A A. C. é· ação organizada. O A. ua 
~. oração organizada.". ·A· segu!r pas
rou a estudar o .\. da.:-o. estaticainPú- . 
te, na sua essencia e estrutura in
terna. 

O segundo confere~cista estudou o 
A. da O. dinamicamente: o S-:JU desen. 
volvlmento pelo Brasil, f_o,:.al!zari(lo 
a figt••·a do grande pionefro, Pe. Bai-
t01 ·.·11eu Taddei; S.J. · 

. NO FILOSOFADO MEXICANO -
v'SLETA'COLLEGÉ EL PASO 

TEXAS - u: S. A. 

-,-;uma· simpatica missiva. os esêll· 
dantes de filosofia daquela··facuJéla~ 
tnanifestarain sua adesiio aó · movi
mento dos .Escolasticos de Nov~i-Fi·i· 
burgo. · · • 

No se.ntido de dr.-~r1rii11ar. um incre
mento ·na devoção a.,'Sagrado Cor:i
çã.i d~ Jesus, ·1,or aca~iâo do Cente
na.i, do A. da O., OS· estudante·s de 
filos<Jfia levam .. a 11t'eito varias ini· 
ciativas, entre as quais so)?reeleya a 
organização e enriquecimento de uma 
bibliote,ca espééializada; que lhes !ür• 
nece materi~ 1 '.-para· sern:i)es 'conte-

. rcnclus e ar.~os de·».~opagan/lª·"· 

l, E .G I O N A R 1 U - 3.--

o COR ACtO Dl MlKlA E A '· ....... · .. · ·.' ' a· ,· . ·s· Ultimas novi~ades em JOALHARIAS'·-· 

CEI.Esr· E-·. :íft'11s·1111: __ u ·,V o·E·. FA', :T.1M·1·_· JGROAN·D;-EI· : i -· •. MUUl:HNAS de ouro, rubis e brilhantes , • Jflfd, ftUGBI _ ESCOLHA EM OBJET9S PARA· PRESENTE_S: 
· Gnnde: variedade · 1111 RELOGIO S · das melhores marcas suissas 

· .. 
OS PEDIDOS. OA: Vi'RGEM, 

Pe .. Vàlentim A. de Maria C. M.- F. Lo.eh 
. : .. Qu.e~ serena ê, c;;iterioii'amitl:te'ti-~

tar de·iuvestigan1.· histori'!,idos. ;;na1•:;,. 
vilbosos . aco~teciu;ientos ·dei· Fatima, 
fiic:l llte será· chegar a seg:uintê ,-cou0 

.reis ·cifef~eer ·sacrí'!ícios.,. e . ~1-o~ 
; pect>:das 'eomêtiaos. contra,-o meu Ima
culado' Coração?<.. (Pala·vras -ria 
N'~ss~ Senhora ,aos viderites). ' . RUA 15 DE 

pela 
NOVEMBRO. 

alta sociedade 
N. 331 

HA- 3 
1.: ~oz DO· MNTO PADRE,iP10,x1i' Joalharia preferida ·oEl{AÇõES 

. . ,·,._ \ 

clusãg: ' . 

N,ossa Senbot'a aparéc·eu<lo ua C~,a 
dà Ma, dignou-se de ser po,rtàdotá 
dmna dupfa Mensagem,, de, luz Êi rle 
miserleÓ!'dia. · · 

011 .luz,. porque at1•a.véz dessi.>l\.Íens 
sa~rp. \a; :Ra1np3 dt,:."Paralso.; vfnha 

·apontar ao.•.mundo, ~ntene~r~1dó ,:~
lo erro, e atu.ndado no atascadei~v. v.a 
.tnatéria,. as •CÍI.U!!9.S. dOll graves, ma).es . 
he o. infelicftam. "MISEROS.·AU: 
TE:\!. FACJT .Í'OPULOS P:ECCA-

·TU:.\i". . . 

Em eonlitmação ,.ae<tudo o· que· ,i, · 
mos -esboi:.a.ndo, seja-nos .!leito· traus; 

·deyer aqui uma-. passagem emo,c!o
nante !la l\tensagem Pontlficia de Sua· 
~ntÍdaâe, Pio. :){U a 'PÓrtugaf, ao .ên- · 
sejo· do- .)'ubileú das .,Apar!ç.ões: "É 
,precl110, · diz o Santo Patli'e, _qúe, ·esrnh 
tand,., (). ,_conselho -materno ·que . Ji1!a 
dava rias bodas 'de• C.:úiá,. fáçamos::w:
do o'que Jesus nos diz' (ctt: .Jo .. --2,5;) 
e Ele nos· diz a· to~os que tae&i)1os 
penitreincia.", poeniUint:iarn· · agite'' 

'~_'lra11dl ·solidez de- doutrina, _docilidade ti•I. e •sofuta 
S11t1_ Sí .lpostolica · ~, piedade toda especial par,a . com 

V~rpm';, eis as caracteristicas dos ·filhos de · São 

;em . relação . à 
a · Santissima · 

Domingos. 
De. mlsericordia,, .porque, 11.0. mes-. 

;,10 tem_po. <1ue a,, M_ã~ da:· d!Vina, g1;1tça 
. de_scobriá. ·as . :chagas, mostra'l'à. o· 
oportuno e adequad·o .'n!!medb. 

Para conhecer as. causas donde. se. 
originam os graves e·éspà.ntosos· ma., 
les que, ·nes~a. hora,, a/ pials tragi<:J. 
da h!SSoria,'',pungem. !!J. C()Íltm·b!lm. a 
h tmanidede, bem. eonío'. ps seus· re
medlos bastará atentarem . rias ' '()àla.' 
vras do Of,ereclm~nto énsiÍ:!:ado. "por 
:\ossa Sénhora aos .. pequena~ ·videntes 
e por seu!l·,.atos ,.de: 11ac'1ific.i:"o, por v·e
zês herÇ)~COS: 

. "ô l\lEU ,JESUS, ·li:· POR VOSSO 
;A:MOR, PELA CONV~RSÃ~:)' DOS 

iN~ft~2foiº~~~~2ó:oco~iRt.i 
RIA'.', 

CAUSAS ·DAS PRESENTl:!S 
CA.LAMIDADES , . 

SêgundÓ poqerá ii:tferiNe de9tas 
palavras, na ser-!e·· rubra -das causas 
das- tremendas calamidades que fla-· 
g'.eia.m a niii;er'à Humanidade, to1·çoso 
será. c:ms!gna_r as guat~ seguil;ltes: 

J.o) - O abandono de. becs·.e tlo. 
·seu Crist~;', A apost~Ja áa.s. nàções, 
o repud:·o e II deserção vergonhoeà de 
tantos e:· tantos cristãos itue paétúam · 
com o ·in'imigo e · debanda,m das .. fi
le:ras .dos. ex_el.'Citos. de Crlstô-Rei. 

2.o) ·'- D~se ·afastitmento e av81'~ 
são de.1Deus; seg'u~se logieame'nte o 
&P!l!l~ desregrado, àji creaturâs, à ido
la~ria da. materla, · 0 , cuJto ios ,jdolos 
dos prazeres'.. proibidos e\da '·irensua-
lidade. · · 

!l.o J :- A guerra, »o'r vezes:. dec·ta
rada, outras solapada, movida :em to
.!. ~, os, setores e per todos os ',meios, · 
co~it-a'-à Igreja de .:Deus na peslÍi;>a ·ao. 
Santo Pa4're e dos ··seus representau- · 
tes os Sacerdotes. · 
./ 4·,o) ~- A~ ofensas e blit~emlaa de' 

muitos cristãos que, à n{àn,lÍ'a. de pe
netrarites'-sétas,, vão ferir o Cora~ão 
cla:-augusta- Mãe. dl'/. Deus. Dentre es· 
.ses· crifjtâ.Os qu:e, iritel'zmente · elio _le
gião; ha os.q11e ne:;:a111 o éxc·el~o-:ptl 

. 'vilegJo da. SU& · ~ji.tern!dade. ~!VlilR; 
h11. os que zoml>am dá iiua • pureza: :vir
JiÍlal; Q~ qué a, não conhecem, nem. cii· . 
ümam, riem à .. amatn como':Whcs ;; são 
tod!)S os fllhQs Ingratos . que . com o 
sàu procedimento desleal e ee todo 
tapreensivél pára com'.-sua..:r.iíi,e.celes, 
·te, forjam· a 'coroa de ~a pinhos .que fe· 
Mm a ·!Uâ alma e a aguda espada das 
suas d'ores· que atrave·ssa o s\!Ú ma
terno co·ração. 

· (Mat~. 4,;l-7~; que emendemos à 'vjdfo 
~ 'tujarncs clo,,.,Pecad_o que é. a ,ca1Úà 

·· principal dos grariµ.es ._castigos com· 
t"le a Justiça do , Eté~·no penit~ncia q 
mundo; que _em ·me;o de~te mun.lo 
materiaPzàdo e, pag1mizante em ciué_ 

- toda -carne ?orrq.m,11eu: o_s· .Eeus cam!, 
;nholi (Gen. G, 12), sej_atrics o sal e. a
lui- que .prel'!erva_ e i!umlns.: .eultive
mo.:; esmera.damente a.··pur,eza, re!.ita
rnos llO& JiOSSOs_'costflflÍes:, a austel'.i• 

. dade sánta. 'do Evang~lho,. e,. (lesa~·· 
SOlllbTadamente· e a todo o custo,' co
nto pro:testavà ·a Juventude catolica 
em. Fa.t!ma . ",vivamos .com.ó: catol.icós 
sinceros·convictos é,.cem··por um!" 

Màls ainda:; q·ue, cheios' 4e pif!~.o, 
d'funclamos em torno de nós. ao pe1-
h e' ao longe: o ,perfüme. de Cristo, e 
cerni .a· ·prece assidita;_ part!.::ularmeiite 

. com o .Terço. q110tidiatio, e.com os sa· 
criflc!os · que :o z.e'o ,generoso inspl!'e; 
p~cure.moe às a:µias l)ecacio'ràs a Yi· 
da .da graça·,e· a vidá ·eterna". 

' ••. "Ela que: condolda na· prevlsilo 
d_esta 11\'1'8nsa t:esventura,, com que a 
Justlçà de. Deus· pen!tenc'.a o. mundo,' 
já de· antemão ;apontava na oração e 
1u. penit_enéla .o cami~hQ ·dá salva!)ão, 

· Ela .não nos ·ha de negar a sua 't~r: 
n_ui,,1 inaterna e a efléc'à do .seti ~Jà
troclnlo". 

. / 

_AO. ~,i~- da _fe,sta.. !ltµ~c,a' 'ele· São 
· Don1!~ot; , Cf;leb:ra.da. · 11, •· do· cor1·e11te 
mês de: _Agosfo; o: Ll!:GIONARIO, seni
pre. emv: :1llado· na, éxé,ltà:ç~Ô, 'da ·J!9::nta 
I&'~ja e. ,na :defCS!!,-.. de.'silas institui~ôes, 
abre e,lunas ~:ra.: eiit,ud.at . uin · ·a:s"IÍ'eto 
'frequentemente defortiU\<Ío da . pen.ena• 
lldáM' do. grande .f'undâ'cior dá. ôreem 
d9S t"rega!iores,_ em' cúJfui membrO§, io 
S:prevar ,ª. DOv_a. regr~,' <I: Pa,pa; Hor:i:orlo 
m:, ,em: ,i,a1a.vras,. _pro;-0t1c.ss, . entreviu' 
"futuros atl~ta.s'.l:la Jilé' e verdadeiros lu~ 
f>:'1ros. · ,do ÍnundÔ;''. . , . . . · 

Quérémós n"' .refii"~r ··a:, asi,efu com
\,aúvo · (la.' v!aá,',tesse ii,rà,nde,· ·santo, e 
ao a,imo 'ã.a4o 1m'~'e P.?1' séu,s·:fllh·oa 
à- sá11ta '_Sé na. repressão d~' fie,;cs!J!.s, 
poiil -~ '.àch& · i;~ 'modo_jielÓ- Qua.1·:o 
pled"60,:ar,ostolo ,do. RC!Sai:1o pres~_Íl s~µ 
co.nruiw à :'®tesa' ·<1a.: Verdade J.i 1 j"1rin• ·· 

. cipal orlgem "·das'. lnci,ip.preerisõe3 e da.,· 
lnJwt!çe.s por- pàrt~i . d«( mu'itos- de: seus_ 
!nlin~g~: . ' . 

/ 

, '' INT.OLEitANCIA · MEDIEVAL''. 

com :efeito, .. não ~ pouias os adyer
sa.rtas (la-:Igteja qu_ê, .inovldos. pe!â, pai

.. SRO 'e peló ,&eetá:r~ci. fa,ir.,m . convetgir 
e,ín .São· Domingos 'toda :: "lnto1J.e;a11cia. 
me'dtevar' •. nele. -ven,do ª' .. figmi. smis
tra. do· primeiro . Inquisidor, a ir-and11r 
pa.ra a fogueira.·· as "pçbre.s Vitjinas da. 
eupers~!çl!Ó" e ' q'ué Jhe não,. pert100.n1,,a 
1'1\to<ie se'coró~r so!ldar1o ~Jll·:a'ci-u
~dl!., oritanlzá4.a ~didÔ :do .Papa' Ino-

. c:incÍ-) )Ii ·contr•.i', 03 1Úolgensei." A, ·Eri
élc?opédlS: Chambern,, · por ·.exeri:plo,"',afll'• . 
m11,· que "Pomlngos·'em má horã. :ileu l*U · 

a~ntlmento a. e,a;a.s· . crueid11c.es, e se 
-~réistou '_ãó· élegridànte'. mister:' dé pro-, 
vlll' ; heresia· con'tra. as pcbre:s- vitimas 
éié crnz1úfa." . . _ . 

· : ,Móstra;nd;:i. ass)m, os ~re)e~ conw· vi• 
. time~ in.:ic.sntes Ctll vkllencià ·dos, éá.tóli-

. . ços· e clwjficândo COMO tim crlmé ' QS 
. raêtêuoà 1nq\JJ.títort~Ls, · ~ d~ràtoi-~s 

de . -Sã.o · DOmingos 'niio .-sómenw Mtor• 
màm,, 'a perl!OJtalldade · do grand~ · espa
nhol, . In83 . sobretudo ci)brem ;.dt . injurias 
1i iirrejá e. a· or~m, Dominlc9.na; a, pri~ · 
-1:m · por ter sldo .a.· prinel!)al respomi
vel 1)1!1& cre~/dé~ .. tribunais, e a,·ae
-~da pego apolo <ieeldido -guê • deu a 
-- lristltuiçJ.o no correr dos .~ulos,, 

.: . 'tílo,, lfre,Jlde .~ :.gei,.er:a~dà: tqm a.Ído 
. esta ciarnpánb.á tóhtta· -o Sànto Funda
dor da Ordem '.A~ ',:tera.dom,· que. al
guns . autores cat~ltcos, impressionados 
có111 ela,' proc\il'&ra.in, como o ·Padre· La, 
cotdai?e, · déiendér ·. Sio . ~míngos me
diante·<> argumenio de que ele nàéa t-e,e 

. que ver com a· lngut~1çiió. Este método 
apologetico, -·mesmo. n'o caS<,. de,. c::>nse0 

A - d R I' f · d. f gulr ,Isentar São Domingos-, de <iualquer 
SEUS REMEDIOS açao as. e 1g osas. uran e · compnímlsso éom,.á Inquis!ção, .tsrn a 'b 1· 1·h· , .. C . lieÍ1 -aestavór º fátq __ de deix(Jr palrando 

Os reinedios · para . curar· esses ,irra-. . ª·· ·_. á a fde_ · ae .. n ··· ' n.'i .ar. as·.a,c~~ .que t,araleta.m~nte e 
ves ma:es vem ta.mbeni)ndicados: -no n;, .mesinô sentido sãó felt,as à sa.nta 
mesmo . Óf~eclme_nto ·áélma: c!tlido. l;>urante a campanpà Para liberta; Ig-reJc e à Qrqffl1 Dom!niéana,, que cóns-

São eles: · çll,o de' Caen, heroicãs Religiosas vi,- titulram do:S tesoi;íros extremamente 
Cristo pela adesão humilde· e sirtc~ro · lavam pelos feridos e mor:bundos em ~aros a.o''ct>ra.;l\o do grancle :Pattiarca .. 

l;O) :- O retorno·e. Deus «? ll(I s~u .)nelo aos terriveis bómb~rdeios de . COlll efeito, tres .fon,m' o., ele:rientos 
acat,ament0 a sua · eànta Lel e pel li' .artilharia. e aereos d_estinados :a. ,. amo-· .. -éiue êoo~raràm. 1U1, O\)J:)' 

1 
de. lnqulsiçã.o: 

fiel observanc'a. e citmprimentê, !n, lec°er"' a ·-cidade' pàra a entrada dos çs So~ranos Pol;ltlflCês, a.travez dos in• 
tegral · dos ,deveres ,cristãos: · O amor. _brltanicos' 8 canadenses. ,<iuilli\iOm!, que tinham o habito de no-
a· Deus e à Jesus Cristo :um ·µó ·-ieu . Seu cônv:ento, nos. subuI'bio's de St. · rnear entre as 'ordens quir fÓI'ai'n .& mili-
1"Hho Nosao Seniior, alvo· primordial Germa!n La •Elanche Herbe, foi un\. ela da Santa Sê na Idade Mecíla: :e-- os 
d:i.ptimêfro'precelto·êió Deca'ogo. "Ü - dos poucos ·edlffoios ,que se conser- . dominicanos 04 ·trade!!l p'regadoÚs e ·as 
meu Jesus,. e por VÓ"!IÍIO ,amor!.... Varam de pé; ,0 resta da 'alde:â .fÓi · fra-l'lc!scamos OU frades men<,i:-ea;:ps Bis• 
"Gosto tanto de·.dizer a·. Jesus qú'e o esmagado, -~orno· uma caixa- de:fos!o- · r,ios, ou os ordlriarlós dos Jug.a.res, ·dire• 
amo!._-, Quando · lh'o digo rÍluit'M 'rÓs sobre a qual tivesse ·passado'· .um tamen~'. OU P!)?.-s.éUS delegà,qÓ.S{ enfim, 
V 'Zl!S; parecEf.q~e teriho-Jum1f no; pei- . rolo eompressor .. · . . ' O _poder, civU, :qµe pl_Ínn&,· 9.. d!sp08lçá<J da 
fo,, mas não me gúeim.à';'. dizia o anjo · À popula<:ã!> da aldeia, tomada de. Ierela. 9. ·bf8:~ ~1}lat,. z..unmdô a ll~re~ 
de •Fatlma, Jàelrifnhâ· .M,ll.rto/ .' . ·· panicÓ, 'êncolÍtroÚ l'efugio 'na. escola' · sla Com<> uma am,éaça contra e,,.segurân-

. :i;0 ) ...,. A fuga d'o pecado e espécia.!; - do' convento .. · Os feridos ·,tóra·m deitá· 9-. do Elltado. - ' · . . . · .. 
l ·ente··dâs · sensuli,ildadés 8. dos· caQÜ: d• !l entre .'as '·-filas; :ele- cartelr,as. . ; .· :. 'Vi'l'el)dO em. plena. época, Jl.o .a{\vento 
nh~s que pondui:em :à 'tierdlçâo ;. a ta; Apes11-r, d.à fustigação tJ.úé essas d&, lnq_uts!çlió, tomando parte ,ativa.. e 
t(ii1sa·· slstemafü:a aos iplm!gos , figa,· .P<!iisoas sofreram por parte da. artl• · sa:liente no· ilrariià da hêrésla albigense, 
úàls' do c1•istâo:· mundo;,_' dém.onló e lllar!a. al!àda, po1•. l1averem os alen,ães t~rla S.iÓ. DemÍn:g0gs-1;e .1nostmdo ·alhe_lo 
carne. "Os ·.pecados dó mundo-· f':!io utilizad.o seus 'lares como fortaleza, à.J ~~c!Jls tomB,jia& ~la)'.greJa. para. de-
muito grandes"; Os tiecaAos · ·que . 10• irtrueram-se de ·seus catrefl. para aci;t-, bel.ar' ~e -~i:rive1,_·1ncendio? E; será, !I 
'va.m mais ,alma.s para· 0 inferno ·sfto rnar a óllega.da dos aliados. FÓ{ uma, · sà.ntidade"l?)compa.ttvel com O mister' de 
os pe~dos da carne"; Os pecadi>s ào: demonstra~ãÓ multo comover1te' ua lnctufsidorf lll o qu~ procurarem,s"t.siu~ 
mundo silo ,muito :gi·ândes". ''.Noiia · alegria. com que os frànceses recebe1h . dar nó. comri- deste ai'tigo. ·. · 
S~nhora. d1sae- que no munilo .na llÍuj: SWS llbertidor~s.' Á ba11deira triceio!', 
tas guerras e discorilta~;·que as gui?r- éom a C1·uz. de Lorena do ·a.ai.. De DEFESA DA. dIVILJZAÇAO · 

Fo~ rio Concllio de -' I.:.trão em 1179 
que Àle'xaricir~ ItI, à.ba.ndoparido·· suas 
d~slcões tolerantes ·com 'te?ação â . he• 

ras não São 111:nã.d castigos p·elos. pe- G-:i.Ull!!," foi has.tea.~ na praça central 
ca_dor do mundo; que é preciso rar.er· ao s9m: da J,.Jars~lhesa, enquanto, a~ 
p~nltencia. Se, a _ gente 88 . emen,Jal' granadas dos alemães passavàm ·n:ir 
ainda Nosso. Senhor valerâ. a:>' IDUil• dfD-a ,dàs '.ca-b!)i;as dos circuiista.ntes. 
do,1 mas se não ·11·~; eni"en,da1·. virâ. O 
ca)ltlgo". ·· (A. ·,vidente'. i:k ·-Fat'itna Ja
cinta) "Não .ofendam ma_ls :{·.Nosso 
s~nhor· que J~- está, níuttó-. ofén.dldo". 
(Palavras'de· Nossa Senhofa ,na 6.a. 

· Ap·â.riç_ão) 
3 o)·.- _Adesão incondicional e hu• 

m_ilde acàtam~11~0. aos 11recei_tos, nor
J'.!l~:s .. ~ diretrizes da )greji(°' e à ·voz do 
magiste'rio1 'infalível •no seu Chete su-
' nn11ó O ·soberano '.~,;mtlfic~. . 

'.'A ·Jacinta, escre~e L_ucfáde,jesu~,. 
lm_p1·~ssignava,se. n1uito-: com ,.algúm:is 
cofsas reveladas.no segTedo_.·ê com o' 
s,11 'grande .aiuoi' ao Saµto Padre, di-
zia _multas "e~es: . · _ . . 

"Coi_ta,<Jinho «ió San lo Padre!" 
A· este amor ·pelo·Chere. da. Igreja, 

uuiam ·.09 ,p_~d!>!Jinhos ~_ídentes,:o dos 
seus coôp_eradores,. os :S&ce'rdote1S:·wa 
ho1;a, ta agoniá -repetia.' Jacinta;.' ''R~ 
zem !H)los Sacei·dotes"... · 

.'·Ou,1.1. qui.: a. ·sua recomenda'tão_. 
'd1 ,pedl!'em l.)!,llo Santô l'adte· e ~!_.)~ 
Saeerr;lote·s ,,seja ouvida .. e posta;. ,em 
p1•atica_ em·todos os recantos_ do xww· 
do". -~ este o-'voto ansfoso ela sobrl'\• 
vivente J,ucia,. ao' interpretar ·,6g 'ife, 
sejos da. '.~rlm_a.'. · · · · 

4.o) ·- O ·-~Oinacl~ do·Coraçio de 
Mar.ia, -pelo· estabelecimento-,, inte·,ni, 
ticação e -propaganda <la devoção e 
clllto· ao.;,:i1e~l)l<l In;iaculado poração 
e em ·,especial, do culto- de .repara!)áo 
i?elos pecaq<lS cometld~{ contra tle •. 
"Ele.Jesus-quer estabelecer no mun
do a de-vogão a<J: me1,1 imacula.qo t:o
ràç&o: .·.: "Ôe11t11;' ,de~õção, ún!dà., '.à· 
con·sagração,_está'âei,endendo a g11er< 
~flt. qn il-. llai::clo·inunflo". "~ãó,ciuei·e· 

'\ . 

CONGREGADOS . MA~IANOS, .FILHAS 'Dt MARIA. 
. E. MEMBROS_ :oA AÇÃ_o· CA1'0LICA·: 

. .1 • ' 

Acaba de_ 'sair · dó prelo uma. nova· e·. excelente'. · o~rà 
Dr. Erasmo;· P. s. M. 

do p, 

NOSSA -S~NHORA, RAINHJ DOS . A~OSTOLOS 
~rot~tora e. rriodêlo de ·todo: o. Apoate>laélo 

.Na':époc~·atual -premente é a-·necessidade de àpo_stoloS,verdadeiros 
da ~usa de Crist~. Todos nós. :.M4-eriios:-~ ·de>;,em~ · s~ ;apostoles;: E 
isto o que expõl' clàra e suciritam!l;i.te;a:l.a~ pllrte -desta valiosa ·ehra. 

-l'fa s~nda parte, ·º à:uto:r ~-- <ifei-ece. éfu ·_31 capitulo!\. tom<,> 
· e}{emplo _das . diíerentes modalidades elo .. àpoi;toladó cristão (11.istrução; 

ora'Ção, boin exemplo .e beneficeneiá) · o . maior .. dos inodelos: a propria. 
_Mãl' de p~us. . . · , . ,. · , 1 , . . • , · · · 

·. ~ll eXJ)i;essão .d~ · Revmo .. Côn. · Dr. 'An,tonio .d& Castro Mayer, as
sistent~ geral da: Ação °Catpli~ ~· São' Pliulo; "tão: S'Otidos pr,ineipios 

· do Ap~lado·.$ãO ·,e,wosto~ ·nésse livr~' n-iuito solidamenté. PQr està
'l'ei;n às considerações basead.is nàs mais puras · fontes . da§'. Salfl'adas 
Escritµras, d~ $antos Padres e. Te_ológei:'.I _da Igreja'.'. .. - . 
. ~. iriumeros- exemplos modernos, ele. outros paisés' do· Brasil, adu-

. zidos .pelt> áútori dão ii pbrà .. uní iménso- :vai~ pratico.. . . , . . . · 
. T1·ata~se; na verdade, de' .u_m, v:erdádeiró·- vaiJIÍjnecUlll, mar.iario,. ih-

, dispensavel pifra iodo Congregado~· li'i~a.,de "Mariá ·e: associado do 
·Apostolado Catolico, · · · · · 

.EM CARTONAGE:M. Pl\IMO,ROSA.: ·cr.$: 18,00 

N, ?',~A LIVRARIA CRISTO~REI EDITORA. ·ate~derá, com a· rila-. 
xi.ma . solicitucie, . pedidos de l,it:ros d_e.' qualquer ·. natu~za: ·. re:-. 
ligioscis; • cientü;ii:cis . e. escola~, ~jo . p,igiiine_nto · poderá ser 
•·ietuado por meíó d,l vale. postal, .,chegii.e• ou pelo, serviço de 

· ~eeniboJso-~st,i). · : · · · · · 

Livraria ·crist•Rei __ . Edltôra · 
; llUÁ . CONDE . DE SARZEDÀ~, 1.- -·: 'lEL.' Ú67~ :_ .: SAQ; PAULO. ' . 

. ·,.. . ••. ·. .. . . ...,>,; '}; 

' . . . 
O Sar.fo Inquisidor Pedl'O du Veromi: .Uresco . <~~ F1·a Angelico. 

rés1a, pron:ulgo:i o primeiro si.~tema CO{li· 
-plet:i d:i. reprei;são que a. Igl'eja·· ba.ja 
imaginado,. contra· ela. Oi'a; as medidas 
·então adotadas visavam antes de tudo 
os h._ereja<s . que, não contentes . de Pl:J~ 
fessar opiniões heterodoxas, . su)>vertlàm . 
:a. SOCled9.de !}Or suas- vlolencias: ·e :revol
tas. Além ·dos- -cataros e patãrinos· .es~ 
palhados · pelz . GascÓnha e- ))!\la região 
albigense, o. Papá condená os braban
ções, arogoi1J::2s ~ out~os _inimigos- da 
ordem . publica " . d.a Tel!giã o.,.. · 

Nenhuma pessoa hon~t:i.. e- sensata 
pode deixar de subscrevêr o seguinté. 
canon do coricUlo Géra:i de .Latr-ão, que 
c~nsagrou à. legitima de~ésa, da. · eÍvll.i
zação · naquela epoca: ·. ~ · "Estando .o_s. 
ln·abanções, .aragonezes. uava.rros·, bas
co~.' cotteraúx :é tri1Lverd!nos exercendo 
tãó grandes. crúeldades sobre os crí.stãos, 

, não r7:peita-11do·nem Igreja nem mostei
ros. e não pouj:>andó viuvas, offãos. ve
lhos· e criencas, não tendo consideração 
riem- para a idade nem .para o s_exo,, mas 
detrubando e ctevasta11dJ tudo c3mo pa
gãos, Ordenamos a _todos os. fieis, pela 
remissão de seus pecado.s, · que ,se opo
nhám cor!tjosa.mente · a essas s~lvage
rias e ê.efênd.:;m o.s cristãos contra es's~s 
infelizes."· - (C JUC. Lateran. 1179, can. 
27). São esses herejes acu~ados 'de exer
cer deva.staçõe.s ·nas ·regiões que ocupam. 
e si Alexanclre HI ·ordenii, contra · eles · 
uma. cruzadâ, é, C:iz ele. para remediár 
grandes · desastres, ··" ut taritis claudibua 
re viribiter opvenant." (Decret. Gteg. 
IX; V. VII, 8~. 

:.iOUTRINAS ANTI~somAIS 

.Segundo Guiiauci, ·um _dos m».Ls·-aba• 
li.2.ados historhdo1·ei.. da · Inquisição, ,,o 
exame· d.as d9utrlnáS hetcio(loÍtas dos,s~
culos :x;I_ e :x;u e a. er,umemção .'das. 
perturb~ões que elas -provocarar.:<, · pro
vam, cJm efeito: 

. r.ci, Qúe depowc. do ano mil, a here
sia. d~L'ia. de ser uma opinião puramente 
teologic:i. destinàcla a ser . disc·utida · no 
.recintQ das 'escolas; ·mas "que· ela.. · 86 

· ti-au.sforma cadlL yez mais em dóutri
uas antl-socia.ls e anarquistas. em opo
sição I),á) sómente côrit a ord~m ,social 
da Ida.ele Media, m.as ainda contra. a 
. ordeDi social de tod"".s os tempos; .(vér 
neste, .sentido o estudo ·•os precur.;ores · 
dó nac!ónaJcsooialismo t do sJcia.!lsmo 
internaclons,\" publ!aad.J' no LEGIO• 
NARIO de 7 de m2.rço de l943i. 

2.0) Que essas doutrinas anarquistas 
provocaram. movimentos revOl\lCionariOS 
·e . 'perturbações. profunda.s· ·no seio das· 
m1>SSas, e· qtie. &.•.sim a heresia.· crue . as 
informava se transformou num peri-
go publico. j . • 

· 3:C,) Que, des:ie então, a autoridà'de 
'.temparal · .teve tanto. interesse q(!anto. a 
autoridade espiritual em combater e em 
destruir a. hcresià. 

4.o) . Que essas .duas autoridades. de
pois de' haver .agii:lo repa.radamente . du· 
rante muito tempo. a primeira (O Es• 
tadol pelas condenações de seus tribü· 
nais; à forca e. à fogueira; a. segunda · 
(a IgrejaJ pela excc-,,unllão e.. peli!s · 
censuras, eclesiasticas, acabaram por 
unir se~ esforÇOS em uma ação co
mum éontra a.· heresia. 

!'i.c) QUE' essa a.r,ão C0!1jtmta inspi• 
rou as decisões do. Coilc!lio de Latrão 
e111 1178 e do Concilio de Veronà 'eiu · 
1184. 

Estz, <?Onstatações precisam o cara.ter .. 
dil. .Inqui~ição tal · cJmo foi estabeiecidà 
peÍas. tie'cretais de Aler.andre ' UI no 
Concfüo de 'Latrão.· e de Lucio, III no 
Concilio dr, · Verona. Podeinos .· de:ihi-Ja 
como tim. sistema de· medidas repressiu 
.vis, Umas de oa.ratcr espiritual. outras· 
de eara•~r te~pora1, editadas simulta
n~ament~ pelo poder eclesiastico e peio 
pocier civil para. a defesa da. ortoçloxia 
1·cligiosa é da· ordem -~ociat; am~das 
igualmente pelas doutrin8-'I teologlcas e 
sociais da heresia,,_ (Ver estudo d~ Jean · 
(ruiruíd · no· "Dlct!Onaire · Apolog:etlque . 
_de la Fci CathoHque" e no livro "La . 
Inquisition Medievale " • 

QU.e • ~ deve, Pot~nto,:. pensar: ela~ · 

acusações v_iolentás que : são 1rt!quen~i. 
mente dirigidas" à. Igreja a este 'pi:Opó"
sito? 'Não passàm .de pura decla,ma~ão 
e prov_am apena,, a. ignorancia é · a., paij, 
xão de seus autores. Deixa-ndo; eom.;etei'
t9, de préél!ai' as e:,ndições no m~ió' dás 
gü.ais a ,Inquisição foi Cieada,. não ·.per~ 
éebem o alcâ-nce e a. ràzão dé ier·dessi\. 
insiituiçã-0.: _'.F.i;quéhem~se ttue -os' : priJ1,
cJpêt,.i\anto, .. qúantó os- Papas, p~ld!~ 
rim ·âoSêu· nasc!mento.·-e .se.·.·enga.nárXt 
-;i.tr_!bulndo-~ unk.a.me11te· aci ii sect.ariiit 
·mo :re11g10SJ; · Enfim, tra.nsrorniando em 
martireli eia. liberdade· de ,pensamenfo, os 
herejes qúc de.sencadearam · por-seu fa~ 

· na.tiimo as· ~orea desordens na· socied<(•; 
de ··de seü ·t=po, .abrandam-seu·; .erros e 
désàtlnos; quando' não . os . apr~entarl,i, 
como, inocentes pombas, _sem fel. 

SÃO: DOl\lINGOS . TERIA·. SIDO 
·. INQUISID'OR? 

Não são raro$ ,ds .historiadores domi• 
nicano., que sustentam. a, \Jpinião 'de- ,que 
o -fundadôr de· sua Ordem ,teria -sido'. o 
.primeh~- tnqui,,1aor. o . proprfo Papa,, 
Sixt.'> V se.· tez eco de:;sa. opiilião na bu-

. la de canÓnlsa,ão .de São Pedro' de .Ve~ 
rona'. (15813). . 

És segundo· O. '"Dizionario di · Erüdi:;io .. _ 
ne .sto1·ico -,-. Ecc!estastieo, ·. voJ. ~XXVI, · 
pagina. 43,- '.'0 1Pontlffoe,Gregorio IX; 11, 

pedid{) .,de··-Sãó---Raimundo ele P~ná.forte, 
dominicai'ío; c.oní'irniou · em Tolosa.' o 
printelró tribunal da. Inquisição já,: ere~ 

• gido . por Inocencio III, no111ea-ndo para. 
inqilisldQres os· religiJsos dominicanos, 
eujo santo . fundador. havia trab.tlhado 
com fél!z' su~ na conversã.o dos ·a1;. 
blgênS('..9;· 1-azãó péb. ·qµal o Pa~e-:·,roãb 
de Gabasfon escreveu urna Apólógia,, ,ju111 
·&, Í>9mingo fué et pnmier· inquisidor; 
vaienda 11!21." · · . · • ..· .. •-

,Note-~ que , São Raimundo de· :pena• 
· forte, que exerceu' O ca1·gô d~ ln(ju!.sl(jor, 
entrara · piu-a a Ordem dos Domtnicà.;
nos em '1222,. oíto mêses após· a .. mÓi'te· 
de São Domingos. Em .. tão, breve 'prazo, 
já' teria.: a, Qrd~m · perdido O e.splrito (IUfl 

lhe tnoculâr_a o .santo'. fundador? . 
Tambiõni Ordo!no diz que Inocenci<l 

II.l fe?. de São Domu1go.s O· primeiro ,in; 
quisldor: . . . 
· Outroo · historiadores, como Gutra-nd, 

por_ exempio. acham que, ru realiclªde, 
as· funções. de Inquisidor já. havta.m sidÍ> 
exercidas. desde·. o fim do secula. ~Íl, 
por legad~s ci,sterclenses, e quando- São 
pominll'9~ ttesempenhou esre .. cargo, -foi. 
em virtude de uiuà 'd~legação que 1-ece
béu. da Légação · cisterciense dirigida. por 
Arnalclo -de Citeaux e Pedro .dt ca.stel~ 
nau. Quando,. no. cursó de sua~ prega
ções; !nipoz_ uma' penitencia e concetieu 
carta.s de absOlvição ao he'reje P.ons Ro~ 

. gel,'; d~ctarou 11,gl.r "auctorltatt. -domil'li 
ahbat!s Cisterctensis, . ApOstolicae ~(ii,S 
legatt; qui hOC noliis ltljunxit off!ciUJn.'.' 
Em, um outro ato do mesmo genero, São 
Dcimlngos _se cobre sempre da,· autoridade . 
,do.legado: - o o.ué parece provar que. 
não era inqulsldor. ele prop;·io, mas :de~ 

· legado dos lega.dos que .,avla.m ,sido ·en:.. 
carrega.dos pela Santa .bê cta Inqúlsição · 
nas terras liª F.rança, meridional;,; (Bo,
land)sta-9, : Acta. Sant"orn:.n. Augus~I, .. · I, 
paglip.s: 411} e 41H: · . · . 

Não· 1·est,à; · <iú~ilfa, porta)lto, . qua'nto 
lí.o · fato , de São' Ooníingos ter tomado 
parte ,na,,' fnqulsição, seja diretamente 
.nonwa.da 'i:iot' Inocencio lll; como., àfu< .. 
niam a1g1111s, seja como· delegado dÓs, 
Iilquisldores c~t,ercienses,., como pensam 
outi·os.. · ' 

, MAIS Ul\-1 PRECONCEITO LIBERAL 

Outril., ,b\llela inventada JJela. ês,êol~ 
libe.ral .é' a _de ,iue não se pode. conceber 
um_ Santo· como. ~ão 001ningos q11e' rse 

. mostre' part-ldar1o dos me todos. · eriergi:. 
"<lS de l'epressão da heresià. Não é' e11;. · 
~:;-o· legitima a reação a. mão .àrma.di 
contrà as agressões nazistas e . ccimunis:. 
tas? Não era outra a 'sanha clos0:11ére;. 
j6l-,clàq~Js-. tempos. MM· á .Igreja, ·nã'g 

, ;r ~ ~':-iOo~cfQ(. -·~~~- P't~~t:·::·. l 

/; 



.EGIONARIO •· 

A Ordem Dominicana e a defesa da fé FEDERACl0 DAS CONG'RE.GlCõES MARIANAS 
(C:lllclusão <la S.a. r,ag.j !::a~u:" t~mpo qm tml:t ,·ei·- CONGREGiDOs OPERAnIOS DE 

..'le~ja .a morte do pecador, ma$ c;ire ele ·sANTOS EM ·ROMARIA.· AO TU-
ire e;;nvertll. e vlva. os SANTOS A SE&VIÇO JM ,MÚLO · DO P. CURSINO 

.A Inquls!\;.110 sómenta condena'\'& os . INQOISIÇAO 
htrejes relapsos e contum.a,zei;. Assim, 
por exemplo, o inqui.sidor geral em ·~an
çn. no-ano de 1231>,.Frei Roberto, dcno
mlnado ~ ~. antes de entrar pá• 
1'1\ · a ordem de São Dõmingos. h:wi&. ·s1,
do tun dos ·herejés Cã.tai·os que o povo 
chatna.và de bou,:res (bulgaroi,). · · 

É n,torio .o ·absoluto concurso da.do, 
. lo\ Inquisição · por São Lu!s, rei de Pran• ça,.. , . 

Em 1226, o rei Jàyrnl de ~gão,, "à 
-conselho ,de se11. c0nressor, o· dOin.iníd.no 
(Sãó) · Ralmun~ .de J,'ei:laforte; pediu a, 
Gregorio IX enyia.r•lhé lnqulsfdor~ o 

. peJa; lSUla de' Ztl de ma.lo ·~e; 1232 o .P.1,

p& encarregott o Areebú!I)O de . 'i'ari:agona 
·<!e fltl!e!', ,,C)'Ol"r: -· a,jUda.· dos ~. 
uma ln<iulslçií!)'. gerai em ,iÚ;lgã(J e- na. 
Ce.talunha." ·· · ' 

A Congregação :Mariana: de ·Opera
rios. de Santos, não tendo podido par
ticipar das ho1:1enagens · ao saudoso 
P. Cursi'no,. mandou, domingo ultimo, 

. uma' caravana de' se,wnta Cong_tegadàs 
afim de prestar tinia homenagem todil 
espe-cial aquele diretor que tambem 
lhet .fora ·muito caro • 

Chegados' aqui_ no domingo pela 
mlmlii, : assistiram à: Santa. Missa às 
10,30 horas, nó Colegio .S. Luiz. 
· 'Tennillada a: Santa·. 'Missa, dirigi•" 
ram-~ inc.orporados em romaria ao 
turríwo do R. P. Cursino, µo: eemi
terlo ·dô Santissimo: Sacramento; 

Ali .detiveram-se .. em orações, e.· 

Falou a seguir o · n,,~o- 'p~siderite, 
Sr. Sih:io. de Souza Que '.c:11 ·brilhan.,, 
te,. oração mostra .. a . ht•nrosa, incum
bencla que lhe faf cometi.eh :e o.o )nes-· 
mo tr,mpo a gr:mdc -~e~pons11biiidade 
decorrente, J1ar:i cuj:i dcsincuzr. bertcià' 
contava com a proteção. de Nossa Se-," 
nhora, que é o fator de triunfo das 
Çongregações_. 

Usou da palavra Ioga' após, 10 Pr~
sidente da Diretoria que terminara o 
seu mandato, para agradecer. a cola
boração dos que o ajudara,m _durante 
a si$ gestão, ei de um . modo parti
. cular; .a Frei Pedro a quem tud.o de
ve a Congregação. 

.t>ow Mm, pa,ra se ve1· com que.·1;igor 
Sb Domlngogs encàL'aV& ·g, herel!m, ·bas- · 
ta. ~r como tra.ta.vlli esses convertidos. 
Pà."ÍI. dl'lr a,l:)sOM.ção ao ex~h~~ J!'ons. 
Roger; ·São ,DomingQS, coino delegaw> 
él:o. ·ln®1'1d-Or AnlAldo de Clteaux,. Uie 
imp<Y.u, entre out~; a.·. penitencta. . ·-dll, 
fl11,:ela!:lí0; a abst!nenclá · ,pe~ua, $.lll
vo nas festas de Pascoa; Pentecostes. cr 
Natal, em que devia comer carne para 
mostra- que· havia. qeln.,do, a.'heresla· (os 
llerejes cataros s,. Abstinham ·de car
llé); . o MtUn durante tres quarentenas 
,~ôr ano; devia. levar duas.,cruzes.costu
l'&das às suas vestes. estas ·da forma: e 
eia cor ·da.s usadas pelos rellgip.s~, étc. 

· E o mesmo Sll.o Ralnmtido de- Pena•· 
,_forte, dorriinieano, · ~rnado r,enit:énçiMf(í 
e canonlstll· da Santa.. Sé, eacre\'\lU um 
trata.do :d& proce&o inquisitorial. 
. Ao mestrto tempo, o pitdos-> téi .São ' 

Femam10· II '<t,e Ca.steJa, 'primo i;le São 
Luts, orga.n12aya a inqUiSição · em ·-seus 

Piedosas homenagens espirituai/; áo 
inesquecivel Diretor desta Federaç1\o, ' 

Em ·seguida propunciou algumas 
palavras, substanciosas · ·como :;.empre, 
o R. P. Mendicirle, para cumprimen
.tar :a nova Diretoria e· para· .dar al
gum ,avisos e diretri,zes ,sobre o mo
vimento Mariano. 

· Dia Todeaco em seu "corso dé sw
l'ia. ,e;ieila Chiesa", ".ol. III, pagina..Ai!4, 
dep0ís de apreientar o retrato quê de 
&o· OOmingos fez Lacordah't!, z;eg;mdo· o 
(!Úal O fundtidOr ~ Ordêin do6 pregado• 
:res "abrla. ·a tioca cómlinte. ·para atien• 
çoai·, o ,coraçãO- sótilen~ :pa.v. pJ'efrtU', a. 
,não aómente: pa;ra um .oficio· de amqr" :. 
. w:Mas os autores, ,na.IA recentes h.ao eit• 
clµ!im qúe' naquele- 'grave peftgo' par.a a 
c;ociedll,de rellglOSlt ,e ,tambetn ·para .& Ci• . 
\'H, Domingos ha,via r~nhecldo .ser 
,justo '1i extremo sup!folo; a,pilc~<to ,aos 
· ixerejes _c.onvictocr e. 'Óbsttnado&.'.' 

() DOU'.tOR ANGELICO 

Aliâ.s mais wde uin pui:rv. pelebre do
!nlinlcano, Doutor .da.. Igreja;e Santo.~~ 
.rse· acha wm nossos 11,ltares. São 'l'oll!IIZ 
de ,!\quino. .ta'rnbeirt se: tliootswia par• 
uctario da pena d ~. pôr, 'crüne rle 
:íi.eresJa, peto· arguml!nt_o -~ razãq d~ qúe 
fSe ·condeil&ttl:à·'.:pená<inàxima PS falsa• 
nio.s e ils.·péSsÓas .culpà<laa 'de::atên~ 
;do' -contrA o~ cMfe11. de 'Estltdo. . . " 

comor= diz o · :>adre Negrqm.onte 
em seu livro " C'amlnho. da V!da..,, é · 
dever "da autó'ridade suprema•,;•deftnder 
fio ordem sacJll1.,e .garanti1': a seguran~a 
tiOS SUbdltos: ,ora, li, .. :expertencia,' atest!l; 
l(!Íle a penà.éap!te.l .6 o ·.un!ro m~ M 
etastar de CÍrlmP.s, atrozes a.. certOs ho
:mellll. E mesino · 00' Inimigos dli · pe~ de 
morte são obrfln\d~ ·a confessar que o 

/ ~tabeÍeéhnen~ dela. é:onesponde st!nl• 
pre a.· uma·. notavel · dlmitiulção- ·de cri

. mes, e a Stlt\ SUP?le.S.SáO ·a um .awnenw. 
os qµe ~ham que ná.ó se deve .apll(lar 
pena vindicativa. atem .de terem contra 
,si o col!Mlnso de t,odós' os' povos. eàtãO 

. eaindo no funéGto erro !ló · lit,eraILsmp, · 
C!~ põe · o indivictuo ·acima·· ·dÁ. . soc!eda• 
cte~ ,, 
. Ora, oomo já dissemos, !1 recm-,o ex

ti:emo da tepf('ssão vtoleutá da.s hete.s11r,a 
medievai,; só .t:o\ . usado 'dl,po!s. de es
€0tad0& todos ós · m:e!Ós 6ila~r.J.oa. p&,rà 
trazer 06 rebeldea à razão, segundo To
desco. , por exemplo, em célÍ já. 'ojta.dO 
"'COrJO dt· ~rla, deU9' C~~·, VOL 
,n; pag. 471, "no concil,lo. -de TOtom 
isurae· a JnqlP&~o. ultimo meto~ es<:ogi. 
tado -00ntra. o-catarismo, depols,daa mis
c;ões .çistercleriscs, da. .pregação de São 
t>omlngea e · dâ Cruzada.'' · 
. E segÚndo o santco Pàdtt Leão'. xm 
em uma , de suií.s r.árta.s ericlcllcail . &Obt8 . 
o santo. Rosario, · sr~ a -estk devoçãb, 
•' a piedade, a bOa- fé, a conc:itdla re~-
11neçaram a crear ralzes · e os p~jiltl>l' dos 
hm"eit!!, bém como :iuas ãi:tlmanhas. cal• 
i·am por terra. Graças a, Nossa seu110-. 
a·a, muitos. ka~os s• converteram 
e o furor d0$ tmplos .fO! reff(lia,do. pelas, 
armas catol!cas que haviam sido con
ctamadas pars, reprimir · as crueldades 
e ,devastações .dos. albigenses, ppondo-se 
I!\ . força pelá f'<irç a.," 

Sustenta, portánto, ·. Leão XIII gue a 
~voção do, Santo ltosirJo serviu · não 
scménte- para ·obter a. con:~rsão de mui• 
tos deaaes ·hereJes, maa"-tambem para 
propiciar. a vitoria -das armas catollQaS 
(!Ontra. os ·que ·se· .Obstinavam no erro, 
cometendo toda &'.l:rte de. tropelia., COI}• 

tra os filhos da Igreja. 

~ ORDEM EQUESTRE bE SiO .~O~ 
.. l\IINGOS E SAO l'EDll.O MAB.TlR. 

o .Pl\dril Bono,~l no cataiogo das or
dens Religiosas, à p?,glna LV, diz que. 
Santo Antonino em sua. "Cronaca" e 
outros nana.a que hawmdo nas reglóea 

' de: T.:>Josa, e da Lombardia cr~scido rntú
to a seita dos lie1-ejes albigenses, os· quaw 
com suá falsa doutrina infestavam as 
,x:!)lllações, "àão Dqmmgos não s:imen
to· se OpOZ energlca1t1ente . COtn · SOiida 
<1óutr:i!la e· com a. pregação, m!i.s cont a. 
força. pQra por úm paradeiro aos fmen• 
~ .. da,no,,; que faziam tarnbem a férri> 
e fogo, e para tal efeito formou uma mi
lic~ de homens vá.lorosos e zelantes da. 
lwnra de Deus, e da Fé Çatollca, que 
foi denominada millcia de ;Jesu: Cri8to 
e de São Domingo.s .. Honorlo III, Gre
gcilo IX, lnocencio lV, ilon ,rio IV, João 
:XXII e outros Pont!flces áprovamlll a 
ordem e il cumule.raro de. privilegies. 
Alguns deescs cavalléil'0.6 eltglam um 

, superior, e profesiia,vam o · 11oto de ca,s. 
tidade conjulgàl, e 0se inscreviam :tam
betn a.s mUlheres, 118 qua!.s coin orações· 
Sntercedlam a. Deus pela ~nversáo ou 
dl!Strulção de tão peàtlferos herejes: -
tais mUlheres·, prometiàm. não i,mpedir 
os máridos de guerrear contra, os herej~, 

. e em cai!o de morte vlve1-en, em estado 
de Viuvez." (DlZionMlo dl Brudlzlone 
Storlc, - Eceleslaatlco, VOI. XXX, pag. 
106). 

Em 1240, a.penas. de2.enove anos .apõs 
q.·morte ·do grande Sànto,. o.s dom!n!ca-. 
:n,a de Bolonha fünciaram, nesro eiãade, 
a Sociedade de Santà. l\!arlr. e de São 

· Domingos contm os Patarhlos e SOdO•· 
ll'litu. Ein Milão o Inquisidor São. Pe
dro de Verona havia. creado a, SOC!e• 
dade dos defensores da Fé, à,quaJ Gre.
gorio IX fez um belo elogio .em .. 1234, 

. 'A.·OJUGEl\l DA ORDÉM. TERCl::iRA 
DOMINIC~A 

' bili o santo Padre Bento· XV, na En• 
clcllca. "Fausto appetente", <iue a, his• 
torta nos relata esse. outro ~at_o: -, "N:1, 
epeé& em que ele formava à petfeíção 
cristã os primeiros dlsclpulo: · que entta-
1-am para sua escola., Domingos 'teve 
a ideia de constituir como que uma 
.santa mlllcla. composta. .de lelgc. piedo
soo e devotados, que t!nhatn por. duplo 
-Objeto a d!lfesa dos dite.1tos ~ lg~ja 
e. b'3.rr8,r energlca,mente o caminho u 
Mré6ias (haereslbus íorttter. repUgna• 
tet) • . Foi dease pensa.mento qllé nasceu· 
a . Ordem Terceirli do1nínlce.J1a., 

0

qÚ/l, dl• 
.. illlldindo entre çs povos do mundo a 
i,ratica da vida perfeita, ctev,a ser para r~ _r.fãe Q, ~ta lgreja, Ull1 g!QrioS1) 

., 
' : 

estados. · · · · , 
De Sã.o FirnA.'1do II fa,; a; ' Sa.nta 

lgl'slja o seguinte elogio no dla, -de sua 
fci;t& _Uturgica: 

"N'ele (fl'ernand,:,. ll), iw lado dai( 
preotupaçaieà com :~ . cof&as do reino, 
l>rilha.111m vJ.rtudes regla.s-;. ;.... a màgna,~ 
nltn!dade,. a. clemencia., a Juatica.; e, ,ac!• 
ma @ eodlrs, o: ~k'l pe!!a Ft'í catolfcà.. 
t.1111'· ardorõa& eml)l:IJM no sefltldo ~. de
fender e proj)a.pr .. ~ .. cúlto . reiigfos~· de.s-,, 
t.a ~~ ('.átoUcá. .Isto . realizava princl~ 
palmepte perseguindo os· be!'éJes, · iião 
su~ que em.·• estabelecessem ,m part& a.1gulti& de seus· di:lm~loà, car.:. 
ttgando. C(}Jl!·SUll's !)I'Oprlaia mãas a. ~nha 
.~ra a 1ogue1r11. que deven,a. quetniir ciii· 
éondenados. " (Brevíarto · R o m a:n 1l ,·. 
Suppt., XXX mal!>,, 

-O lNQUlSIDOK Si(): fEDno- DE 
. -vEaoNA:.. . 

A paslçáo.; dCCJ In~oo-és fol; multas 
· ve1.e11 crJtlcl, 11 08 -Preg~orés pàail.ratri. 
frequentem~ ~?' éaro ,. mllléão' que 
havta_m espec!almente ·~cebldo de per
.seguir a heresia, " lnqufl;ltores . baeretlcae 
pr~vitat!.t", conforme: ·o :oficio> qutt·. Jh:e.s 
conftou p Santo , Padre , oreg0r1ó · xx. 
Um deles,. Pedro 1k Verona,. .morreu .as
SlUlS!nado; . como· tambein aconteeeu, na. 
meffllà Ocasião. nes terras dli,Conde de 
To!O,\la, á6s fuqulsldoteB. dé A~i 
tol «1n-0?1isado ·e a tgreJa ·o venera 80b 
O·. no~e de . &o, Pedro· Mart!r. 

$AO PIO V 

'São PiG V, t:iómtnloanG. _por seu àus
tero. temperamentó, alltes -de eleito i>ai:ia, 
exerceu o ca.rgo. ·oo: Inqufuiclor. 'Oe~Lna 
Lombardia, nlio ma.lá. na- 1dade Media 
mas em, plena Ren830tlni;&, e: empregou 
/UJ mais r!gorosaà rnedldáls para. repri• 
mir a neres!e. protetumte naquela re
gião, Escolhidl1 pua suceS$0r de Pio IV, 
manteve c<>m grande :relo a Inquisição. 
O rnals, retumbante 11contecimét1to de 
todo 6eU p(lirt,lf!cado foi se · mdútldà a 
e,tped1çã<> a mão annada· que oraan:20u . 
contra ,os turcil&, · · 

Dele dtsss o .seguinte: o Santo Padre 
Bento XV; , 

"Enfim, para não talai·:de outro& ti· 
tulcs 4e gii;,rla. não 4!8' pcx\é esqUécér . 
quo a. fall)ilt& domlnica.Ilà. deu à· ~reja 
quatro Papaa eeléb~ea: "" o ~timo; SM> 
'Pio V, pte.stou Jmorta'itl &etv!ÇOS à· 1.'éll• 
:glão e (\ . s<icledade: - . depollt de: ".ba;,>er 
assegµraclo, à fot,ça de. ·~tepcil\à e de 
exortações,. A Mlariça : mllitat ·dos Ptln• 
cipes cristãos, derro:t,ou détlnitlvamente 
as forças turéas perto das llhas · E'qulná.• 
das, llºb é egide e com o socórto. dil 
santissima Vlrgem, 11ue ele mani!ou, por 
esse feito, 1n.vocar sob o titulo, de Auxl• 
lin d0s Cristã.o." (Bento XV, e,,«. ""aus• 
to appetente >. 

FlSALIZA:NJ)O 

Níio desc0nhecem0s o íat<i de que hOu• 
~o a.busoo no exerclclo do lnqulalção. 
Qu.a1 a: l.nStitui;ão no mundo q1.1e níl.Ô 
Be Mhà sujeita. e.. abUS061 Alguns. lnqul• 
sldo.-es fora,m de.stitUldoli· e até eit• 
comunga.doo por ha\Íere111 éKOrbltaào de 
suas funçõell, Devemos 110$ lembtl\1', po
rem, que até os Sàcramentos' estll.O· ~u
jeltQS a abUBOS, Para, dar outro exelnp!O, 
aÍl).dÀ -recentemente o1 Santo PAdte Plo 
xu; gJOrlosamente reinante,. se referia. 

. Ms abusos que- ·Sll lntrodu!tlram nas pra• 
tlcas liturglcas; Vam~. por esta ra2Jio, 
condenar <Q sacramcntó.s e a Sagril.da 
Liturgia? 

Co,i,inuemc11, portanto, a ver tlll$ ins• 
tltulçõe,1 da. sant:1 IgtejA outras ta,ntás 
manlfe.r.tações de sua sabecloi'ia e . <la. 
ass~ncla qtl(. lhe é prêstaclà pelo bl • 
vino Esl)irlto Santo. E nas dlferent-ed 
Ordens Rel!glosas, Que constituem a&: 
ml11elas encarregadas ·de pór' em pra.ti•, 
e~ .as medidas ditadas pelâ Sa.ntfl. éé 
ApostoHca para reallBr a . obr& de , 311.,J,;, 
,•ação tio genero huma.no tê~b!da. dM. 
mãos de Nosso Senhor, 11ejaznos outros 
tanliO:s instrumentos 'ô?,· Providencia, di• 
gnos de nooso antot e· de· nOS&& venetâ• ' 
çáo. . ' 

·E sobretudo procuremos iÍ:nit\!,r. o 
exemplo ~. glorio.~ Orilem dos l'irega,
dore11, cujcis trts Càratétisticôs, se*1lf)dO> 
o &i;nío l'ádre Sento XV, fo~in "Ufnà 
grande solldéZ de douti'lná, uma- dÓClli~ 
dade fiel e abso1u~ ém fulaçãó ~- &trt• 
ta Sé Apootollca e uma jliedade toda.. es·· 
r,teial para co6 a .Sántls:lbna. Vir~m ". 

N tatde; às 15;30 ·horas,. todos jun
tos, estiverani em visita à sede . da . 
federação, onde foram recebi.dos pelo 
nosso Vice-presidente, dr. Cori Go
mes do Amorim, que lhes mostrou :as 
dependencias .todas da sede, mantcn-' 
dó ·util e interessante palestra· · com 
todos. · ' 

Durante a visita. à sede foi-lhes 
.servido um lanche. . 

Durante a tardinha quasi todos rc
~lraram:.se · de volta a· Santos, téndo, 
porem, quatro. · deles permanecido 
mais: tempo nesta Capital, para faze• 
rém, uma visita aos seus irmãos da 
Congregaçiió de Nossa Senhora 'd'a 
Saude e especialmente para cumpri
Mentarem a nova Diretoria desta 
.Gongr.egação, ciue, domingo ultinio, 
tomou:- posse. 

Os nossoS irmãos operarios da 
Congtegação de Santos, pe)a manei
ra com que ;se portaram e 'pelo espí
rito .de· prof1,lnda piedade que . reve
laram, deixa1·;µn entre nós uma es
p1endi4a impressã<>. 
. A ~les ~ ao ,seu digno Diretor, os. 

nossos· vivos cumprimentas e o nos
só fervoroso Salve Mavia! 

HOMENAGEM AO P. NELSON 
DE SOUZA. VIEffiA ·· 

A Congrega~ão, Mariana dos alu• 
nos do Glnaslo do Estado, prestará, . 
hoje à .noite, às 20,15 horas, em sua 
sede (ruá Tabatir.guera, 94), uma .ho
rilena~em ao Sl!'udoso Padre Nelson, 
seu Diretor, que pereceu e:xatameriM 
t~ há um ano, no fatidico . desastre de 
aviai;:.ão que nos privou àinclà do ~au
doso . . e inesquecível D .. Joté e Mons. 
Peque.no. . 

A data coincide tambem l'.'Om o de
cimo aniversario de vida ~a Congre
gação que será eomernorado digna-
mente. · 

A Diretoria da Federação far-se-á 
representar .. nas. solenidades. 

Por nosso. iriteí-medio estão convi
dadas às Congregações c!a C!\pital.. 

A sessão . será prc~ididà po1' Mons. 
José Maria Monteiro. 

Tmo DE GUERltA DA ACADEMIA 
MM,IANA 

Chamatnos a atenção de .todos os 
·Cong1-egados que atingiram a idaçle· 
em que deverão cumprir· com seus 
deveres para com a nos~a amada ·Pa- · 
tria, para. não se descuidem e quart• 
to antes procurem ingressar no Tiro 
de · Guerrâ mantido pela .inca115avel 
~cademia Mariana. 
, Este Tiro de Guerra, iniciativa do 
tambem incan.savel Ci>ngregado Dr. 
José d~ .Brito Viana, destina-se ex
chis!v~linte aos ,Congregados, de 
:sorte que, ,io lado da eficiente ins
trução militar dada pelos nossos Ti
i:os de Guerra, no da Academia Ma-· 
nana QS ·crmgregados encontràrão 
ãirida o atnbienie da Congregação, tão 
necessario e indispensavel às suas 
álmas. · 

É, pois, 1.1m Tiro de Guerra dentro 
~e uma Congregação e deve merecer 
o ap.oio e a· prefe,rencja de todos os 
.Congregado.s, . 

Ós inte;rossa~ devem dirigir-,se à 
Academia Mariana, rua Barão do ·,'J;'a".' 
ranapiacaba onde ·o Diretor da Aca
demia, ó Dr.·,Brito' Viana, dará' as in
formações- necessarias, visto . como as 
inscrições para uma nova turma es-
tão abertas. · · 

ANIVERSARIO DE FUNDAÇÃO E 
fOSSE \ DE' NOVA l>ffiETORIA DA 

CONGREGAÇÃO DA SAUDE . 

No domingo passado a Congrega
ção Mariana de Nossa Senhqra da 
Saude realizou uma .belíssima.- sessão 
soletlé éoní a qual comemorou o ani
versario de sua fundação e ao mesmo 
tempo empossou sua ?).Ova Diretoria. 

A sessão foi presidida pelo' R. . P. 
Agostinho Mendicute; S. J., e contou 
ainda com a ~resença do R. P,. José 
Visconti S. J., R. Frei Castro (;5upe
riol' da Casa Paroquial), Irmão Ju1io 
(DD, Reitor, do Colegio Arquidioce
sano) e o R. Fréi Pedro, Diretor da 
Corigregação da Saude; 
. A ·jlessáo foi aberta pelo R. P. Men• . 

dicute, Diretor d.a Federação que 
confümou a posse dos neves inte
grantes -da .Diretoria; à medida que 
iam sendo chamados. 

-·-7 
S.ACRI.FICJ.O 1 NU l' 1 L . ~ 

exccleule aux1lía1· no tratatnenfo da Sífilis, que 
6o auos é receitado por medico~ espedalista1J. 

Usai-o com confia11ça. 

ha mais de 
1 

Por •,ultimo usou da ·palavra:' .o. R. 
Ftei Pedro, Diretor <la . Congregação. 
da ·Saudêe, agradecendo 'as O homena-. 
g'ens 'de que .foj alvo e, em paiavrás 
eloquentes e pr(>furidamente edift.can
tes, faz a apologia . do Marianismo, do 
amor entre os Congregados,. da estrei• 
ta união que deve existir entre todos 
os Congregados e entre. todas. as· Con
gregações e, em mais urna·-eloquente 
demonstração d.e seu alto espirita de 
colaboração, . reafirma que a Congre
gação de Nossa Senhora da Saude· .es
tá ao inteiro dispor :da Federação das 
Congregações. Mariàna~. 

A1i palavras -de Frei Pedro, t<?cehi
das com grande aplaui;o, causaram 
excelente impressão a todos os pre
sentes. 

Em seguida houve uma rcprcs"nta
ção cenica, · .encerrando-se a· wssão 
com· uma apoteose em homenagem a 
Nossa Senhora, 

. GRANDE AFLUENCJA 'Aos EXA
MES DOS CURSOS DE FORMAÇÃO 

No dia .23 do co1·renÍe, quarta-'feira 
ulti.-ua, conform.e estava previámente 
anunciado, tiveram .inkki: os .l!!xames 
dos Congregados inscritos nos Cursos. 
de .Fimnaçãodirigidos.pelo R, P. Wal
ter Mariaux S •. J. 

Cerca de. cinquenta· Congregados 
compareceram · e partlcipar11m da pri. 
meirac prova. (éscrita) com que tlve
l'am inicio os exames. 

Grande foi .'? entU§il!smo de tod~s 
t,elo ate1 que se realizavit, sendo en
tão, tiradas · varias fotogi·afiàs para 
recordação de uma das mais belàs e 
signifkativas . noitadas vividas pelo. 
Castelo. 

Os e'xames foram pres~dido~ ·pelo 
R. P. Agostinho Mendicutli S. J., -nos
so caro e· lnfàtigtivel.· Diretor. 

Temos a: certeza · que nos. füturos· 
cursos o numero de. freqtientAdores 
l!Umentará grandetilen~. tal. ó. entu• 
Siasmo ,dos que ora prestam exames- e 
que certamente conveilçerão seus ir"-' 
mãós a que níi,o .perçiµn um cu;so tão 
excelente .quão indispensável. 
· Aqui aproveitamos. ·11 . oportunidade 

pára externai nossos agradecimentos 
ao R. P. Madaux, a'cüja éompetencià,, 
esforços e dedicação,":'devêmos os ex
celentes · .e modelare'E; cursos · de for:. 
mação, por elê mesmo· dirigidos. 
. Avlsai:nns ~ todi>i; os: lpséi'iti,s que . 

as provas orais' terão "iniçlo. · no.· dia· 
30 'do corrente.' · 

FUNDADA '. UMA ·CONGREGAÇÃO· 
NA ESCOLA.· CAETANO DE 

CAMPOS . 

Numa "enquete" reàlizada entre· os 
· alunos do 4.o ano ginasilll· da &cola 

Caetano de Carripo,s. sóbre se· que• 
riam ou não aulas de ·relígião, tntiitQs 
responderam negativàmenÍI! · e · entre 
eles dois Congregados, numa . l~-:-. 
timavel ineomprrensâO do <!,UC . si! 
passava e do significado, de seu pro-
nunciamento. · 

Mas Nossa Senhora, Mãe carinhosa 
oue tudo prevê e dispõe, . corrigiu a 
s1tuação e despertou entre oi; moços 
daquele estabelecime~to. o desejo . de 
mais um sodalicio··e~ que Ela. é Rài,

. nha e Senhora·. absoluta. 
Fundou-se uma Congregação · Ma-

riana. · , . . 
A. solenidadé teve lugar na Igreja 

de Sai.ta Cecília no 'dia 15 ultimo, 
cóntando com a pre~ença' do R._ P. 
Mêndicute, do -R. P. ·Rebouças que é 
o Diretor da nova 'Congregação, do 
Presidente e de varios membros da 
Diretoria dá Federação; . · 

Foram recebidos llil.SSe .dia varios 
noviços da· novel ·Congregação. . ' . 

Por uma nimia gentileza · do · Viga- · 
rio de Santa Cecilia ·a. Congreg;tçã9 

· da &cola Caetano de Campos térá 
su:, sede pr9Vísoriá na igrE!Jª 'men
cionada, onde -tambem sei:ão realiza
dos todos . os atos religioeos: · 

NOVA CONGREGAÇÃO MARIANA 
El\[ PJRITUBA . 

Ent Vila Pereira Barreto; Pirituba, 
foi fundada -recentemente uma. Cob
gregação Mariana sob' a mvocação de · 
Nossa Senhora Virgem e São L~iz 
Gonzaga, · . 

Fazemos :votos de grande progresso 
e de intenso apostolado. , 

ANIVERSARIO DO . FA.LECll\fENTO 
DO SAUDOSO D. JOSÉ 

Conforme a impreIÍlijl vem' noti
ciando ha tempo, afim de comemorar 
o l.o aniversario do pássamento do 
tão querido e saudoso -D. José,,o nos
so Grande · Arc.:ibispo .· ,do Col)gresso 
Eucàristico, a Cuda Metropolitana 
determinou que, ·recam.do ·ª data em 
um. domingo. as Santas· Missas ·em su
fragio do· E>:mo. Prelado. serão ~le-
bradas amanhã, dia 28, . . . 

Desde as .seis da manhã, na· .cripta 
da Catedral (Praça da Sé) ··serão ,ce
lebradas Missas, ininterruptamente. 
- Pedimos a' todos os Congregados 
que partecipem das Santas Missas e 
comunguem ' por : Intenção de quem 
tanto' amou os· Congregados,. · 

Pedimos ainda ·aos· Presidentes. que 
nos enviem listaE, com. os nomes ·de · 
::eús Congregados· que tomaram parte 
nas Santas· Missas, . · ' 

Amanhã, pois, das seis horas em 
diante,. haverá ·celebrações de Mis<;as 
ua cripta da. Catedral, 

. NOVAS DmETORJAS 

For~m e~ejtas "e _já l?ma~àm posse 
as. Drretonas ·das $egmntes Congre-

. gações: . . . . . . 
S. Gom:afo (MtjÇo!i) - . Presidente, 

Dr. 11,fqf<'os Niw•.1i,;ra nm·céz; Lo . As• 
.sis~e. }t\lbrms- Rcclrigues; Memes . 

'de nóv-iços, Osvitldo ' Franel:I!!, Ar.·· 
mando Caropreso -e João .T«ixeira 
Pinto; J.o Secretal'lo, ldilio Helio Fa• 
vallí; 2:o secretario, Li.ti:: Roberto Pl
tor.1bo; 1,o 'l,'esourciro, .Alb:,no de Al
b1ttJ.uerqu.-:; 2.o · Tesourt':iro; Gastão 
Higlno Ribéiro de Souza; Departa
mento ,de Piedade; José Silva; Cen
tro de estudos, Armando Caropreso; 
Conselheiros; Drs; Joaquim Alfredo · 
Ji'.on.seca, João .Augusto Brev.es. Filho 
é' Demerval . Ladeira; . Apontadores, 
Heitor · Ferrucci e -4,lbin_o · Boscolo; 
Departament<> .. de· esportes; Vinicius 
Barbosa -da, Silvefr.a, J cão Evangeljs;. 
ta ,da Silveira·~ João Teixeira Pinto, 

, Alunos do·Giliasió cio Estado - ,ni
retór, Conego·: Pauló: Rol.im .l.oure,i.ro; 
Presidente, :aiocondo Mario ·Vita; · Se.

_.cretario, Wallel' Belda;. ·Tesoureiro, 
João. Gilberto l)l!adúreira; . Mestre 'de 
noviços, . Marie. P1'àdo ,,zacar:ias; Bi
bliotecario, Rafáel Mli.rti~ ;Rios; Dl~ " 
retór esportivo, Domingos H. Scala•. 
brin; . bíscoteêario, Osvaldq ; Márinelli; 

. Chefe, de canto, Luiz !teinaldo Schrei~, 
ne'r. 

Càchoeirà (Central· do Brasil) 
Diretor, P. Antonio Gotzen; Presiden
te, Joaquim · Moreira Barboza: Vice
))residente, · Luiz ,Bitencourt Sobri
nho; Secretario, ·José Rodrigues Teo
doró; Tesoureiro,. Otton Fernandes 
Barboza; Co~elbeirds, Braz Ferreira· 
de Meirelles, Benedito Wenceslau aa:.. 

· 1occha e Sebastião Dias· da · Silva. 

ANJVERSARlO DO R . . I'. AGOSTI•· 
Nffo, MENDICUTE S. J. 

Transcorrerá amanhã, .. 28, .dia de · 
· Santo. Agostinho, o anjversario nata
lício do nosso caro Padre _Diretor -que 
tão eficientemente· vem dirigindo, a. 
Federação. .,' 

Figurá de excepcional r~levó no 
clero do Brasil, grande Apostolo do 
Marianismo, digno continuadot d~. gi'
gantesca tarefa 'de seu saudoso irmão 
de .habito o inesquecível . P, Cw:-slrio, 
o R. P. Mend~cute é credor dof nos
sos mais sinceros. i,entiÍnenios de gra
ti~ão, obediéncia e filial amor, por 
tudo o . que. veI!l fazendo pelo V.ui.ria• 
nismo ~ pela Igreja. 

Ao consignarmos aqui os ,nossos 
mais vivos. cumprimentos e· de since
ros votos "ad multo~'.' ·. pedimos hu-: 
mildemente escusas se, ferindo· 'SUa 
1nodestia e desatendendCI às suas, de .. 
tel'minações, registra'mos a pas:kgem 
de sua· data natalícia. · · · 

É que, para. nó:,, Congregados Ma· 
rianos, o aniversario rtatalicio. do R. 
P. Mendicutl: é festa genuinamente 
Mariàna, 

Que Nossa Senhora o. 11bençôe e nós 
dê luzes para aproveitarmos suas'· di• 
tetrizes. , 
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~CIENTll'ICAMENTI 

JlS SUAS fERJDAS . 

. 
1 

1 

• Pomado .-ccativo São S.básti6o. 
combate ,ctealllicom•nle todo,,.• 
qualquet. olleccào euioneo COIIl'! 
ieiam: r.r1du1 em gerul, Ulcetar. 
Ch•JQa• dnli9os Ecaemçil E1ys1pelo: . 
f'r!e!rdll, l'iachaa nm p<!s " nos se.oi. 
Espinhas He111otrolde1. Que1mod11· 
,aa. trupo:6-. Pie<· las d• moaquu-. 
é · tnaec::IOJ vanenosos.. . j 

r ~. 
· l~~t .. ~~!~~J!!.! 

=-. . . : 

~ 

t 
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FEDERACÃO MARIANA FEMININA 
. . 

Re&ll.Zou~·domingo, ,U:-, 20, m..is uma 
~bleiaí geral- (ià'· Federação · Mariana 
'Femiliina., ·. 001:ir 'notl!vel- aumento,· ele 
éotrrpatécimentó:· 'dàs -sras,. presidente& ·e 

. representantes dM· Pias· Uniões, 
Pl\Ta' presldi,là. Joi .convidado, ~spe• 

é:~nte,, i ~ Exmo. !!-. Reynio. Monsr •. 
_J(# Maria·· ?4onte1r0,- 'I)D-. v4arioc ca, .. 
pltu1ar, ·&~fim-de fazer,. il,· a~ía.ção 
d<t :n~.VO, Arcebispo 0Ílle1t<(pat.a a .• ~qui•' 
çl!oc,eSl.1. . . . . ·. . . . ·. . 

Pi'ece.dendo a leitura lia ,~ta. ,tói s: 
1!:l('cllt. i'l.evm~. saudado. em breve cum-· 
prlioonto. . , · 

Recebeu, ainda, ,o wadectmento.· da'· 
Federação pelai reterénctas seinpre' gl\• 
nero= ·que fizera ys FilhM . de Má.tia,: 
por, .ocasião de suá presença às conéen
tre.çõe9 ·reallm.dM nas Paroquias, ' 

.AIJ')s a leitura -dr à,t11,, ·~. ·f#íilil,, Rev
nta;· toma a.·,paJ.a\111\ ,pa~ dando gr!l-• 
Ç\l.S' ~ Deus' pefo proxlfuo fln1 tia va~an
cla., · agra:l.eoer, 'ª cota:t,oraçãô ·qµe,·· às jls
llôclaçõea p~tarám,,ao {!CU;g()~rno ,da. 
Arquidiocese,. ·a . qua! · pret:eJiàe entregar 
lio novl>:)\rce~lspÓ; tal·· CÓ1p.o ,a::.déi:,;oú-
D. jó.só,. . . ' ' . . · . 

Deix>ls . ~e ta~ alJUma.a'. ?'nsidera-
.. ções sobre à va.c11-nclá/ s, .~ela. ~vltla, . 
~· a fuér â ápresentaç~ 'de B: Cai'
lQS, Camwio · de Vascónceloir ,Moti,: mén• · 
danando·.~ seus prtnclpa1s 't~.blo~ 
grafjéócJ-- 'e . que .!é. :são ·dé ~eno pl)
~l)etim~ntó 'ptp)lJco ·. ~- e :·ci:ec1arà,ndo' s. 
E~cia;_ Rêvina, ~n,de :seg1ilr":Q' pro• 
·gra.m. . a : .. de, :i:>: Joa~ :' Gasp&r; q_ue •. · ·"tJnal. . . ·, 
M t:/OUCO. ,tempo· .. dé ~. ,sít do!a 
-emp~nd~-.delltou próntoo:·: o:Con
·S're&.'!i>' -EU(lárjstico Natjo~l;j' 'E!, ,as, .J:>a• ro uia& . . , 
' q ·.. . 

Lendo o . telegrama :da Nunciatura Co• 
iilUnlcandÕ..)hé\a. hónieaçãf ile: ,$.' ~xc!Ó.. 
Revma., D.-CarlOia C~e1o,_MO!lll, ·Mon
teiro detenn!noú que '.e.ã f'llha,~ de Ma· 
i'la COIDpàreÇàm &: récepçã.Q do · "novo, 
Pastor que Nos.só ~nhoi;: nos-.manda", 
cuia, chegadà, marca.da, l)a.ra · · outu~ro. 
sérá · anunc!àda com '.ahtecedenclà, ca
da Pia União, Insiste, :deve coin).}8,reet:r 
a. esta recepção. · 

ENCAltGO ltECEBh>O 

'.Mon.s. Monte~ está. enC!l,rtegad,o pelo 
si•. -Núncio· Apootollco dé fonne.r uma_ 
6cmil!áão. para. a~n,litr: do~~iyos J;)lir~ 
o Santo Pl\dre; que:eí!tê. atewtet1do a. 400 
mu pesso!l<I, . A.a Pi!là, ttol~ :J?(>derãO 
confeclO!ip.t M rouplnhas, .~do-lhes· 
forn~lt!M ai fazendas?,. pe~w s: 
Revma,, Bhn, ',pelas su~ .l!tlc;ões de. cos,.. 
turill!. 5e1"11, uma. oporlu.iúd~e · t>iiri qqe 
algum~ t'ias Uniões· fundem a. Bua ~e,. 
~ão de .ostuni.s pe,ra póbresi 

MISSA DAS; CídANÇAS 

gà,ção das Irmãs de São' José, vin~ a.nos 
ai>ó:s a do cotegio Patro~tn!o .. de Itú. 
.a.té então a ·unica existente em nooso 
,~o,·-. . . ,· 
· sob a .d~ominação '"Sociedade cl9t 

Congregação. das F.ilhi.~ de Mária dai 
santa· Casa; .de Sllnta. Çecl!la, no Aroi,
cha "; é tendo cotno 1.o diretor o-Revmo. 
Padre: Antelmo .ooud,. reQe~U as sete 
'.primeiras 'assoc~ãas, em .. 2,1 de nove1J1bi'o 
<10 l885, · Fol agreyada à Prima' Prhna,
ria de . .Roma -em 19 de març,., de 1888. 

· realizando,, .em ' 24 (le JunhÓ dO 1t1esmo
' aii~ •. a.:· Ú, recepção !~tiva de. fo'ilht\8 de 
Maria, e 9rgantzando a, sua 1.a. Oil'e-
·torl.ll,, . · · 

. AtrÍltndo· para sàu meio.moças da-ai• 
fa sociedade de s, Pau::i, crescia ra
pidanÍeutê. . tornanµo-se· indispensavel !), 

bonstrµç!i.o. de uma capela proprla. ,com. . 
e,utori~o do J3ispo · Diocesano, D .. Joa-

. quilll ,A1'_çote1"de, · :adqlilrlu personalidade 
Jurld~ ,em _ _189n realizando, _em se~ 
~ulda, as .1iegoc1a.Ções necessàrtas para. a. 
-toinpra. c1,e um te~no na rua ~rtlm 
';11ra11clscó, no valor .. de 4 cont,,,5 de reis; 
,tendo ,si.do inaugurada em 8 de :setem
bro ile .1897, por o. Arcoverde., Depois, 
ihteiràinente i'eronnada., de coru;ttução 
ln.à-is ampl8, e ttforrnada - a-fhil•de 
acoU1er. com mais, eonforto· o .grande 
11,wnÉfro·-de associáda.s, - a ca,pelinhá re:-
~beu cem gra,ndes festtvldades as ben
çãe& de D. D~arte · fá Arcebispo de s. 
Paulo,. em 19 de outubro de 1918, Fi-

. nalniente foi substituidi.. pela. atual sede, 
situá.dá· no Largo de santa. cecuta,; e 
ifla,ugúrada por D. Josõ ·OasI)ll.r, _em. 2& 
de mafo·de.1Ó38: 

Diretores: - A Pia·. União foi diri~ · 
g!da, esp!ritualtnente, pelos Revmos. ;pa
dres .. sa1es11mos'. e Mlsstonarios. do Ilna~ 
éula.do ei,ração de Ma.ria., até 1913,' 
qull.ndo '.traft$ferida para a Pal'OqUla de 

· 'Santa ceem:i,. teye. ci>m.o dlretore,s os · 
Revmos. v111ar10s: Padre JJcllsbert,a Mar-

. condes ·pectrooa,; . Padre l'àulo .de Tar~ 
Campos. Atualmente, o ~C\'mO,. Cgo. 
Lulz Gonzaga de Alnie~da. 

Foram suas diretoras: Irmã Maria; 
,Serar~. limá Marlà 1.,uclla, Inná · São 
.Luiz, Irmã Maria Msunçlio, toclall · da. 
congreg!lç!i,O de São .José. Hoje, ocup~ 
esse cargo ~- Angelkn. d:i. Costa Carva
lho; 

cómo ássoctàção pt\requlal, · unw. nova 
,ase de vid:t se iniciou,. e varias mad!fl• 
cações _,,e tntr!)diuiram , . no ~u regime 
interno: M!Ma da Piu. União, celebrad11, 
na Matr!Z, todos OS domingos, com as.sts
tencla. oi>rtgat<Jrl.a; e orações· ·,coletivas. 
:oat; a necessidade de lmprhri~. um novo 
manual, anos 'depois a.dotado pela· .F. ~r: 11'.; - organwi,ção do. um corpo l'.le 
.ireladora:i, · pará que mell1or .contato se 
es~beieeesse .entre os membros da P, U.; 

/ ~1.a!i,1-a,ç~o da sln~ 90s deV(lres ma:-
No dia ;10 de setet.1bro será. real.lzada; ria.nos com· os dlapósltlvos necessarios à. 

em n06Sa capital uma i;rinde concen•-~ adn\~ã.o; regulamentação das. ,r,eunlões 
tração, principalmente .. cí,e ~;-tar.§ílSi ~a ,mo!l$ài!i1 . p11,l'a qUe $e totnassem maJs 
Praça ç!a Sé, onde serà ~.J,el:,)·a(t,;; il:'i-f provettoííal3; mcluln:lo'.l!I' hei~. com!lnta.- " 
Santa }.{!sBà. em comernotaç6o M '2.ótl. tios di, jl')ntos· doá estatUto/j e.- palestras . · 
ánlv~r,sarlo do Co~gres.so e pêt.18 nossa&' .sobre QMU!ltos rellg!osi)s e soçl.a,is; Vlsi• 
Forças. ExpedlclOnatlas; 3/ l'i:licfrt, Rev·í · taá àos ~llferlnOS. almoços oferecldoo aos 
tl!B, espeta cérc& de ·5.0 -tnil, cr!ap,;As pá,{ . pobreà, gentrosa · dJ,strlbUIÇãO · de roupa, 
ra a ·comtinhâó qúe ~rá cll/ltri\l!llda· nes• , pelos. ~ospita!.,, asiloa,. e aos. pobres t~m
sa MlsS\?, do dia 10. Os cll~tlcos, P°". "bem d.e outl"IIS Paroqu!l).s; obrigatorie• 
pularoo,. estão, 'coriflados (l.s. Fllbaa <1e do,~ 4e ,frequencla ao retiro anual e. às 
Marta. · · .. · Íl,u!Íls de religião; adoção de um imlfor-

No dia 7 ·de setembro, 1W'1' relcinbra.r 'me e distintivo;. organização de ficha-
o nosso Congreseo &, tMllbeJll . pel(!S llOS• rio; campành:i. d~ .m<>rallzaÇ)ão das pra.ilis 
sos $0ld~i:lós, seri. ·reàllz.ada. a,. proc!ssã,o · ô erea.ção de unr d~pa.rtamento pa.ra as 
de NÕISSâ ·Senhora Aparecldá, · . 'assoc!ad119 ca~-ctas; -. · . 

A PIÁ- UNIÃ~ bE SANtA CECILI~ \ 

A sra, Pr~ldente. deu a·. palavra., à. srta. 
Maria de -Lourde&, Barbosa. de Almeida, 
presidente da P,ia Unlãu de .Santa ceci
lia, ·pará .fa~r .ó b1stoileo ~, 1a1ar" sobre. 
e. oig~lzl!,ção desta Pla União'.- · · · 

oe·sua P,llle:itra, damos ll~fras·,no.tl!s, . 
pois que, 11, po.rttr do 'mêa de novembro. 
serão Iniciadas lià comemorações do Ju-· 
bileu de .diamante dessa &ntlga · ·P1it · 
União sendo, então, mais completas e 

, detalltadas as SUQá 111.formaçóes. 
Foi· a' primeira .undada · nest• · Cjlplta.l, 

pela · Irmã Mar!& sem!Jnr.: ~li\ Congre-
. '., ' . 

Finalmt,nf.e, as. "semanas Marianas" 
rea.l~s ein '1928 .e .1935 ma.rearam . de· 
.fmitlva.m(lnti: ~ alicerces onde· 6e t~ma
ríam, d:\I por diante, toda~ as realiza-
Çõe/! dR Pla Uni?,o, ·. _ 

Fot, ainda, M Pia. Uni~ de_ Sant& 
CeéiUa que .si. tr9càram as primeiras. 
ideias sobrit a .fund.açáó. · d~ Federação 
!l-1arlana Feminina, que- se t.11.iéiou· orlel!• 

.·te,ã& pelo ~ons. Peçtrosa, ·tendo cqino 
1,a'.Presldente uma, i'ilha de Má.ria, _dM• 

. se ,cen.,r-: · . . . 
· 'D~Jll\rtamentàs - Em 3' departamén

toa-- se... enquadra a vida ãe · piedade, so
cial e .tfiMer.ual <Ja. .iasocillção, . pá.ra; · 

. melhor eflclencla na efetivação de suas 
finalidades. . 

JIJVENTIJDE FEMININA · CATOLICA · 
Esses depàrtamentos ;ão subdtvldidOS 

em- sécçõiis, . tendo cada uma de!liA a as
slstenclac cw·· uma encarregade.l imbOrdI• 
nada a uma chefe gerai, fa.cillt.ando. à. 
Diretoria um· éonh.,cime11t1; exa.~· e .con
,tinuo dP. todas ás silàs 'a.tivldade~. . . 

NOVO ARCEBISPO 

Foi com grande jubilo, que a Ju
ventude Feminina acolheu a· rioti~ia 
da .nomeação do novo P_astor dà Ar
quidiocese, A demora · de · quasl um 
.ino Ide vacancia de sede ia tornan
do. por demais sensível a falta. · do 
Pastor, de maneira . que a- nollieação 
do novo Arcebispo encheu de 'con~ 
tentamento toda ;a Juventude, Catoli;, 
ca de. s: Paulo, 
' l)e~~ado pelo Santo Padre pa!'à 

l'eger esra pqrção do rebanlio de Cris
to:; a Juventude récebeu .a D, Catlos 
Carmelo·· de, Vasconcelos como o elei:. 
to do Espírito Santo para com segu
rança guiar os trabalhos· da Juven
tude' 110 seu ·labor l;\postolico eµi prol 
da causa da Santa Igreja, · 

Ent·ãção. de graças pela faustosa 
noticia; a Juv.entude fez celebrar Mis
sa, na qúintà"-foira passada na lgre·~ 

· ja de S. Francisco. das Chagas, cpm o 
comparecimento de varias 'de seus 
membros,. pois · a maioria achava-se 
impedida por ser dia util. 

D. JOSÉ GASPAR 

A .memol'ia de D. José Gaspar de 
Afonséca e Silva· torna-se inais scn~ 
sivel agora que.'a Arquidiocese come
mora o · primeiro aniversario · de seu 
passamento. Ha precisamente um ano, 
qulz a Providencia, de .·maneira .. tragi• 
ca, levar-nos o Pastor extremeci!}o, 
deixando-nos na orfandade. · 

A Juventude Feminina Catolica, 
corno sinid de gr.;i.tidão por seu fun
dado!'.· fará· celebrar . Missa, amanhã, 
às 8,30 . horas, na Igreja de S. Gonça
lo, pelo descanço eterno do inolvida• 
vP.l Arcebispo. 

· FOLlllNHAS 

Já estào l dLqpr,~i~_o.idos inteteS• 
si1rlo~ ai. (.i'.olhinhas-.dà:,JuvP."t .. r1e. ra
ra 1~45. Elegantemente, ®njecionadas, 

tptesentam tiina serie de Papas, os o departamento· de piedade -subdivl• 
ri1aís ·' apresentativos de certas ' epooas' (l~se · en1: secção eucarlstlca, para ln• 
da Igreja, comô homenagem>· prestada . 'centlvo di! c9munht.o' frequente e. das 
il $,anta Sê,' por motivo da carta en:. . c~memora,çõe., de festRl! eucarlsbcas. 
,cicllcia. "Mysticl Cotpoiís Christl", •Nesta· ll'!Cçto estãc. · inclutd~ os ,moVi• 
ffl'l1 que ·a solclitude paternal de S. s mentos em prol das vocações sacerdo
rio "XII - brindou-nos' ha dois· an~ . · tais. Secção de retiros: a1e11; .·do retiro 
átl'àZ, , . '- . ~ . anual, promove, ntualmente, tOdOS . 09 

Todos os rnei:nbro.!l da ·Juvetitucle rueses, mannãs de recolhimento. secção 
são convidados· a trabalhâr ·na éolo~ · dei <.\oração ao .ss. na rede. da Mora• 

, cação· destas folhinhas, vendidi<s ·em çiio · Perpetua. e; na Paróquia, sema.na1-
be1~eficío . de . nossa sede 11,ó preç~ de triente.· Secção Scho\a. Caótoruni: que se 
Cr$ 6.00, coll? bonificaçjio .de unta Lo,;, encarrega, tambem: do coro i;>a1"0quial. 
lhinha.,. a quem páilsâr .dez. Secção Missas (Úegeil'iamtS, facilitando 

ll, ceiebraçãt.. desses sufraglos. -

Novos Sacerdotes Jesuitas 
nos Estados Unidos 

. ,,oticias procedentes dos Estados 
U11i.dos revelam que . em meados de 
Jun,ho , ultimo, na Capela -da Faeulda• 
de de 'f .eo!og!a da Universldàde de 
Sã.a Luiz, no ei,tado ·ae I<;i.náaJ to
ram ordenados 60 seminarista; da 
Companhta<le Jesus. A cerimonia foi 
presidida pelo ·Sr. Dispo de Uaven
worth. ·Exmo. - Revmo. Dom Paulo 
Schulte,. que destacou .a t>rocede11ciá 
dos nossos Sacerdotes, origiharlos 
ele val'!os estados· da União. d~s b'ili· 
pinas e do !\Iexico. ' · 

l\'a. mesm~ data realizon•se 't1ma. ci; 
rim:>nia em São_ F'ra.nclsco da Calf• 
forn!a, onde .o Exmn: Re:vnío. Dom. 
J'>ão :Mltty ordeno11 :33 novos sâcêrclo
. :es. Destes. 30 são jesultas ll domtui· 
canos e um agostln!ano. 

Departamento de /\.;ão · -- compõe-se 
tias seg111nte.~ secções cte '{)ateclsltlo, cos:. 
turas [Jll1'!1. os pobres, obra· dos taberna:. 
cu!Í>s, FIihas · d~ Maria -Ol)Crari8,l!, e reu-
11lõe11· sociais. Este departamento, man
tem atuà,1me1-te; uma . escola de corte 
e costura·. · 

Departamenio de E;studos 7' Compõe
se das se_gulrites. secções: bllillotcca.. au
las de apologetlca. e!rcuto.s · de fo!,')ria
ç:i.o familiar. e de Ação catoliça. 
· A hlretor!a atual est:i, 8.S!l!m consti• 
tulda: Diretor. Uevmo. Cgo, Luh Oon• .. 
2aga de Almeida; Diretora, Sl'I>. Ange
lica ·da costa cárva.llio: Presidente. l\f, 
.de Lo11rdes Ba.rbQsa de 'Almeida; vice, 
Nair .de Oliveira R,beíro; 1.a secreta.ria, 
aa.ydeé Leme de ' Oliveira; 2,a. Maria. 
de L<>urdes Ferraz wey; 1.a tesoureira, 
Berllll.dete Í\ndradé ·de Oliveira, 2.a te
soureira, Cecilla Fernandes da Silva : 
Mei;tra de Aspirantes, Glselda POmpeu· 
de Toíeuo. 

Mais de 2,200 assoeiada.s estão regis
trada.i · r1;9s livros 0..! .oclatlvos, das quais 
200 constituem a cat.i>cro~i~ das FilhM 
de l/al'ia ativa! 

O. U . R· Ü ÇAt.rn,:1.As uo MONTI~ Olt suro1mo 
... ,JOIAS U~1\llA8 ll1 llltil.llAN'rns - . 

' · . . .Compro · r,,ig11ndo 011, mfilhnr119 or11~oa. 

& Alnr.es Pent.eado. 203 D E. L M. O N. A .cl, o· s.0 andai,,..- 'l'eL 3-772~ - . · . . 
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São l-'atdo, 27 ele .\gosto de 10--i-~ L E-G I O N-A RI O 

se ao nosi;o .. BrMt.. em _coletas de gene
roo, ro11pai1 ou mesmo ,f1.t1heiro, a ter-tu~ 
do entregue,.a.o.s ·Embaixil.doies ou Núll· ·. 
cios Apost.ollcos, repre:rentantes ·· diretos 
do Vaticano, afim de urgentemente en
l!iados. ào Santo :•~dre. - Chegou páúí; 
nQs tambem a nossa. hora .. hoje .. di.a da 
Transfiguração de Nosso Senhor, ao di• 
tar-vos esta Carta Circular, de cara.ter 
tão urgente. 

fi IRA 

A Arquidiocese de Mariana.. não obs
tante a. noto ria pequenez da qµasi tota
lidade de = Paroquias e não obstan
te . ainda -a angustia de sua v'e-Jha Sede, 
sem duvida. a menor das quatorze Dio
c=s mineiras, algumas das quais vinte 
e até quarenta. vezes mais populosas e 
mais ricas; - nossa Arquidiocese a 
quem, entretanto, nlnguem poderá. ja .. 
mais usurpar a gtorla de primogenlta da 
Igreja, ne.stas generosas e crist!anissl
mas terras 'MineirM, · deve e quer tan\
bem em•iar, para Roma., sua contribui-·., 800 MlL. C • ruze·1ros 

l CrS 800.000,00 
. ção, ri).odesta, çmbora, pefos motivos ace

nados, mas mu!to filia.! e por certo, tam• 
bem, ·muito· meritoria; porque recolhida, 
sabe Deus com quantos trabalhos meus 
·e vossosl, ,catadit à.li migalhas, nas hu
mildei; Igrejas. paroqula:s, em povoados 
distantes, em la.rei. não raro ricos apenas 
da graçllo de Deus e, por i&. mesmo, 
transbordantes de -fé e i>iedade para com 
o Pa.l comum da. Cristandade, que nos 
acena. e concla.ma., - Vamo.s, assim de
cididos e confiantes, pedir a. . todos, in
distintamente, aos ricos e aos remedia
dos·: ped!I' até aos pobres, freguezes se-

. ,,._·. M'E.~OS SJ_LHE:t.E;~,:~~~$,,·,p_~EM.(QS,.: ,·. , : .. ·. ,. 
~; i-·· .. :' -~AIO.R. F>:ROBABJ·Lf·OA.D.E···G)E AéE'RT~·R(i ··,·: :._,: .... · . . ,,, 

L ___ ,_ __________ _ 
. manais doo nossos centavos; tnJIS pe. 

di.r com multa. · fé; aconteça talvez que 
o Senhor dos bens terrenos, olhando pa
ra. a. nobreza das nossas !nten~s e pre
miando nossa boa _vontade, com repetir 
o milagre eváuge!ieo, multiplique os cru
zeiros das nossas coletas,. a.fim de que 
aJ vosso Arcebillpo, representa.ndo a. 
vós todos, Clero e Fieis, seja cill.do com
parecer menos mdigna.ment.- dlg'o, mç
nos pobremente, a presença do Senhor 
Nunclo Aposto!ico e confiar-lhe, alvlça• 
reiro, as contrlbÚlç~a da tradicional 
A1·quidlo~e, a que tanto tem S, Excla. 

E VAN ü. E LHO 

LEP'R A 
DECIMO TERCEIRO DOMINGO DEPOIS OE PENTECOSTES 

(São Lueas, XVII, 11-18) 

Naquele tempo, indo Jesus para.Jerusalem atravessava o país d~ Sama, 
ria e Galiléia. Ao entrar numa alde:a, salram-lhe ao encontro dez homen$ le· 
prosos que pararam à.distancia, e p1.1seram-se a _gritar: "J_esus, Mestre, tende 
compaixão de nós: ...; Assim .que· os viu, disse-lhes Jesus: lde,.mostrai-vos aos 
sacerdotes. E aconteceu que, enquanto ·e_les Iam,· ficaram curados. Um ·dele,,, 
vendo-se curado, voltou para traz, glorificando a Deus em alta voz, e lançou-sê 
aos pés de Jesus, com o rosto por terra, dando-lhe graças: Ora este homém 
era um samaritáno. Então perguntou-lhe Jesus: Não foram curados os dez? 
Onde estão 1 pois, os outros nove? Não se achou quem voltasse e desse gloria 
a Deus, senão este estrangeiro. E lhe disse: Levahta-te e vai que a tua fé te, 
salvou, 

e o '1\I E .N T A R 1 o 

Em certo sentido, todos nós fomfJs 
1e)rosos. Pois. a lepra, nas Sagrada8 
Escrituras está pelo pecado, e n.ic> 
niro esta doença horrenda feria àqu,~
les que se encontravam na inirniz::u.!e 
com Deus .. Nossos Senhor, em virtudo 
desta mesma· inimizade. 01·a todos 
l1ós. descendentes que somos dos pa, 
g,los, fomos alliup·ados pela Mlser!c:ir
dia de Deus Nosso Senhor da pior 
lepra que se possa. imaginar que é 
a infidelidade. fl assim que, cm <:!e,·-
10 sentid0 todos nós estive.mas atingi
dos por essa lepra. todos nós fomus 
leproscs. · 

E tüdos nós igualmente romos c,urn
dos por Nosso Senhor Jesus Crist'>, 
desde o momento, em que \ngressamPs 
na sua.. Igreja. (:a tolica Apostolica lio
Jnana, pois que é ·no seio desta· Igreja 
que consegue a pe.sso'a. lavar-se: lias 
:imundlcies da infidelidade. Resta•IIVi 
o exemplo do samaritano, Isto é, aos
ea gratl<liio ,para· com a· igreja a· <iuem 
110s compete •i glorificar ~m altas rn
zcs e presntr a homenagem de toda · 
a nossa obediencia, 

E mélhor homenagem como mellrnr 
oção de graças.· uã_o. podemos p1·esta:
à Ig-reja do que· nossa ol)()diencía. Des
i;e modo conseguimos se11ip1·e uma ríu
reza niaior da lepra da lnfidellda:lo?, 
de maneira que nossa s;ratidão nos 
lieneficia tambem a nós e com a ine
lhor .das bençãos ·que é a pureza 1:a 
!'i. P(!'S, -na. realidade o t1ecaclo da 

• . ·r t 651# RNl? 

1 

infidelidade teni uma escala que v:iT 
da heresia formal, passa por varios 
graus ccmo sejam o erro n11. fé, a te- · 
meridade, e vai ter a , ~itudes ouB::t· 
das que, embora não cheguem a 
constituir nma falta grave contra a 
Fé, não delx0m de éscanpalizar as 
pessoa q piedosas, e por isso· afw I'"· 
preendidas pela Igreja, Quem •111i-

,r, po'.s a.p1•imorar sua adesão a 'N:lfJ· 
q') Senhor .Jesus Cristo, pela mais es
crupulosa, inteira e filial obediencla ,1 
S'.lnta Sé, evita cuidadosamente. toda~ 
estas atitudes, e se atem firme e. es-
crupulosamente à Tradição e aos usos 
consagrados na igreja. Evita àssim 
a pessoa a menor mancha elit leµrn 
d!l. inf!del 'da.de e. dá. a. maior gloria 
a Deus, obsequiando-lhe sua parte 
lll,ais hobre, O: oblação t'.e: sua inteli· 
gencia. · 

· Instituto Mooernn 
I'l?A(A DA sn N.u 
.....;_ SAO PAlJLO -- ! 

. Fut~dado em 1917 
DACTILOGRAFIA 

TAQUIGRAFIA 
O Melhor Ensmo 

Pelo Menor Preço 

,. . 

t MISSA DE 7.0 DIA 
A íamilia d~ 

POLYDORO NUNES MACHADO 
convida a todos os parentes e pessoas amigas para 
assistirem à Missa de 7.0 dia, que mandará celebrar 
segunda=feira proxfma, 28. às 9,30 horas no Altar= 
Mór 4a Matriz de Santa Cecília em sufrag~o da 
alma ,de· Polydoro Nune,s Machado. 

Por esse ato de piedade cristã a familia, penho= 
rada, agradece. 

"-~---,!Nllllililll( ••"'' #IIP'-'"'' -"IWWW•. •111011111••,iiAQl!lllllll'tt'llllllll•tllflSI~---· IIC•t•••••l!lb:SN1a,1,,-· ;~ 

•-·-======= 
llebii!de so tentará. edificar a Cida· 

de em \>lÍll'ü l.n:rn·e que niiu seja Ko~;;.J 
Senho1<' Jesus úristo, t\ questiio ,.,. 
dat só poclerá ser levacta a bom '.,, .. 
mo as inst,tuições fundadas para rc· 
sot"e·la forem dir'.gidas como ,:o:i
veú1, Isto é, confomiemente aos pre· 
coitos da doutrina catolica. 

Em· março de 1920 o Sanló ra~11.'c 
Bento XV dirigiu uma carta ao Uispo 
d~ _Bergamo pôr ooasiifo de uma se., 
rie ,lo·,disturb_io1> viol,mtos clil'igid,,s 
pjllos comun:st.:>.s . naquela cíJa(l?
N~siia carta ,o Soberauo Pontifke, Plll 

f 'rmà resumida, repetiu as preseri· 
çõ~~ da Santa Só com relação à qu,,,,;. 
tâ , soei a 1: · 

Depois disso à ltalia. em vez <le 
ouvir a voz do. Supremo P:istor tlas 
Nações. resolve11 f>ntharca.r n·a 'I.Vcn-

· tura fascista, dirig-icla p.E.-ios protlri,,s 
soeialistas da extrféma direita do . .b i-
1ie de Mussolini " l~arinacci. ~l :,P. 
nov ,: nos dias que conem, aquele :11 
feliz .pa.ís se af'.lrn. has garras de i. m 
bando de iniciàdtÍs cln extrema , 11-

querda. 

Q•.1p a leitura do ,Jc,rumento que a 
s.igu,r transcrevemos sirvH de tema 
·à i nossas meclltaçõl'S em tarno ""~ 
desatinmr que õs ltrimens te:m:im ( lll 
1irat!ca1•, como filho~ tirncliJO" qu" 
s'.l recusam a voltar à cMa patcn,n. 

CAR"l'.'A OIRJGIDA A_ 11_ OE MARÇO 
DE 1920 PELO SANT.O PADRE BEN
T::l. ~V ·AO BISPO OE BERGAMO 
SOBRE AS ,PRESCRIÇÕES DA SAN• · 

íA Slt NO QUE CONCERNE 
A QUESTÃO SOCIAL 

J;st:uu.:s llabitm1dos a expei·imcntnr 
,11.:i.l. alcg1'ia 1>articulannente suav,1 
ao constatar como ~c;;sos filhos rln 
Bllrgamo se cl1st1ngue111 pelo c.trat,·1· 
cristão de sua vida, 1·erdadeiramet1: 1 

exemplar. 'i'ambem. foi com uma vi•,:.t 
tristeza que ouvi~.1os o tico doloro~o 
das violenta» 1nunifestações popu!,1-
re:; quo rns~a ciflade vem ·ele ser ~-m· 

1 tm. Não se del't\ é ventutlc, csvaut,n' 
que· o "lmmcm iuimigo", exasper:ulo 
com O esveta~uio tia lll,ll'avilllosa ,IL:· 
cundídade desse campo elo Senhol', e 
sctuLH't, a espre.ta de um_a ,oea:;i.1o ra
voravel pa1'a o Llevastat·, haja exp,u
raclo a crise atual para semeiar u si· 
zania em u1u seara tã:i rica H tã'> 
abuudante. confiando-Nos· u gnurda 
d•J seu campo 1111stico 1 odo inteiro. o 
S,mt.or nos impôs o dever de i111;:'!
di1: absolutamente, por todos os mews 
em Nosso a.lcànce, que possa genni-_ 
uar est•. má se1neute; ela aniea(;u, 
,,o•· pouco que crat:! ra:z, destruir LO· 
da a messe. 

So ~ós vos escrevem<m, Veiwravd 
ll'lllf>O, não é q;1e IJOtlllUIUOS uma I"' 
quena duvi<lu i<lqnc1 a l'espcllo (:<' 

1ossD zelo vigilante - esses ac:r,tt<>· 
c:ruentos, pelo t;;untrario, vos (H~l'llLLi 
ra111 úe dar uma nova 1H·ova desse re 
tu; rnas uos pareceu hntn exortar- t•,u 
V'lSS1t intermerllo Nnssos t'illros ,.1,,;11 

amados a pt,ru1,1.11ecere111 1nquellPl11 
tavelmeute l'ie;f; a ~eu .<leve,·. Tinnnt> 
e )nr:ança, que eles respnnde1·flo tl t·S· 

s • apelo com uma genProsidade v~r 
.c\ad.,lramenle solié!la, pelo fato r!t, 
Nossa autoridade vir apoiar, a seus úl.' 
tros,. a: f9rça da vossª-

Atendendo ao apelo do Santo Pa~re Pio. XII 
Carta=Circular do Exmo. e Revmo. Sr. Dom Helvecio 
Gomes de Oliveira, Arcebispo Metropolitano- de Mariana. · 

O Exmo. e Revmo. Sr. Dom Helvecio 
pomes de Oliveira, ilustrado e .virtuoso 
Arcebispo Metropolltano de Marjatia. 
acaba de . publicar uma Carta Circular 
a.os seus Revmo.s, Vigario.s, As.soolaçõ~s 
e Fieis de sua Arquidiocese, urgindo re-

. mei!sas de atixllios às inditosas e !nu
mera..; vitimas da. guerra., atendendo por 

· este modo ao urgente a.pelo que o Santo 
Padre Pio XII dirigiu ao Mundo. 

Da.mos a seguir o texto da Carta-Cir
cular. Os subtltuloi, são nooso.s. 

"Cari.sslmo.s Coo;>eradores 

Laudetur Jesus Christusl 

Ar.gustiosa e mortal é a. posição t'le 
muitM Na~ões do munµo, rui. hora. tris
te qua vivemoo, espectadores e, eín par
to. vitimas dos peiOl·es flagelos que .têm 
acontecido à humanidade. - 11 fome e 
a guerra, que, ha cinco longos anos, as 
t;rturam e destro~m. rm todos os qua~ 
drantes do globo: 

Padecem o Corpo e a Alma ela Igre
jr, de N. s. Jes~ Cristo, vendo se per
derem milhõrs de almas em desgraça 
espiritual, blasfemando e odiando; mul
tiplicarem-se as deserções na pratica dos 
Sacramentos; o 'desregramento dos co.s
tumes: corpos sagrados dos Ministros do 
Altar, estraçalhados pela metralha in
co11Sc!<'l.te; a mult!<'.ão lncalculavel de 
IareJ, enlutados e famintos; os horlzon. 
te:; avermelhados, .•. toldando as e.spo
rànças de dias melhore.s.".,· 

O PONTIFECE PEDE ORAÇõES 

na mais de qul\tro anos nós tambero, 
obedientes ao aceno do Pai ~omum da 

:cristandáde, temos rezado ·e feito rézar, 
11!> · santo Sacrifiéio das Missa.s •. em pre
ces publicas de .nanhã e à, noite, cm 
preces individuais a toda. · ho~s., de um 
milhão de almas boas e· jll/;tllS, de &,• 
cerdotes encanecldos no serviço do Altar, 
d(l pied0Sll3 Associações, das casas Re

' ligiosas e até das criancinhas, pa.1:a as 
qual.~ vezes tantas apelou, cheio de es
peranças o santo Padre, esses a quem 
se . ccmprazia. Jesus. em · com~rac aos 
Anjos do ceu. 

Enquanto não soa a hOm da. suspira.
da Paz, tem.os ,que proseguir repetindo, 
multipl!cà.ndo,. as noss!Í,s. preces, a~é que 
os 'perverso.s provocadores i:lo catadlsma 
se -convertam ou .. lmpm!tentés, se exter• 
minem Ór então; declare-se satisfeita a 
Justiça. divina, a quem tanto esçavu.m a 
dever o.s chamados pa,Lses civUlza.dos da 
Europa,, o paganismo do Oriente ~ a 
demagogia de alguns ·Estlldos das nos:;as. 
jovens Americas. · · 

(!istirígutdo. · 
VaJllOll, pois, sem detença, em nome de 

Deus, e-smolar em beneficio dos grandes 
pobres da. uo1'1' presente, diria mesmo 
_dos maiores pobres .dll todo~ os tempos, 
que outra. cousa. nã.o · .são, senão as in
dltosàs vitimas civil; desti. malfe,dada e 
lnutll guemi: m!Jhares de &ere.s huma
nos, andrAjosos, famintos, quiçá morl
bundo.s, que a nossa esmola, milagrada 
com à$ bençãos. do Papa; vai 'vestir, vai 
reanimar e vai 'resuscltar. 

Q'ue ,1este tra.b'l.1110 santo · abençoe 
Dl:llll as vossas pessoas, .ai! vossas F1·e
guezlas; .abençQe n . .iito e multo a to
dos e a cada · um de vO&SOs paJ'(lqule.nos 
que generosamente, prestamente, aten
derem ao vosso apelo, em nome. do· vos• 
sa Arcebispo, éin nome do Papa e em 
nome de Deus, sã.O os votos ardentes · de 
quem é, em Nosso· senhOr, tra.nsf!gurado 
no pobre e no !e1·1do da guerra, 

Muito grato e a.mo. certo 
·j· He1veclo G. de Oliveira.. 

Arcebispo de Mariana 

Mar!r.na, 6 de agosto de 1944 
F~ta da Transfigura~.Ao de Nossa 

senhor · 

Determinações de ordem pratica. sobre 
a ,coleta. 

O vosso Arcéblsp~. ass!m, ordena e 
recomenda. ainda uma vez, que· - a.tem 
d:? maior assistencla. oos Santos Sacrlfi
cio,; e dl!. fregusncia às, santas comu
nl!óes, - até a 8,,!!slnatura. do armls
ticio, em todas as '· Igrejàs. Matrizes d.a, 
Arquidiocese e em todal; às capeia.s cu:. 
i-adas oti prov~ionadils, em todas as Es· . 
cola8, ,ias Familia.$., se. continue a reci
tação f.el'\'.orosa dÓ Rosario a. Nossa. se
nhor1- la Paz. ao menos uma. vez ao 

Um_ punhado de fuéhrers arvorando. dia.., pela manhã logo a.o_Jim da' Missa. 
cada quat os sem, pavilhões de civili~ ou à tà.rde, !tntes. da Benção com:~ 

a.) 11: urgente e, imperl!:lso o e.srox:çg 
paroquial 1soJic;te.do, µesta carta.. ..,.. 
Para. que surtão resulta.dos prat!cos es
~ empenhos, di:.vfl.m ~r. .c;m;a11!,zad<>§ .. 
com metodo;e de acordo com as possi. 
billfa.des de cada. Fregue.zla. Indispen~ 
swel é, portanto, formar Coml.ssões, 

zação e Hber~~de ~~- ~~ _!a~~- .i;s~u<;cl:, _,sa1_1tiss\m.o, S/lÇ.fWJlenw,; ; ~?,llretud.o -1Ml8 
dos ou menospreza.dores . do 'Décafogo. semina.rlos e casas (!e formação, dloee-
tentam em vão apressar· o , fim dessas sana, ou 'religiosas, das. berien,erltas 
calamidades, as ma.iores que · o mlllldo congregaç~.s masculinas e femininas, 
Já ~~ntiu. · nas Escolas Normaf.s, Ginw;ios, etc. etc. . promover reuniões, dirigindo-~ os R. 

R. Vlgarios ou Cul."Us aos senhores Dl• 
ratores de Coleglos, da1 ·Escolas Normais, 
Presidentes de Assoei.ações; procurar 
pe.ssoalmente ou em carta_. (de proprio 
punho) aos industriais, comerei.antes, 
Agencias bancarias, ta.zendeiros, etc, de 
acordo, repetimos, com o feitio da Ci
dade, Vila, arraial ou povoado em que 
se trabalha. 

. A IGREJA E O. PAPA SAO O BOl\l 

SAMARITANO QUE SO.CORRE O 
MUNDO TORTURADO 

N<> oceano imJnso de sangue e in
crndl::s, ent~etanto, serena e im!)iVida, 
na. alvura dourada de seu Estanãarte, · 
bordeja a. Barca da Igreja, guinda pelo 
pulso firme do Pontiflce Supremo. re
prt;sent.'1.nte visivel de N. S. Jesur Cristo. 
Recolhen:do, aqui e ali, confortando. e 
abençoando naufragas de toda es~cie 
do esectnos e de desgraças, demanda, 

· vae entrar o porto. muito conhecido seu, 
da sa1vaçi)o. que outro não é senão o 
Reinado da verdudeira carldl!.de cristã, 
de uina pa,3 "Justa, hom'oiia e dura
doura, . numa sociedade espiritualmente 
Elevi'.da, humanatru,nte digna,. pàdrã,o 
de -beleza moral e aperfeiçoamento es• 
p!ritual. '' 

O grande ?apa Pio XII, desde o lni• 
cio de seu doloro.so Po:1tlflcado, tem 
sldo o bom Samaritano das infelizes 1'ª· 
çõ3's em guerra. Sua santidade foi v'fsto 
crntenas de vezes apelar-se de seu · Tro
no pontiflcio; humilhar-se mil oufras, 
ol·ando, d~ joelhos e rosto em terra, /or
c1cnando preces ao Divino Mestre e· à 
No.sa Mãe santLS/lhna, a.fim de vtr 
nbi·a.ndad:i ao menos a in .. sar.la dos bom
~ardeiols, invocando o Nome augustís
simo de Deus. pedindo, oferecendo a, 
por todos intimamente, almejada Paz 
que. até ontem, altos julzos de Deui,! 
ainda não havia adejado s~bre os enor
mes exercites em luta. 

O PAPA PRECISA TAMBÉM DE. AU• 
XILIOS MATERIAIS PAEA. SOCOR• 

RER AS VITIMi\,S DA .,GUERRA 

A or,uJãÓ, meus amados Cooperadores, 
é já. muito; é pouco. entre~a.nto, el.a só, 
nas doloroslssimlts contlngencl.ils . pre-, 
smtes, de ;:ma mi.seria total. Temos que, · 
na medida .. de nossas' pQSSes, ajuda,r _;,.o 
Santo Padre na tarefa. heroica· e $8-lva
dora. · que Lhe coube na hóra a.tu,.!,. a 
~ber: dar alimentos e de vestir a ál• 
gumas _centenas de milhares de .f?ridos 
e famin~~ que, desde muitos :meses se
não mala de dois a.no.s, ao menos desde 
quando '.sM dileta Patr!a., a. Ital!a, -
tambem foi ·.envolvida. no . turbilhão da 
guerra, duas vezes ao dia. assaltam - é 
bem o tenno! - os mu!tiseculares tiar~ 
tó<>..s do ·vaticano. gritando' pão, e laga. 
salho t,ara os escapos das. bata.lhas, para 
cs velhos, para. cem mil" · criancinhas, 
vitimas. 1Mcente.s · (!e Govemo.s pouco 
a.visados, 1Ual entradas na vida, coita
das! e já às po~as da morte .•. 

i. unica. espernnça . des..es farrapos de 
hu,matúdade, num pais tão lindo, nm.a
dos Cooperadores. são as benditas mMs 
do I Papa, essas mesmas. mãos suplices e 
abençoadoras que salvaram Roma, para. 
as quais vosso Arcebispo a!J".)nta, supli. 
cancto e abençoando tn.mbem. · 

E A ARQUIDlOCES.E; DE MARIANA 
QUE& AJUDAR O SA'iTO PADRE 

O Ep!se-Jpado de algumai; N:i.ções da 
America., ao que sabemQl1, anteciparam-

b) Alem da noosà con·tribuição pes
soa.!, qu~ deve :constar, ,por pequena. que· 
seja, ,C:ll RR. Vigarios podem autorizar 
as Associações, Ordens ou .Irmandades 
t. c~nc.orrerem coin alguma. porcenta
gem de suas Caixas, que avolume as 
coletas Paroquiais. · 

e) oacia a pqatção geografica ou cco
nomlca. da grande màior!a de" nossas Pa
rcqu!M, 8ão desaconselhadQll os · dona.ti• 
vJ., em gener<ll!, roupas ou. remed!os, 
tm·nando-se conveniente, pOr ma,is -facil · 
e proveitosá', a. contribuição em dinhei
ro, 

<l) De\•endo · o vosso Arcebispo e o 
Exmo. Mons, Vlgari:> Gere-! sair a. 16 .do 
corrente mês, .w,1•a a 3,a e ultima parte 
dar; Visitas pastorais dest<- .a.no,, pela zo- , 
na. de Barba.cena, São João del Rei, Bar
roso, Lagoa Doura.da, .àezeride costa· e 
Itll,bira, etc. fica determina.do · e bem 
certo que - todas as impor\;ancias· an
garia.das nas Paroquias seja.rr entregues 
ao!S .respectivos. Vigarlcs ou Curas, · por 
estes publh:adas do pulplto 01,1 pela im
prensa local e pelos mesmos Vlgarios 
rimetlda~. cm elleque hàn.carlo, mim
sallnente e d!Í'etamente, ao Revmo. co
ncgo Dr. <;lscar de Oliveira. cura d.a Ca• 

NOVA E'T VETERA 

A SANTA SÉ E A QUESTÃO SOCIAL 
N rle inicio, notificamos a todos e 

a catla um que a[lrov::rn~os sem reser
v:, à. in'.ciat!va que haveis toma,b, 
\"eneravel -Irmão: - desde o fim nas 
ho:slilidacles. quando se despertou a 
nt.'l'idade que a guerra havia suspen
s . o desejo rle pro,,er ·its necessí<la-. 
ele~ uoYas das classes pohrns vos !c;
V'.lll a Cl'Íal', S8l'Vfllcl0·1"0S da COlllÍS• 

süo l>ioc0sana, um Bureau. "speeíal· 
do trabalho para O desenvolvimento 
cl.ts obras ·trabalhistas. Se essa 111s
titui~iio é clirigida como convem, i~lo 
.:,_ eonformcmente aos precellos ,la 
l'eligiào, <~la -Nos píl.rece excelente e 
rieu de promessas: se n5o. não esc,a, 
• · a pessoa a!guma que. ela pode en, 
1pnrl nir a~ peiores desordens no s~io' 
ria s,icierlade clvíl. 

Cs Íliretnros <le_ uma tal organ:1-n
G:io. riio estrnitame1,1e ligada ao bem 
11•1hlir-o dPVPlll no1"hmto, antes de u
d ,. t,,1· iú,mpre pre~entf' ao f'RPil'i!,o, 
para a eles se conforma.!' l'igoro~a· 
111,,11,e os en,;inumentcs <la sabedoria 
cr·islii E>m materia clP -clenc;a 8oCi31, 

· ,,,,11~ig11a,10~ ·ua irnort.al l~1wicli1•a 
Recun, Nova-rum e em outra~ cart.t1$ 
a,1 ~é Anostolka. 

li:is o que importa, oss0n<:ialme:1:e 
nJ·, perder do vistà: esta vida,,efeme
r r,, snjPila a !O<lo_i,·os-males: nfi.o f! 
capaz de nos assegu_far a felic_idade; 
a, verdaclE>h-" felicidade, perfeita, eter• 

lla, nos serii clada no céu, ·como re• feito - àqueles que visaní di1·et,imon-
co111pe11sa da 1·irtude; o céu deve sei• te melhorar a condição dos-ope1·ari.os, 
a meta de todos nossos esforços; '!l~- viis os l11citarelj! a· evitar as lntempei-
vemos. tambem nos preocupar men,_;s rciriças de linguagem que caracteri• 
cte fazer valer nossos direitos que ·1:e r.am · os socialistas e a penetrar pro-
·c111nprir nossos deveres; não é entre,. f•tu,"mente do espil'ito. cristão toda 
tanto vedado, mesmo neste mundo, e ,,. :, ação, afim de que _esta tenda a 
na medida do possível, que mel11ore,- rf?_alir.2.1· ou a propagar um tà<J. nol.)1·e 
mos nossa sorte. pela procura ele- uma · pn>grama, Se o esp'rito c1·istào s-e 
e>cistencia ma.is folgªcla; narla enl im a~.11a ausente. sem t'alar cio mal in<,ri-
é ma:s proprio a assegurav o bem ~;<:?- vel Qlle poderia causar esta ação. bas. 
ral <1ue it concordia e a unfüo ele t:l· ta a.firmar que· e.la se acl1a fadada à 
das a.s r.Iasses, entre as quais não ha ester,:l.!ade. Desejamos esperar ,jue 
mclhcr traço de união qt1e a 'caridntlo todo~ serão doceis a vossas in~t,·.1-
ct'isrn: çi\er se um ou outro ousar se obs!i, 

_ 'l'raballiam \lOrtanto muito 'mal e111 nar em suas ,•i11tas, retiraHlle s;,;:i 

favor· do 01>erarío - ·que disso se cargo sem 'hesitaçílo. 
1Hrs11adam :- aqueles qne, apregoirn- A esta obra de reerguimeJ1to cri~tiío 
rio a pretenção de qúerer melh01·ar dos 11·umildes, dP.vem coutribuir co,n 
suas .co~dlções, ele e~lsttmc:ia, lhe dão maior largueza aqueles !]!IP a hon 1.t-
a miio 0 ape1i;1s nara a .conquista dos ·,1e e-a _liherdade ·divina para i~so t,>r· 
hen~· rrugeís ·e perecíveis aqui da lei'- r it,.m mai~ especialme1:1e aptos. '!',>-· 

'l'a. ei<q11erP11do-se de o e$cla1·Pct•r so, dos aqueles aos·:1/uai~ s.eus conhP,.>l· 
bre Se\Is devores à !ui: dos princip;<,s mentas conf.,,rem qualnuer superhiri-
d:i dout'riÍ1a cristã·,e fodo mesmo ate< a r\-~de niio · recnsa.,-iio ajudar os 01wre\· 
<,XCÍ!.lr: sen1pre e c•ada Vez mai~ i.11a rios COlll seÍ1s OoÍJselhns'.- sua llllto,•j, · 
arrhnli~idade em,. n,lac;ão ao~ ri~ns, <hule. · sua• t>al11vra, e muito eHpe\,iHI· 
% 1 rpgiimlo se a essas clechunaçci,~s 1nent1> pelo a PC?;º qu~ rtarilo its olw;-rn, 
n:na1'l{IW e violentaR peJ11s qua'~ ~,.is- ~,1snit.adn· Pflla t'rovirtPnr·m 11a1·a ,0 s 
s, < ·r<IVel'S:trioH tiil\lelém Íls nl:tS~US' ~'\ filll, 110 lllCS!ll('I" lllOCli:>, que--os l.Jl'Í· 
à s1:lrlevatílO da 'sr,ri.,.rJaif P,, ' ' vi!Agiarlos ela fortu11a re~t't1em SlHl$ 

Para afastar um t.ãi> grave pe1:igo, re'açf,es com os umlP1arios nã'o ~e: 
tr.rna ~ erPc:P.ssario Vf\nnavel_ lrm;io c:1mdo os diltlos tio P.slrlt.o direito,. 
toila 1•ossa vigilancla. Prodlgali:,;antlo 1n-·~- i,.ntes segundo os"prlnciplos d~ 
vossós conselhos· .... comº 3,,_·tend~s. · equidade; Bem, mais. N<ilil· ºª incl~. 

• • • • , I 

5 --J_ 

. . 
Pregando e l\'lartelando ••• 

'' '' 
Pe. Ascanio Brandão 

Criou-se o neologismo pa1a traduzi1· o entusiasmo corn que ·falam 
do Brasil e de coisas brasileiras 110 estilo do livro classico na materia, 
e que ha mais de trinta anos publicara Afonso Celso: "Porque me 
ufano de meu paísf" O ufanismo e real\nente um assunto que volta 
sempre' à baila. Ainda . ha pouco Jorge de Lima comentava e com sa
gacidade e simpatia o livro otimista e patriota que obte'l(e naqueles 
tempos onze o:lições no Brasil. algumas em ou;,ras lin~u?S, e,- entr~ 
estás, a ediç-.lo francesa que .muito nos honrou: Porquo1 Je n'l orgue1l 
de mon pays". 

O sadio patrioti..smo de Afonso Celso mostra~nos .um Brasil gi
gante e belo wna terra como outra não ha nem pode haver no _ mundo • 
Exagero de 

1

patriotas? "Estupido Porqueufanismo" como o chamou um 
cronista carioca? Não. Absolutamente não. Temos do que nos ufanar. 
Não ha uma só mentira no ufanismo de Afonso _Celso. Apenas ver
dades--exageradas pelo amor da patria numa obra para a infancia e- a 
mocidade. E será possível que num país rico e belo, entre uma gente 
boa e generosa, cheia de virtudes i;aras hoje num m~ndo egoista e mau, 
será possivel haja. brasileiros que não _encontrem motivos para SI;) ufanar 
de sua terra? E' mais natural, diz Jorge de Lima que a gente se ufane 
do seu país por -aquilo que de fato ele tem de grande e mais nobre, a 
gente se orgulhar da sua Patria por motivos de ordem superior do que 
pela posse de bons teams de futebol, pelo triunfo do samba em Hollywood 
ou pelo esplendor do carnaval carioca". · 

O ufanismo sadio sem os exageros da estatolalria nacionalistà de 
partido, que mal pode fazer? E porque lançar ao ridículo -o "Porque me 
ufano de meu país" de Afonso Celso, enquanto aí se ouvem .pelo ra
dio, pela imprcnsa e em, discursos patriotaci\ls des~, quilate:. - ~oni
das, o · Rui Barbosa da chuteira, a gloria do Brasil. Carnicn· MJtanda, 
o· padrão de gloria da te1·ra brasileira 110 sal'llba em Hollywood! Ot-

. !ando Silva .o oroulho da voz do Brasilf Tantas "glorias" do Bvasil! 
Não vêm os senh~res como por aqui se cai no .icliculo com as patrio• 
tadas do futebol do samba e do carnaval? E no ·.entanto um literato, 
um homem de senso patriotico como Afonso Celso s;, expõe às criticas 
insensat_as dos "patrioteiros" deste qnílate só porque,. se ufana. do seu 
país. Criou-se o neologismo .para ridicuJarizar ? amt1r_ <:5 _coisas e a 
gente do Brasil: ufanismo ou po1·queufan!Sll10! Nao -sou 1.-i1m1go do Fu
tebol detesto o sàmba e acho o carnaval brasileiro um tanto ridículo. · 
isto. 

1

J.14as, tenham a santa paciencia, não nos _venham Mlll ,patri?tad~~ 
de glorias nacionais ridículas. Mil vezes o mais e::,,--agerado 'ufamsmo , 
Este, pelo menos é sadio e belo! 

O ENCERRAMENTO 00 PRIMEIRO CON· 
GRESSO EUCARISTICO DE BARRA 00 PiRAí 

A comunhão dos homens - O Pontifical de ed• 
cerramento - A grandiosa Procissão Eucaristica. 

Encerrou-se dia 20 proximo passa
do com grande brilho, o primeiro C011-
gresso Eucarístico da Diocese de 

Barra. do Pirai. 
As comemorações do grande dia, 

começaram muito cedo.· As 23 ho1·as 
d, s, bado, ilmà. imensa multidão de 
fieis se comprimia nas ruas,··por todo 

. o trajeto da solene procissão lumi
nosa. Durante todo o percurso, pat-2n
teou-se a grande devcç_il.o do poV'o de 
Ba1·ra para com a Virgem Santissima. 
Chegada ·,à Praça do Congresso, po1• 
volta da meia noite. [oi logo a seguir 
iniciada a santa Missa e distribuída 

... a.Sagrada Comunhão a m:l_hares de 
hómen., e moços que num áto ·publi· 
co. de. ré; testemunharam a Jesus Ho:1. 
tia.. o seu, grand(! amor.' Vati~s c1\1.UJ1.a· 
res de homens. aproximarain-~e da · 
Sagrada Mesa, nesta noite memora, 
vel para a Diocese de Barra. A Saa, 
ta Missa foi rezada pelo Exmo. R•F· 
mo. Dom l''rancisco Borja do Amaral, 
Bispo Diocesano de Lorena . 

ÀS 7 horas da manhã, inic'aram-se 
as solenidadmr propria.mente do 

tedral de MArlàna, acompanhados os 
cheques da lista contendo os nomes dos 
genero~ contribuintes. 

el As atlvida.des desta grande ~ ex
tra.ordlnar!a. Coleta -· para as vitimas 
da guerra socorridas pelo Santo PadN, 
não podem se arrastar lndefinld.'1.mente: 
fica assentado que os RR Vigarlos dêm 
por encerrados tcdos esses trabalhOs -
no dia 30 de Setembro prox1mo, quan-., 
dJ o vo.s.50 Arcebispo ou representante 
da Dlooose. irá a.. · Rio, · tazer ~soa1-
me11te a entrega de todas a contribui
ções - eia Arquidiocese de Mariana ao 
Exmo. senhor Nuncio ApostoUco 

t) Nomine Domlnl lnvucat.o. os RR. 
Viga.rios. à .hora da Missa· conventual 
uma veh e a.inda outra. à noite. em dia 
diferente. lerão , explicarão aos seu,s 
paroquianos, os termoo _desta Circl.\lar 
pel'Dn.ndo a causa iusta.. . mal:; .do que 
simpatica. ou mesmo patetice da& mui· 
tas cc-ntenas de milhares de famintas, 
doentes e andrajosas vitima~ da crnde-. 
llss!ma ·guerra. acentwmdo I açlio divl• 
na do santo Padre Pio Kil. curando e 
salva.ndo precisamente quandc os pro. 
homens da cMliz!'•?ii.o f.làteril,; dest" se
culo. tucto lm·entam e tudo farem para 
matar os corpOs e as a.unas' de set.\, si, 
meihantR.s " 

mos com todas Nob~as torça:; a em-
1u·ei;a nessas relac;ões o mais ,possi
vel de in,;.,lgencia. ele largueza de 
espirito e de liberalidade. ~ fazer, so, 
bre seus propr!os direitos, todas con, 
cessões e descontos posshei.s. lh a 
etes'que se dirige o conselho do Apcs, 
tolo a Timoteo: - Recomenda aos 
ricos do seculo presente .. , de dar 
com bo_a venta.de, generosamente. l!J 
que a!!shn el(Js reconquistam o cora
çiio dos pequenos, que a avidez IMs 
havia aiienaclo. 

Por outro Ilido. aq1,1eles que ·ocupa~n 
situ>l~ões inferiores quanto . à 1>os1; 
ç~o e à'fortuna, devem bem se ,~on
vencer qne R d iversiclade das classes 
soc:ia's sü acha 11a propria ordem ;as 
coisas. e po!'tanto cí ··Cla vontade Jn-i
na que se deve 1•epetir que Ela criou 
os grsn·des e os pequenos. paru mui1•1• 
v·rn tagem dos lndl viduos e da socie
dade. Esse" humildes devem se ne, 
11etrar r!Pssa \'prd3rle: - q11alq1wr 
nu,lhorla quE> eles trngam à sua silua-

. ç~o tanto por seuH esforços pessoais 
q•mnt.o éom o concurso da" pesFO!\S 
<!e llem. rn,;tar-lhes.-a. selnpre, c,>n\o 
ou·' ,,utroP =t\omQns, uma pesada l!er,rn
ca <le sofr:mentoR. Se elos têm e:Ú,u 
visíio - c,xata da -1·ealiclade. r,íio 
,.,, "'~g,rtariio Plll lnntt-'is eslm·ços pa, 
r• se elevnr<'m a um nível arima ele 
s•u,s- <'apaolrlades. e suportarão os 

.. •ia.l~s in.Pvff;:iv,1if.!. í"Olll a l'f:!SÍJ.{llU('fto· ~ 
a e<)rHgprr. q'le dão ~ esDArnnça elos 
~,1ns et<'rnos C<>lllo (,011t'equei1r:ia. 
~·l~ N·~s8o~ fi1110s · de Búrl{amo. Ní>s 
'111•s rogamo" ,, sunlicamos, inRolran, 
r],,.,w no ri>sneitn~" amor que flles 
l<empr,i testemunharam à ::lé Apn,;, 
tolica, não se delxem doinlnar [)P.b. 

· mirai,;em das Dromessas tala ciosas 

•. 

grande dia, com a celebt'a.ção da San• 
ta l\Iissa pelo Exmo. Revmo. Sr: Ar• 
cebiSP'J de Mariana, Doiil He1veciu 
Gomes de Oliveira. 1 

A homenagem à Santa Igreja e à 
Patria, fqi realiza.da_ às 9 horas, c0111 
o hasteàmento das Bandeiras Pon• 
tificia e Nacional na Praça do Ccn• 
g!'esso . 

O solene Pontifical de encerramen• 
to foi celebrado pelo Exmo. Revuw. 
Sr. D. Bento Alo!s:o Mazella. Nunruo 
Apostolico de Sua Santidade o Paiia, 
junto ao governo brasileiro. Às 9.30 
horas foi iniciada a Santa. Missa, na 
Prap do. Congresso, enquanto ·.. a 
,"Schola ·cantorum" dos Irmãos Ma~ 
ristas de l\!encles, -entoavà '(}iedçl°soi; 
canticos Pelo EvJ;!ngelho, .. H~, E:tcl~ •... 

,Rev:ma. D. José Alves Pereira. Bl&).JO 
<le Niterol, fez um brilhante i,ermão, 

Terminada a Santa Missa, o. Dr. 
Adolfo Gomes de Carvalho fez ·1ma 
eloquente saudação às associações re
ligiosas presentes aos a_tos- do Cor,• 
gresso. 

TRLUNFO EUCAfüSTICO 

1\ sole.nisslma procissão do San ti~· 
slmo Sacraínento, foi sem dúvida a 
ehave de ouro do prlm~iro· Congres• 
SJ l!iu,•arlstico D:ocesano de . Baná 
d Pirai. 

Muito antes.da hora marcada. imen• 
sa ml"lt:dão se espalhava por todo o 
Jlet'curso da· procissão. a espera de 
Jesus Hostia. para adora l,o, teste• 
munhando publi<-amente sua ~'é, óum 
magnifico ato de catolicidade. 

O Santissimo Sacramento vinha. 
conduzido pelo Sr. Nuncio ApostaUco' 
em um carro triunfal. magn!flca·men• • 
te ornamentado. pelas Revmas. · fr. 
mih, Franéisr.anap, 

Em to(]o o trajeto, a multidão dP.
lirantemPnte 'aplaudiu o Santo. Pa,ire, 
deu vivas .e ma.is vivas à Nossa Se •. 
.n!1ora Apareclrla. adcirando profunrta
mente a JPRUS Sacramentado. que 
oassa va p,;• as principais ruas de Efor• 
ra dn Pirai. 

Lwrn após a chPgada do_!'lanU1<i-Ímo 
Sacramento'. à. Praça do Congresso, 
foi <la.da a benção com o Santlss!mo 
Sa~ramen10 tflnrlo Sua -P.:xcla, Revma, 
o Sr. O. Rento_ Aloisi' MazeJta. el)cer• 
rà.do o primri ro Congresso Eucaristi•. 
co de 'Rarra do Pirai. co!l" palavras 
,ie l°'Pn<»~":c; p ci~ ~i~:tf'arRo. 

1>e:'c.d q,rnis se procura deV<1bL111 a· 1/'é 
de seus pais pura os al.lstar· em SC• 

guiela ao serviço: da v!olencia QU!! se 
apresta a tudo sublevar e a tudo :l<!S• 
truir. 

Não ~ nem por meios truculento,;i 
nem pela desordmn que se defende a 
cJ.u~a da verdade e da jusüça; são 
armas que, em definitivo rerem gra, 
vemente. e' em primeiro lugar aqne• 
les mesmos que a elas rec9rrem; 

Cnntra esses inimigos funestos ri~ 
Fé catolica é da sociedade "lvil: oa 
sc.cerrlotes. sobretudú · os Curas, t.ên\ 
<. dever· ele realizar a união perfelt,, · 
<lo" espiritos. agrupando-os altaz ,1~ · 
veis, Ve11~ra ver lrmào, para lhes :e. 
chhr o caminho. 

<.-lue nenlrnm membt'O do Clero tma. 
i::ine que semelhante ação seja ~s· 
t1·anha ao mlnlstnio sacerdotal sob 
pret~xto de 11ue ·ela cor.rlnz ao terre• · 
no ecoromlco: - basta que nesse 
terre'ln a salvação dás .a !mas esteja. . 
elll Perigo. 'fanü,em desejamos 11ua 
o. Sa<'e1·dotes c,onslderem como uma 
d• suas obrigações o consagrar-se o 
mal~ possiv·e1 à cieni,;a&, an inovimen• 
to social. pelo estudo, pela dire<:fto 
o·, pela açi!o. e·'de colál_·orat nm to. 
d,,11 o~ meios com a.queres que, neJise 
teneno, exercem uma sã infh1encia. 
3m vista do hem geral Por outr,, 1a •. 
d:J p,,rtence-lhes esclare<>er Ruas ,,ro
lhas c,om cuidado sobre oi; deveres 
C: \"lrla ert·~ti! ·de º"' premrmll cont.-~ 
a~ cilarta:, dos sor,Jal!Ptns. de os aj11. -
<l!lr a melhorar sua sorte. sem ja. 
mats IH•rder rle vista n esplrlt.o que 
ditou a nraçí\o ard,-nt~ ria Igreja: -
u Oossamo~ nót,i: usar _cn"-10 em vhpjem, 
dos bens tempnrals r1e 'llRnelra a nã11, 
perder a, bens eternos". · 
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TELEGRAMAS DO RIO 
.----------------·-------------,----.....:......:. ________ _ 
'A. -demissão do Ministro 

-do Exterior 
r.ro. (ASAPRESS) - A Secret::u-ia 

éla - Pre:üden,...ia. .. da Republica di.stri
-búiU dla 23 á--ln)llrensa a seguinte no
tai :"Deíxoµ. _o cargO de._ : sni~tro de 
Estado da,s -Rela~ões Ex,tê:-iores. o 
Eínbài:-:S:âór 0Rvàldo- Ar1J,11l1a. Foi con; 

· pá'za1~ :q.lte:·.-o .· :Chef'e <lo G-o,1erno ace
id~u à.o' i)edid-O' de s-eu antigo auxmar 
-, colÍ<boradot. lamenv.indÓ o seu à'fas
tement,o,_do _ posto fie confiança ''"" 
c~_upa,·a, N'ei<sacl altas-,fullções, como 
em'.'t das que -desempenhou anterlor
milnte _ cón1 i-gual .· brllhan'tismo'--e de
votamento, o,. JJatrfotico '1Ilnistro r<:sig 
tu.tta.~io_ :v_restou .. â 0 ·- pa.ts · nu1nerosos -e 
asiHn~~âd.os· ~~rviÇos. llecOnti ecCndo·'os 
,e proelama':tdo-~os,. o Govcr-no <1, lce
l)ubli'ca. · julga · 0J)ortuno i·eafirni'ar:. as 
diretrilies da : ,, 1ioll,ica extcdbr . de 
eôÜdarleda,de conÜne11tnJ e estreita 
cÓ_OJ)era<;jl.o . m, as naçõ~s alladas. Fi
ca., d.eSefu1Jsn}1ari.do ·1ntcrina1nerttc aS 
:funções ·de .• .,· ·üstro' de' Est,úl~ drts Re~ 
!3.çô(tS :_ E-~t.e-1·'i'or·es,. -o· ··se? .. e ta rio G~ra.l, 
Em13aixadór Pédt·o Leão Velloso." 

Visjt~rão o. Rio Grande 
do Sul· 

-RIO,'.(,ASAPRESS):_:_ O Ministro da 
Stüssà.' r,o0.-IUo -dê Jàn,eiro, _sr .. Yàlla,ton, 
vlsit;,,rá. no fiu--•de·ste · ncês," o Estado 

, do RiÕ,·Gvarlcle·' elo_ 'Su'!, · jiel'cocr.en<lo 
todb: o {nt)'riqr. daqúel_e: F._stado, afin1 
de'eon·h·e.,;r " d~scnv.olvlm .1t,, econo
,r-~tco·· dàr' rüg'iãÇ), .. e.i1t,1:a.ndo ~ :n .. conto to 
j:o·m-:.-seus ci:,mp~triota's, qu;, s~ 0 - em 
gi-an:de: numero· nq es-fado ,-gatfrh,{ ' i . . . ' . 

Ubt>ratorio · de, -Controle 
. : tàrniac'eutico 

! TIIt?, (A_s~\.1:ú--1.E_S~:a) - o D~parta
,nento Nael(!nal -d·~ -Sau<lo, v11i orgarii
isir. um' labóra,or],, especializado para 
o controle dê m.,z,dicamentos. Es1<e la
boratorlo , rea.Hiará- não sonierite as 
s11ai''ses, prevlA's e fiscais aos i11edlca
:rneD-tois. 110 ir. RSe tla saude pÚbli
C~, c,..ill~?· t8)11).~ein ·:,t1alqu~r t\nalisé <le 
ciue n'ece8s'item lal'>oratorlos in<lt1striais 
ou outr9' estabdeelmento.' rmacéuti
C(), para.: 9rÍent'aç'ão (lo . CCI/Hercio no 
ta.brlco: de -.se,,s produtos. · 

l'), pensame.nto organizar ó lal?orato
l,lo rle-'c:ontrole. com· a nolahornçâo dos 
indústriais' e :,femais' profi~siona'is 'rar
:ma~uticos <Í,;" •.ontribuirão coi:n unia 
,ruota· anuài par,,a:'o. seu' í:uudonà,úen-
t~ ' 

~ ·Rio _ o- novo Secretario 
.-lo•-• Interior' do Rio Grande 

lÚO, ·(.\Sfl'!'Rl;JSB) -- Encontra-se 
~o:'i-ii0.'_._.o _.-nov·o· _s'ecre'ta:riÇ .;.,., tnt.~·1·ior 
<lo J't!o 'Q,í·,rntl_c do Sul. ;i;r, Cito,i Rosa, 
ap-tigo .; cltt"e.t.or · dà C:::tb:a J-}ê.onon1ira 
gàsi<:oo. o-·-st. f:ilon·. Ros,i foi al:..-o de 
'eXPOOSSiYa rÍ1apifeotaçilo ,1., apr<·~O 
lJOr: l)t1rte- d:Í, '·col(>lÜa gaÍl<:)ut e aUt<Íl'Í
darl:is./êh;.i_S·.-·e ·milit:-t:f' · ~ .. s_~ll l-~~g·i·esso 
!1:'Srrt nj-ar..:ad'> para o· ,Li dâ ,ic,i1u 1111, 

Governador 
do 

do Territorio 
Amapá 

rao, (.\SAPRI<JSS) Pr-ocedenle 
de l.lacapâ, Yia Bt-1e1n, e· ·egou·· pelo a• 
vião da Panair, o capitão Janary 
Gentil Xunes, go\'el'nador do 'l'errl'to
rto Federal , (]o Lmapá,, r1ufl viim, ao 
Ri, à fim de . tratar a assuntos de 
int~rcssc (J~ :-:ua ~:.dmini~traç;íiQ. 

Embaixador Leão Veloso 
rno. <ASAPngss) - - o .embah:a

d_or l'.)edro Leão_ Y~_lso: (JUe · aSsun1ill 
ln(erinamen(P, O ~I!nfatério di,.s, fle
!a~ÕeS J<;xteriori,s, na QUaJidad~ de 
Secretario geral, nasceu em· Plnda
mon hangaba, no 'Elstadi:r de ·São Pa-u
lo. e é formádo polá F'aculdad.;-.' ·de' 
Direito do largo d,a São J!'ra.n~ÍS,::o. 

O embaixador Leio Veloso·· co'nta>57 
a11os de i<l'ade. J>epois <le .tú' sido 
sucessivamettto 's·4:~·gundo $'e~r.etR.rio· 
om , Hop1a e em P11,ri;;i, 1n·im~lrÓ s~·-' 
cretario cm Berna,. l'ru'ls é Copenlln
gúe, tnini::::tr0 residen.te· .e·m Pecj"uiit'l, -
ministro , plenir,oten·ciarfo ·che{e. do 
ga.hinote do chànçder . Otav.lo '·:iran.' 
~abeira, embaixador em Toqtilo ·é ein' 
norna, alcançrt · o nlalot ·p0Sto de Sl1i 
càrreira, diri·glndo -agora o lfamn't'ati. 

E' uma honra servir iunto 
atfPapa-:. 

RTO, (A8APRP.SS) .:.__ 'O _embaixa
<lor ~!auric-io· ~a:oá·có, noYó repres1in
ta:Üe do _Br.3:s1.l na. Santa·_ S~, cónCe-. 
deli uma entrevista', -ao "C<irrelo da 
Manhã', da. qual se' destacani- oa.· se-
gul1\tes'. treéhos: -

".\credllo que o_ mundo ·esteja cá
mlnha~1,10- pará,'- um;a. epoca h}i. qual 
AOl'ÍL <-a<!a- ''03 mais g'Uiado'.pela:f' f0r
C8.S monds, ao ,invés· dá" forç:~ ·t,~u·ta:, 
Assim, o i)Odét> moral - rar-se-a., sen
tir sen1pre - rio ·seio d.a. hurnani<lade-, 
para maior- bêm' estar 'da -sociéda;,J~> 

1':_ 11.a ra mim 1:1ma _ ltonra ter qüe ser• 
Yir juiit'o ao Papa". -

F'ina,!i~and<>, ,Hsse, o embaixador: 
"Aliá.~, a~r ~elâçÕ~s · ~nt1:0, ~ Bra:Sn é 

a sa.nta· Sé con·stitileni;' antes -ue mais 
nada, uma tra,dição _glorio:m; -no_ e~
pirito catolico _ do povo brasileiro'',· 

A Central contra a .imor .. 
talidade 

RlO, (AS.\ PlUJSS) ..- somente ago
ra é- que foi explicada 11. 'questãci sur· 
gtda <>ntre a, Academla llFaSl!ell'a .àe 
!,etras e à Central do Bràsll;:;qµ~sW;o 
es~a que tte en·· ·On•re. é:n1 Jutzo. . . 

A d.freção: daqaeia ferro,·la,, para .a 
construçã.o ,ia nwnumerital es,t_à:~ii.o ·D. 
Ped,-o II. desapropriou- ·e demollu vi,,
i·los p...-,dió~, ~htr.e eles· Úm, dÍ>quela 
Academia. A ·exempl.; do: qu:e fizera
eom os 'outros· ui-orlrl<itarios; 'a· .Cen
tral depositou no. -Banco _ do 'Bra~il .a. 
importancia'· relativa. ,ao pt-~d!o de,
n10\i1lo •. 

Os in1.orla.iS~· E!nt1·eta.nto. nã.·9 se con· .. 
forn:aràm ,,om essa medida, pois, a 
seu en_ternler, ,·o e·d; ficio ,~alta:. muito 
n1als ,lo 'que' foi reá'Únente pajl'o;_ Dâl 
~u:rg:iu a C?ntenda1· 'séndo àdvogado 
<la 'Accdemlr, 'o sr, LeY,> éarnêlro, t1ú1 
do~' '. membros, que., ,(\' 't«mbtm um 
dos ,naiorM ca·1sidicoa -elo pais, 

Pela , libertaç'ão de Lisi_eux 
r:10. (.\SAPRFJSS) - Em rGgosl;ip: 

1,e!a Hbcrtaçã0 dê Lisieux, o·_ Comité 
Ce1ttral da [,~ranÇ}a,_ CO:n1b~-tent-g· 

1 

·u.o 
Br:Ísil d~posi_t" .. unia ,C_ru.~ ·c1_~ · L6rP:.~~, 
em- rosas !)!'ancas, ne.•-Jnui-·em de S;1n-. 
ta , Ter.eztnha do ,,!enin, Jesus, - 11as 
b~-rejà.~ das rtpts· liàriZ· e Ba!"roS, e I:lO· 
noi:io .1cJe !.JCP10S. 

'l >NOVA PRESUMIDA ARTE SACRA'' 
· -Nll i11auguração da Pinacoteca Va,. 
ticana, a. 27 de outubro de 1932,, o 
Santo. Padl'e Pio · XI. depois· de rele
var â_ :oportunidade da construção e 
ôe- louvar- a habilidade, de todos os 
que nela trabalharam. principalmenté 
elo arquiteto - Lucas Beltrami, acres
centou est~:: graves palavras sobre. a 
arje' •sacra,,. que transc1·evemos do 

- BQletim E,élesiastico désta Arqui<.!J
cese, .;n,o de.· julho próximo findo: 
- ."Tat_1ta~ _Q_bras qe _ arte, indiscutível 
~ , per~h!?inente belas,- co1110 as que 
estamqs' ;p;i.ra · ija~ai:- _em. revista e ad
mifar;· obras na sua quase totalidade 
tãq 'prófúndàniente iuspiradas uo pen
:;am,entci ·, e- se,ntir'. ,eJigiOSC), que -
co,m9-. be,m, se disse_- - ora p::irecem 
ingenuasc'e· fervorosàs, . invocações e 
oraç6es,' 'ora luminosos ',hinos de fé, 
orit · svblimlã!S elevações e verdadeiros 
triunfQS de -.gloria celeste e divina.:. 
tap.tas e:tais o)Jras: como que por fôr
ça irresistivel ... de - contraste. nos fa. 
:zem pe,nsar em. celias. outras. assím 
ch!lll1ad_à,s. -obras de. arte sacra, que 
parecem, não,. leml;>rar' ou fazer pre
sente o sagrado,. senão · porque '>'· de.;
fil{urám-',até à . caricatura, e bem fre
quémefnênt~ até a· wna vei·dadeira c 
própria prnfanação. . 
- Tenta,-s~-lhe -a defefa em nome da 
procürà'(aa· novidade e eia racionali· 
dacle' ,das obtas. ·. _ 

M;i's o .,riovo não representa um vcr
.Jadeuv(,progresso ,se nãó é pelo me
_nos,,-tão--beló e tão,, bom quanto o an
tigo;· ê muito amiude estal? pretensas 
11ovidades, são genuiriàs e até mesmo 
foco~yenientemente feias,. e revelam 
arx:nas. a ÍT)Capacidade OU, impaCÍencia 
daquela :preparação· de cultura, gerql, 
de . esboço ,-- e sobretudo desta, -
daquele: habito· d~ trabalho paciente e 
conscieil,cioso; cuja folta e . .ausência 
dá Júgaf a: representações, óu mais 

' pre>priamei:ite Jito,.' a deformações em 
que falta à mesma tãci _ rebuscauà no
vid;;,de;- assemelhando-,se de muito a 
~ertas figuras 'que se encontram nos 
ma:nuscritos' da- mais tenebrosa idade 
niédJa, quando -se haviam. perdido no 
cic,lorie · 'barbarico · as boas tradições 
antigas. é . ainda não aparecera um 
cl$i.·~9 ,de _renascença;, 

Co,lsa semelhan~ acontece quando 
-a, nova· ,presumida, aiie · sacra se pro
põe construir; 8ecoi·ar, guarnecer as 
H'abitàçõéf de Jle u s e Casas de 

·oração; q_ue-são as nossas igrejas. 
Ha}>itjlções de D~us e Casa de 

~us oú)1ó1· · Ele inspiradas, eis o fim 
e .a razão de sel'--elas construções sa
gradás:--.eiS as razões: supremas em 
,que dev~_"iricessantemente inspirar-se 
e, a -quê, deve constantemente- obedC• 
~er a ·arte que deseja chamar.se a ser 
:!'ágtada. e racional. sob pena'de deixar 
de -set sagrada, e racional; da mesma 
fórma {lOr ,que .não é_ mais arte râcío
'nal :nem _arte humana (e entendemos 
diz~r:- dÍ~â. do-homem e ·correspon
ilen,te à súa natureza) a urte amora' 

- come> a <'hnmam - a- quàl nega ou 
esqece e não respeita a_ 'sua suprema 
razão de ser, que é apérfeiçóar; wna 
natureza essencialmente moral. -

As poucas e fundamentais ideias 
que vimos antes sugerindo -que ,ex-
p:mdo, dão a entender com bastante 
clareza o Nosso juizo pratic~ ·acerca 
da assim chamada "nova arte sacra". 
De resto já o expressamcni. varias ve
zes a homens de. arte e a Pastores 
Sagrados: o Nossa esperança, o Nos
so ardente voto. a Nossa vontade pode 
ser somente: que seja obedecida a 
legislação canonica, claramente for
mulada e sancionada tarnbem no Co
digo de Direito C.anonico, a saber: 

' que tal arte não sei?' admitida' nas 
n055as Igrejas, e muito menos seja 
invocada parn construi-las, reformá~ 
las, decorá-las· (1): o -que nãó-Jinpe
de contudo, de abrir 'de· par' em pat· 
todas' a$ portas, e dar' 'as.: mais since
ras boas-vindas a todo bom , ê _ pro~:
gressivo desenvolvi':1ento das boas e 
veneranda,s tradições, que em tantos 
seculos de 'vida cri,tá, 'em · tlinta· di
versidade de ambi.::nt~ - é eóndições 
sociais e etnicas, - quanta~ vezes fo
ram procuradas qU 'estudadas ,e ·culti
vadas sob a dupla, luz do genio -.e da 
fé, deram sempre i,ol:i.!jàs provas de 
inexauriv~1 capacidade para irispii:àr 
formas úovas belas. , 

Incumbe. aos Nossos. -!rmãqs no:E
piscopado, seja pelo divino ' inandato 
que os honra, seja pela' explicita dis
posição_ do Sagrado Código, incumbe, 
diziamos, aos Bispos para as sua_s re . .:
pectivas Dioceses, com9. ~ Nós", para 
toda a Igreja, vigiàl' afio.1 de que tão 
importantes dispos:~ões' do.' mesriw 
Côdigo sejam ob~el\i:las e -observa
das, e nada, sob o f;i,lso no:iae de Ar
te, vênha. 'a ofender_ 'a s:,mtidr.ie d.,as 
Igrejas e dos A],ta_res, a perturbár a 
piedade. e"• s fieis. 

E-Nos bastantÇ! grnt~ poder- .recor
dar que já há tempos e ainda rec~n
temente, de perto' de nós '.e de longe 
não poucas vozes se levantaram em 
defesa .das i-oas .tradições _ e para ,re
provar e condenar · al>~rrações dema-
siado manifestas. . · .-; , ; . ''., 

E' com par,tic,dar complacencia que' 
entre as mencionadas vozes recol'lla- -
mos- as de Sacerdotes e Bispos, Me

- tropolitas ~- Cardiais, vozes m'ais sole
nes, concordes e inst ~1tivas; - onde 
mais -.necessarias se faz1am s'entir. 

Mas e,. que. a importancia de:> as
sunto e a vossa ,fjliaJ ate:i;içáo quase 
Nos faziam esc"•ecer de vos' ,termo~ 
Nós convidado ,:li,o pár.. om·;rdes, ma~ 
para -verdes e admirarqes; vinde. 
pois: vede e 'admirai". 

< MI;;, Apostólicae. Sedis. 3 Nóv 
192~. p~g. ~5-~57) 

(1) - Cfr. ean. 1164 § 1, 12?9 § 2, 
1926 § 3 •. 

Seguiu: para Pindamonhan" 
gaba o 1.0 B. C. C. 

RlO, (ASAPlUcSS) .- Após -uimi 

es-ta<la n,'"ta <•apitai, nroeedente cie 
RecifE,, . MS-Uiu 1;ara. Pindamoniiang:l'·
ba , Prime-iro Batalhão de ,Canos· <le 
Combate, 'soo o comanc10 ao fone11te: 
ctii-onel~ ~oaqtiiln f:oa-rt,--s: ·DAsc:én(:âQ. 

Racionamento de carne 
ItlO, (ASA,PHESS) - lnfotma-ce 

qu.> y_· racio.iamento' da.- carne nest::i. 
capital, terá. inicio no .a. 1.o <le se·
tem):)ro, s.indo aprovelta!lo. 1Jara esta 
tn1Portante 1110 .... !cla,. o mêsmo 111e(·a

nistn()', do. ra.cion:amento ad açucar, já. 
ex.isteJ t~. 

o expurgo dos aviões 
lUO, (ASAPRESS) -,- O ~r: J•'ahio 

Carn'eiro,·de Men ·~nç;2, a· ... etor -de San. 
de Fublica dos Portos- do J3rasil " su
perv'isl_on·ade> 'dci· SerYiço de J,,xpur 0 

go das. bases,,le Natal e '1-friea .rio Nor
t~. 'fala.nü<:> á' 'reportagem sob,·e os 
res_ultaüos- do e-~Jiurgo nos aviões. dis
se, qr,e esse- serv-i<;o- !'!Stá sendo feito 
com o maxlmo rigor. 

-Adian't u· ect<'e cient:sta patrício qne 
llO-anô J)à,l5Sád0 foram llPI'ClllClidOH no~ 
~viõeS- trezentos "an·opheles gan1hiaeH" 
o terrivel, 'roe .u!to r.espons,úel pdo 
impaludlsmo, 'causadcr .de· úma terri
vel epidemli: ([Uú grassou · ba cinco 
anos passaU0s1 e na qua.t f cc,·n.1.in. 
15.00'0 pessoas. Quanto ás moseas res
ponsu,.:::eis pela clo<Onça do Sono ape
nas uma. foi trresa. 

Solicitou demissão 
RIO, (.\S.\i'!tEl:)S) - O. maJor Ro

bertCI Carnefro tle i\fondonça., solicis 
, tou ao l\Iinistro da. l:"azen(la <lemls

eã.o :elo cargo de ,diretor da Carteira 
de !:e-Desconto do Banco do Brasil. 

FR~COS e 
ANEMICOS 
_ TOMEM 

Ui1~1 creaso11d1 
''SILVEIRA" 

Gr1nde T6nlco 

Aquisição-· de obras de Pedro 
. Alexandrino 

O Interventor Fernando Costa assinou 
o,. decreto ri.o_ H.144, ·autorlzs.11do o gos 
-vemo estaç.ual a· adqulfir da viuva de 
Pedro _Alc:randrlhó à. co!ecM de -c,bra~ 
de arte ie damais - Qbjefos • pernucci;t( s. 
ao grande pintor pe.tricio. 

Ess._ C'Ompra ~.á, réit-a, 1ie1i. . impnr
tancla. da 21?0,000 cnmfü-oo, sendo aber
t!l pela Secretari!l. da Educação e <'aucie 
Publiet', - 9 necessarto. creélito. 

ESCOLAS PRATICAS DE 
AGRICULTURA 

-Eilc~nt'ram-se em $U · flnil. 'as obras 
de. 'c-0nstrução de tres grand€S 1':scolas 
Praticas da _ Agricultura, locà.l!zadrui nos 
municipiós de Ribeirão Preto, - Pira.5SU• 
nung'& e Güaratlnguetá. · 

FJs.5as Escola.s 5erãó Inauguradas ain
ç.a: ente ano: Cad~ uma delas terà "ª

. pccidad,e .para 300 alunos lnterrios e 150 
semi-Interno~. pode.µd9 ser aumenta,1a 
essa. ca.pacida4e. · · 

o ·ensino -nesses -estabelecimentcs ·se
rá lntelrament~f gratuitQ, - nada tendo'· 
de -dlspender os pais dos alunos. Estes. 
entretanto, reciiberão um saJàrió, . corii · 
o qtial pagarão- as, taxas· escola.res, ser
,•i11do de estimulo para .o: aluno, qtie ccr:-. 
cotterá., oo~ o seu .proprlo esforço pa.ra 
a manutenção de seus estudos. 

Alem dessas i;erão :,construidas outras 
em Itapet!nlnga e Bauru, à. serent !nau
guradaw no; fim - d;> proximo ano,· e as 
d, RIO Pr~to !? Presidente Prude11te, 
alem de outras, -que serão constr.u!das a 
partir do , pfoxlmo exercicló · financei!'o. 

_AÇUCAR DE -PERNAMBUCO 
Segundo noticias _procedentes de San-' 

t-0s, entraram. naquele -portO. 7L440 sa
cas de açucar .de vados tipos, proce-

. dentes iie Perna.mbuco... -

Os .efeitns d8 seca sobre a. 
produção do Café 

O snr. Antonio de- Quelrob Teles, 
grande agricul\;or 'paulista, procurádo 
pela- Asa,press, declarou• ser · de sun1a. 
gravidade a situação da lavoura cafeei
ra, em vista da grande seca.· que ha qua
tro meses MSO!a o Estado. ' 

Adiant'>u ainda . aquele lavrador que 
a. produção será. dimlnuida em twlos me
nos -501ó, esperando-se uma renda de 
20 quilo~ de café por mil pés, qUll,lldo em 
1940-1941 essa renda. foi, de 35 quilos. 

'l'ermlnando 11._ sU:a entrevista, disse 
que a ta:lta de braços ,vem contribuindo' 
para a tua! .carestia, tornando-se'neces-
511rios t::studo.s para,. a , sua solu~-ão;_ 

FOI AO -RIO O · INTERVENTOR 
Viajando: de automovel, seguiu para 

. o Rio o, Intervento1· Férnando -Costa, que 
foi recebei· a Ordem. -ao Merito Militar. 
que . lhe foi -concedida pelo Presidentt> 
da. Republica. 

O Interventor seguiu acompanhacló 
do major Hipolito Trigueirinho, c11efe 
de sua Casa Militar; e dó professor Ar• . 
quiticlln!q dos santos. do se_u gabinete. 

Os feirantes pleiteiam: isenção. 
de ._ impostos 

'- Uma · comissão -de diretores do éin- · 
dicato dos Feirantes este;re _ no Pal:tcio 
-dos C11mpos Eliseos, afim de '.pleiteai· elo 
Interventoi· Fedenr.1 as .mesmas -,•anta
gens .:que ·llão concedidas ;!,Ó.~ comercian~ 
te.~ ambulantes; ,ou- seja,' a isen~ão dcs 
impost;os ~a.duais. 

O , Interventor tomou - conheélmrnto 
das pi-aterisões ,-dos , feirantes, enviandú 
o seu . memol'ial á Secretai·ia da .Fo-zen -
da.' 

' . 

Trigo: argentino desembarcado 
·em Santos 

' ' 

No periodo de 12 a 19·_cto--oorrente fo
ram desemba1·cados em santos 16.508.686 
quilo.q -de trigo e 269.960 quilos· de' farl- -
~ha diUrigo, _prpc~den(es da Arliéntina. _ 

FESTA' DA DOUTRINA CR~STÃ 
NO COlEGIO DE SANTA INEZ , . ,- . 

.Em homena~m a Sua Sailtidad.: o 
Papa Pio XII réalizar:-s~-á 110 Coleglo 
de Santa Inez a festa da Doutrina Cris
tã, cie acordo . com um: oem. elaboraco -

-programa. 
Houve prlme!rámente · um concurso 

era! de doutrina cat~lica, sendo .a. ma
teria a santa igreja.- Cli.tolica e. o Papa~ 
do. concorrera,m. as diversas series, nos 
dias 21 a 25 do corrente. , 

As; provas foram publicas. 
Hoje, dia 27 de Agosto. Doming:J, lerá 

lugar a. festa da Doutrina Cristã, com. 
ci seguinte programa: 

, PARTE RELIGIOSA: - A 6 30 e 8 
horas - ~sa festiva - Comunhão 
geral. 

Às 14 horas ..:.. Hora. santa, pregada 
pelo Revmo. capelão do Cc!egio. 

Às 15 1101:as · - l3ençãõ solene. 
PARTE FESTIVA: - ·1is, 19 horas; 
l - Becussi - Hino Pontificio; 2 -

Saudação orfeonica -à Safita Igreja; 3 
- O que realizamos nesta; "Semana 'do 
Papa.", pela Srta. Celhia ~!acida Costa; 
4 - CJnferencia pelo Revmo. -Fé. Dr. 
João R,ezende · r:osta.; 5 - Hino a Pio 
XII; 6 - Premiação das aiuÍlAs cla.s~ 
sificada-s no. Concurso oral; 7 ~ Pich
ner - Maria, protege o Papa, a duas . 
vozes; 3 _:_ Orassi '-- Ave Regi~ coe
lorum, a tres ~ozes; 9 - lvfalfetti -
Natal, a duas vozes; 10 - TEOFANES 
- di·ama: a!egorico,. um ato; 11 - Apo
teose final e 12 --- Maxtins - Hino· à 
Santa Igreja.' 

Nova .lista ,de Sacerdotss 
martirizados na Polonià 

· ~ agencia polonesa de notkías ~a. 
tolica- com11nica, que _até fins cio ano 
(ie 194-3, 1.800 Sa_cerdotes catOUcos 
l)olonescs hav:am perecido nos cam
:pos de concentração alemãos. 

~est(!, lista; encontram:se va1'ios 
Sacerdotes de ,grandes virtudes e 
grande projeção na Pólonia, Assim, 
entre a•; vitimiis da. s~ha nazista, 
falecidos no cà:nipo de _Dachau, · en-
contram-se os Re'Vmos. Padres Bit)w 
e Tomanek, de rneszyn; - -Padzira, 
•Alsz'ak e Lewa'odowicz, ele Pabjanice 
e Sgu1urowadzki :aui·ek e buch de 
'Shoczowka. - ' - · 

A.s nctic:as nÍai& ~Íltent.icas qrie ~e 
rece!Jei·an1 ,da- ,Polorila. ocupadà con
firma:u a morte do Exmo. Rev1no. Sr. 
D. Josr:i Prandzinski, _ Bispo' Diocesano _ 
de Poznan, uma das primeiras . figu· 
ras ela Polon!a. Ora(lo1; conheced:ssí
rno ela-iglu um-seto1· ela Ação -úatoli
ca 'polonesa. No niesmó campo de 
concentração -faleceu o Co1iego -R<1-
chalski, · .de· Srol\da. _ Em ·Jnrwroclaw 
faleceu ,o Deão de- Gostynin, com .a 
idade de 81 anos. Na ·ínesma. prisão 
estão ainda var'.os Sacêrelotes }do. 
SOS e enfermos,· g,ue foram expuls'Js 
d1. casa -de .sa,ude'.':de Chtechocinék .. 

O Revmo, Pe.:teon Puc'ata, pro!,is-_ 
soi· de Teoloóa · clà .un:vers_idade - tle 
Stefau Batory: ele Will10, faleceu cm 

, um ca1npo de c:>nceu.tração em junho 
prox;mo .passado.', O -nevmo. Pe. Pu· 
ci.:ita estava preso desde 1941, e até· a 
sua morte não- saiu do ,:;amP-O de con
ceutraçã~; onde, fora preso. 
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Máís um Sacerdote condecora .. 
do com a Cruz Militàt .. 

O G;il Montgomery cqudecoróu com 
a Cruz Militar. no campo· de batalha 
o Uev1no. Sr. Pc. \'v'_illiam Thomas
S.J., éapelão catolico que desembar
cou ua Normandia com as primeiras 
t1opas e as ircompanhou eii1 'seu avan
ço, gil' carta envladn para éasa· mais 
tarde. S. ReV'ma: co1lta coni0 _ficou 
pfeso durante cinco horas numa va
leta 'com três soldados feridos. •-
urn dos quais ·era aléinão ...;_ na linha 
de frente, rode'âdos por- alemães, só 
lhes sendo possivel arrastar-se para 
11m lugar seguro na escuridao <la 
I\Oite. 

ATROCIDADES DOS~JAPONESES 
Quatro menrÍÍros da Sociedade da 

l\Iissõe3 Estrangeiras. ele .S; Josê, de 
Londres, morreram nas :Pillplnas; ~e
gundo informaç(ic}l recebidas. São 
eles os -llevmr.s. Padres' Helman, 
Amstel, Aarts e Koo'ter, -todos Íiolan~ 
dese.i. Um i\:llssionarlo norte'·america. 
rio. qui:, escapou das l!'ilipinas em de· 
zembro di3 1943, <tisse que à 111a11e!ra 
como os japoneses tratam os -mlssio, 
ri'll'ios no _ int_erior dás B'illpinas é 
"barbaro". Disse ainda, mais ·que de>s 
l\Iíssionarios- 'holandeses ,iuternados 
nas Filipinas, "não vi;,remos d'e vo:ta 
nem 50% daquele::i que lá estavam 
em 1941''. 
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O desenvolvimenhrda imQrensa 
.-catolici clandestina na França 
-. _- 'Simttltanéam~nte- com a ipvasftp 
--aliada n,a 11~ra,11ça_,- os _grupps C?,~ÓHCQs 
de resistencia, aumentaram a,.dii'usão
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O Exmo. l}evmo. Sr. D. \F~é(. .t~iZc· :, <9WicçãQ r~llglosa: .• O 'mesmo se· diga, 
Maria de santl,Ana, apQS~- l\ispó· - dos que ptoC\lr!lµi restringir ào 'mlribno 
•Dfocesano de_ :Botucatú, Il)WliOOÍl: .erri da•': os sius deveres'' religlQl!Ol!, redl121ni1o-os 
ta de 2,,do cor.rente, ~ma' Clréúlà.t,'.qúe »ao ·que Ules l'árece ·estrlta.l'nefl~-'essetl• 
julgamos' oportunô tràtl.Scrévfli'!''pãlo iÚ- , i31~l' e interpretando-os .do o cri•. 
t!l lntemse d~ ens!namel)tü{l' n'.e!a e:xa• -~Mo 'brando.e HéJlvel,J!as proprias-OO.ri• 
rados: • .. - . . . . , . ve,ruencias: cilterio; -evld!nt.emente, _ de• 

·:sabem, _ou de.vem $aber ·tt1clÓS 0/l ca- formad<t ,~, :que, rj!fle~- ,iün.i -®n?fencl~-

. sim, os H_c'ahle:rs du' Téruo 'gna.ge ·,chré. 
tie'n", qué possúíam uma tiragem' ci!'l 
200.000 - -exeinplares, agora duplica-. 
-ram'na- ,Observou-se, tambem uiu ~au
'ment6, na drculação da revista ''Cou· 
_'rrier Franc;àis du Témolgnage óhré· 
tien", 9-ue editava 60.000 exemplai·es, 
ten~o :í_lá alcançado a tiragem dos 
"C~hiers". 

A-.pcipularidarle ele tais l)ubrcaçõe,s 
catolicas secrefas se deve em grande,· 
.parte à decidida atitude de resisten
cla que opõemí,a_todo movimento ~ue 
vise uma aproximação da parte uas 
fra.nceses: · para· com os ideais faels, 

t.olici>3 . .medlanament~ lnt_ruldo.~ .. que -. o erronea, . infeeta çe __ Iax!Snio. :·_I>elll.t.a.m 
· 'qo~ e a. ínora.l :constlty,em as'parties esS'e estàdo<de, coi:,.ê1enct1,>-ós- que. pre-
í:ssencia,~ e integrantes dà. r,ell$1ão'. ·o_ .~µnçosa. "! ,habttualmente:· s_ expõem ao 
dc:,gma apresenta-nos as verd~deil -. que i -,:parlio dê1 ~;1,r; 'pf<>CurâÍfi aa'.tentãç~ 
clev_emos crer, a moral, os,,preceitos ou· 'e, oc~iõss. dé pecádo. ,como: ttJã; não • 
,lei~ GUe nos impôetn O que devemos- fà•: ·f~m, por d\)m.als'. temfvefs' lU! (Ili.e nos··_ 

, tas· e anti:crlstãos. Ambos os p~riÓ<li· 
cos descrevem com luxo de dêtalh~-s' o 
cll')Senvolvimento da luta entre_ as üou
trina.i 'fotalit~rias e a lgreJ;i Cat;>li

:êa.. Difundem ig~al.l'n~nte_ os docu_1J:!~n-. 
tos -referentes- a esta luta eniitidos 
pelos Bispos da Alemanha e 'demais 
países europeus ,dominados pelos . JUt' 
zl,sta;,,. Ultimamente pubI:cara_m o tex· 
to Jnte,gral . da bem exten_sa 'Cll.l'lil_ 
Pa.stfral emitida pelo Episcopado ale
mão reunido em· Fulda 'juntame'.1te 
con{ ~$ recentes' declarações feitas' 
pe~a Hierarquia da Belgica. 

CAMPINAS 
2.o ANI:\'ERSARIO DA i\lÓRTE DE D. 

BARRETO 
Campinas e toda a.' Diocese -comemo

raram · dia. 22, mais um aniversario da 
morte de D .. Francisco de campos Bár
reto, o seu saudoso _segundo Bispo, cu
ja vida foi pontllta<ia, por uma- serie de 
rea1izações e; de empreendimentos que 

. permanecerão imortais, Entre as mul-
- t-iplas obras· - levadas a efeito · por ó. 
Ba~o. de.stac.t-se, a fundação . da con~ 
g1'egação _das- Missionar.ias de Jesus 'Cru- · 
cificado que, tendo sua sede em cam
pina.$ agora se ramifica. 

Foi celebrada clia, 22, as 9 horas, na 
Catedr~l,- solene Missa de requiem, ofi
ciada- por S. -· Excla. Revma. D. Paulo de 
Tars!)· 'Campos. 

zer ou _ evitar. · ~seguem, · em todà a ,:pa.rt.e; .sem-, ·que- -
Erram os que atribuem· toda a impor•_ a;; :pro_curemos e que!ra,ro~.:,:.Aliirihi~- · 

tancia à fé .. como se _somente ela bastas- 'os que frequifotam cinemas; l)jtijes,:e ()U• 
se à, foS,!vação. _ Erram, iguaJmente; os ttlU! diyersõe.s Ínundártas; stim ,as: cau• 
que Pl'l,tepdem, que Qll. essencial,, o que tela.~ necessaria.i ou ati mesm~ contra> -
vale é fazer ~ bem,; sem se: preocupar as ad,ert~nc!as:e. prudentes determina•-
'com qua,isquer çrenças .re,ligi<>~as. çõei. · das a11tÓridades, ecieslááticas. Nesté-

;_De Deus- reçepemos a · rer:velação d_as', ponto, ma_ls delicado~ do· -"'ue gera.lménte . 
vc;rdades que devemos ,crer..~ as le~ que ' se '-pensa, não "devem os boM c,atoliéoir-
hãO de g'C>vernar. 'oo .n0&os ~tos., As dl- gÚ!ar-~ ·pelo sei;, jlllzo tia.ttiCul&r ou 
~!,~~ EscritwM, , Jesus Clisto e , a. .Igre_- ma.nelra. de pensar: _ cumpre-lhes,, em. 
Ja. ·:sa~. a.s fortes do- dogma e, d.a' moral conclencia ;obedecer;',plenà o rigO?OSl!,-
d& religião' catoltca, De. onde -se éonclue mente, /Lorientação 'dós pútores: de-,iÍ<J• 
que sóniente é. ,catoliqo' verdadeiro a.que- . mas, em quem . de~em · ver, e·: respeltar · 
le que crê e p~tica · a religião ,de pris- seús diretores. -e_spir!tua.is, -· r~sporuie.veis . 
tt?, sem vacilações, · omissões, ou defor- perante O,eus· 'pela ·salvação 'das á.Imas -
l1ll!.Çôes da doutrina o_u d11. moral -que a que lhes foram: confll!,das. 'Nulicá;: qu&t• 
'Igreja propõe, como, mestra. infa11Ílel da quer iuteresse OU: benef!ci, de ordem Ili&'• 
vei'dade. teria! ou temporal deve· -,'sé- *º>com, 
- Não é sem proposit-0 que vimos !em-- o preço -da. -nossa. ooncie:llcla • . da 'rioiwt 

brár estas verdacles elementares e tun- dignidade. e coerericiia com os---prlnclptos: 
damenta!s, e chamar para elas. a. aten- _ da · fé e- as -ex!gencias <ta- mora,}' crlstl! -
,ção - dos nossos queridos _ diocesa,nos. A nem mesmo que esse beneffélt repre~n~ . 
oportunidade e o dever. de fz..zê.Jo -depa- te o maior tesouro -do mundo' 
ram,se-nos .. ciim frequencla. Iamentavel. ''Não é licito. fazer o·m:à.t:bara, dele 
na !ncoerencia e contradições _que,. re. ,tlrar um bem"- Esté prin.c:lptc(,f iriedu• 
vel2.m, _em seu8 atos, em sria vida pra.· tível, ,deve constituir .11, norma, 'de vidit, 
tlca, nao ~ucos dos qu~ dire.m prof~- tendo aplicação -em todos 03 nOSS()S atas. 
sar. a, rellgiao ca.tol!ca. E !ne, itavel que Vale Jeml3rar, ademais. qu!> u. regras, 
)J-º mu?do_ haJ~ bons :e n~aus; que o tr1- seguras ,- constantes dii, nossa: condu• 
gal seJa mva..ldo pel? pio: que haja ta, ind_ividua~ e social. · navemos de pro-' 
he~e~!a~ e cismas, escanda!QS _e ,perse• curá-las- nos ensina.iµéntos ,e pre,scri-
guiçoes. _mas ;ada deve im~rr que o ções da Igreja, que é <à, tntetprete ·e 
verdadeho ~lsc1pu!o de ~es1i:s Cristo per• mestra !nfalive1- ;da verdade_.·e da moiàl. 
maneça firme na su~_fe, am?a _que fos- Seria<_ 'por. exemplo,. dar·'.prbvn;' de f'ra::. 
51: ao preço de_ sua. vida e fiel aos- mi• queza inteletua.I e de consciencla mal 
mmos deveres da. lei de Deu! e ~a !gre- oi·ienta~ Q. pretender . _algueiri excUÍ• 
ja.. ?. c,ue absO'.u~amente nao se, pode par as pr~prta11 faltas,,:riu justificar os 

Emprêza Auto·. Viação 
c?nci:har é o._ espmto '?A Cristo com o es- pi•opnos désli?.es · e_ maneiras ·. de . proêé· 
pirito do. µ:iundo. Nao podemos se:vir, dei,' -repreerisive~ alegando, os àbusOS' !il 
ao mesmo tem~, a d?is senhore_s. a quem quer que seja.; os abusos são isem-

S. PAUL(}- SANT()S L 'TDA. 
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-D;_us e :1º mtu,do. Nao podem_os se- pre reprova.veis. quer quâhdo l)l'àtica• 
g~ll' a Cnst?, ~m renu.ucia1• à~ ma~ pai- doo pelos nossos !nnãos ~lt fé;. QUCl' 11.ÍlÍ• 
:x<>l'!s e cultivai. em _nos as_ virtudes de -da. por quem- es~á -c,o19cado;' em. grau liJ.l,-
que ~te se fez modelo e mestre._ A tole- perior -a nós, estando poi 'isso mais obt'i• 
rancia, que . devemos a.os_ que. vivem, na -gada. a dar bOns. 'exemplos. Não, é raro' 
heresia e. no_ pe~o. nao deve ext,en- o caso 'dos 'que, censurando'oa:abusos 
dei:•se aos erros e vicies. , dos seus semelhantes, que• -ra.v.er· di!s'• 

E conctenavel, p:,rtanto, a conduta de 53 :cenãura· 0 pretexto í,á.ra. -bsol · • 
c~rtos catollcoi; que, por ,quaisquer mo- pi-oprlos 'detettoo-, , ,a ver °" 
tivas ·ou interesset particulares. colo- - · · -
cam seus filhos em colegioi. acatolicos, Aceitemo:,s os· eru,!namentos da- fé e :as 
assinam -ou tem revistlls infen ., s -à té P~crições é!a,, -m(!rai DA ltltegr!dáde. , e 
càtolica. dão seus nomes a ·associações intangibilidade da sull. 'púrem, tais-como 

. condenadas pela. Igreja, assistem a rêu- nos são transinítid~ . pela, auior!dad& 
niões de- elementos hOst.;~ à reJtgláo, ou da Igreja. ser catplicó ~n~gral: t!ls: o 
coritrlbuem. · moral ou m,1,terla.Jmetite,. programa que cac:a um 'd~ 'ilo'sso:. .que
para obras e lnst!tulções acatollcas' Óu . ridos diocesa.nos deve propôr a sim mes-
fran, amente heretica~. Náda l!les pode mo. Reallzá~lo_ é realizar/111ano, de' I)em, 
fus1~1icar tal moM de proceder. que de- em toda a sua perfeição e-extensão. por-
nunc:,'.\ fraqueza de carat.ir o.; falta de que St:r catoJieo, lritegra!I-~ vf~r::à '.vi&~ 

divil1a de Cristã, pela ~rporação '·com 
Ele. . , - - . ', -

,.c;K t: t'l-iVl"A\oAl1 U 

. "LEUIONARIO" 
4 OE VER OE, TOCO$ 
V~ C,4tQl.tQQ~ 

· Crist<J. µois; séJà,'a.· vo~· -1~<v.Õsso
•mor. vosso mes~re ~- m9p.ê!o em':toc1ãs 
as horas, em . todos os,, trabalho... em to,.. 
das as lutas e so!rlmeti~s deste' i:nun~ 
do~". · , __ .·_- ,~J·~ _ 

Botucat11. 2 de AgostQ (fe 1944. 
t Fr. tiuils, Bkpd<"o1ocesau~·· 

• ~ • ' ' ' -~ ' I ', • ~ 
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Sãu Paulo .. 27 de Ago~iu de r944 

:T t ~ T O O (1 E e 1 ... N E M. A. -s : l 1t ti 1 ª' U ) ·• ·. .· 
I 

ART ~ALAdio - Dama:ç:~~:~:::0:::

1::;:s~. A'MC. · . ·. ·· 1 · 
.BANDiiIRA. N~'ES - .De.z pequenas _par.: ur,1 homem, _com. q. de. Hav11!a.n. d • APA 
;BROADWAY · ..;;_ ·His,oha de unia/ noite, com Pedl'O •LOpez r.,agar. - ·--tPA. · · 
IPIRANGA ...:. liosa a· ré'itoltosa, com Betty Gráble . .:.. D. · · · , 
/VÍE7'RO - 'fnoto h. 5; com Franchot Tone.. .. · 
OPERA - Fantasma dos Mares. com Rlcha1'd • Dix, -· ·R; 
-PEDRO II - o vale sangrentó, ~'Om Robert Paige. ~ AP.4 .• 
RITZ - Jack London, com Michael O'Shea . . -.APA. 

. •. 'i. t,. . . ,, :., ; ·• '• 

. SEGUNDOS EXIBIDORES 

ALHAMBRÁ '-'- Sed{1ção .tropical c~r.: ·Mae West. - 1,, • 
Sherlock Holmes ennenta.a,morte, com Basil.Rn,thbone, - AP4, 

·AMJ::RlCA - Enconm, em .tlerlim,. com.-George Sanders. - ,APA 
Ciaudia com-•ttollert Young. - D. . • · .. · · · 

,AS1'uw A .:, A mume1 oa c1uaue, com Claire· Trevor. -. .D, · 
. Ares de tériiPei;u1.u11. c.om Ches,er _'\l~n·1s . ..;..• AP A. 

· AVENiJJA __:;·_Nao cuo;çarás a ·mumer \llheia,·com·Ca,role Lombard, - .&, . 
lmpcno cta de~:QrCiehi;. com Randoipll Scott. ..,._ AP'A. . · 

EABu,,.nv JA ,_.; 'Á1nc/r ':i,' segUJidà vi'sta, :com Rect Skelton:. - . APA. 
: BRA!Sll, - Q ajauo ·Qi:;ae· nlto,. coi\~ Doí\ Am:eche. -'·D. · 
' canção:,.cta·.:~irra, co1n:Aida Luz:·.,,;...._ ,AI" A. · . · · · 
;BRAü ..-u;.t', .. i1ârn1A.,-0 M1.1meres cte,f\!nguem, com Oh1ger Rogers. - APA, 
· o amor ra2. çias s\,\as,. com Ann Miller. ""'."- D. ,. . 
"CAMtWL'l e:- ,~t'lll<i._\10 moruomo, c01:n Déanna DUrbin; .;..· APA; 

o perigo ,me~per:;egue, -c;om 0hcster A'!Orr_is. · '"'."' AMC. · 
e AP n u u u . - uama 1aµ•asma, ·com Pranchot Tone1 - D 

· Mercat,;,o neg,.-0, c~111 v·eurge _br_enú. - APA. , 
,CAR1.,u1> uOJ,ú,.:i - u tuno t,o de,egado, com Bo~.Llv!ngston. - AMc;, 

.. Aventuras· ue· .. J1mw~ .·.11a.en.me, __ com Denrus O :Keefe. - APA. 
.CAS .• ll"-K/J"'. - Sangue e amor, • . 
CINl!li.l.JIYJ!il. - ·ieu nome e lJ<11xao, com DorothY Lamour. - ,APA. 

o gaÍÁl: ·e, o· c:111.,J,o,. com .1:soo .tiO[;e. - APA. 
· co1,u,~u .:... . .11:s···.n,s \i~i·aeu-as-, com rlaroat'a t:>tanwick, ·- D. 
· J)Jrn.,a d.e <1.il,11,,uu"ucs,.co.u1 _Jac11. ..,euuy, .. - A.{'A, 
. CO~v,rJ.DU -;;- -~~t~_Slit!l'lOS" ua nu~,. coa1 911ar.l'., Boyel\ D. 
. i:;e~m1a l'itmla, éO\n'.· ~om uo1,way .. - _APA, , 

AMO, · coLuâ - : i:;ui·15;ia a· auro,a, com .KwPh. Ricnardson. 
. o maiol! 8uv.i1t> u.o munuo, co1n JCK Henny. R. 

CRLJ~.C,Jl'l,u· - .l\lJ.~~µ.efe->,,.~e lllll~L\e11~, com uing~) Rogets, 
· hura pam 1haofü., co1n .u1oyu. 1,0,an. - APA. 

ESJ;',,i,,il. ··.i;':V,'""'ª""r·,· com v 1,c_w iv1ac Lag,en. - APA. . 
Ueleuvê'lll'' 101-çiJ., : com· Jonn 1\1.UIS .•. - k .... 

: JJENIA -"' L!i;ic~;i;us é.a ~uuia,. com .~ary Cqope1:. -:-. AMO 
1 GLOJi.JA ....;.<•y.\~a1•a1.aú·u1•con1 .l:loo··.hope. - ·D. . . 
. ,1·et1,açâlli'·ü,i:l; ga,ü,1.1o>, coui ,wnmy LYCi9.n. -, APA. . . 
: IfOJ.,1.,; wu~b_,:,,.Ches,ro1er, cum .l!:uwai·a .lio~j.nson .. ,_- .p ·· 
' 1nsus1,i:ii'i.ôif'.'éom ~oau uraw,oxct. -· APA, .. 
: IDEAL -·•fl!,iifü1,a· ua viua, com 1v1onty .w.1:1011ey. - APA. 

o caswiõ\,:i> 11mue1.n, scnl aio.a, com i::ooen Newt.on. ,- D,.· 
Quas1 <!ll:iàuo~,· com, •Jane· ~·1•az~e. - R,_. . . . .. 

·, .JPil,'"'''-'.trY,,i'l;/!,GLu· - uasao,aaca, com Humpbrey. Bogart. "'." n. 
. Avcn1.,ut~·'.paia"-c.tp1::,, ema J-.r .... ce .A.u8:n. ~ 4-, _- . · .. t.. _. , _ , 
• 1 RI s _ v ··:i(ai,.,eio-- a<.J nomem seUJ a,ma, con1 Robert ..i,e"(ton. - D. 

Vaqueíl'ii'•.,_i-i".:mé; c<rm .KO), .Kogers. - APA. · , . · ,, . . 
·1 LUX _ a:,alve-~e··J..,em puuei· com u oora,c..,e o, M~o. - AMC .. 
· · um munuo' u\: ümos, com Ka~ i<ayser. - {!.l'A. 
' P.!Ou,,,,,.u·'·..,,., ;:,eitt1oví~1.- ven.d.Hla:, c<,m ltobert YO\\llB,_ - .R. . 
· i:.;neriocl>. .t10,mes e a arma .;ecrela, com .tlas1l ltathi;>onc, - APÀ. 
·, OBJ!;11,JJJJ.N - Lua que se avaga, com ,wna,<l Colman . .._ R. 
, .D/ieu 111110 uao ;:,e veu\J.C, cou1 .tt1cuaru 'Ja.1·1son. - R. 
, ov,,,u,v tt:>aia azuJ .- l\. lua a seu a,cance, com .l!'rank Sinatra; - APA. 

L111 a l.e.Ll.li0;::;.â 1 .cbn1 JUuy uai-iaua. - D. 
(Saia ,erme.iia1 - !Vlescres ue oa11e com o Çxordo e o Magro, .;... A, 
-~l!;l!.giauue .~r,un!o, com Lei. Ay1·es. - APA. 

OLIMf/a ,- Hnm · Cio iuon>0mo, c->m Ucanna: uur1>1n. - APA. 
,O; .. r,eri~o me persegue., co1 .• l)he,;cei- ,>1.01·ns,· ~ AMC. 

: PA1Gm41,g:,.. u u,aoo msse nao, com J?Un Amccne ... - D. 
: PAftiw,uuN1· - ,~ ,ua a seu aic><m:e, com 1-rallK. smatra,· - Al'A., 
1 aiuor a ::$eguu.u.a v1~ ... ~, .;;ou1 rtell bKe1t.o1.i.. - APA. 

PA/f.1-,,. uuu/:i - A granue vaisa, com !''~rnand Uravet. - R. 
urn arama em caua viua, com ,uim t:anatUne. - .APA, 

PAU1.,,;,i11. - ;1.1,1re a pnmeira peura, com Mar1ene Uiei;rich. 
um arnn!a em 1.:aua vma, ~um uonn uar1adme, - APA 

PAU,_,.,, ,11vo - i,·,ores do po, com Oreer uarson. - R. 
. JVngue1 c,rogori, com l\.t1.1ru .LauuroH. - AMC. 

IJ. 

' PENna - Leg,ao oranca, cem l!,auuette t..,'olb~l"t, - APA. 
., pJií,iil 1Nll'H.ril. - .i:;rauca de neve e os sete anoes, desenho. - A. 
· ... "'A'ienturas de um recruta, com Alall l!arney. - APA. 

,11,Ec;-""·'v ,,..,ent\'OJ - t:asa .;e 10ucos, com !1sen e Johnson. - APA. 
. R,;;;e-"i:;'o ,Lu1.1a1 .. - bs,ranha passa~c1ra, com Bettc Da,vls. - R. 

· .. vai.:o.a uuv1·,cnosu, com Jllfü. varl'Ol. ·- A. 
. RBX. -/!>- m~,n,cr ua c1uau~, com t.;1a.:re_ ·1·revor. - L 

_. A1·c:s da LeJh,1.Jes1ic.-1.ul.:!, com U1u!:iLCl .LVJ.ori·1s. APA. 
R,IIJ.;,i o - O ca~auun1., com l:lOll ti,opt;. - D. 

· t:üam3,s cta v,.u1$âHi;a; • con, ueue ll.utry .. - AMC. 
Rehú,''b o,.an~o1 rn>< ,u1's .·,uas, .com .Ame M.!Her. -- D:· 

.nvrn· para ,rn11.ar, com L1oyu .No1an. - Ai>A, 
, E, ,$AULO-... - t'lllipme,a oscanu te, com Leslle ttowa1'0,. - A 

., .. R,OX/,..,... Vem,a.vai ç,.e va.1xoe,, i.;orr. ttay Mula11d. - APA, 
· .S,Atú:AJ.:ic1i.1A ~ A.granae valsa, com I<'ei:nand uravet, R; 

. .:·J1ÍiÍÍ/~!JCltÓ1{ coni Joau Ur>:.WIOl'ct. - APA. • . . · · 
lsANi'AllJ!;LHNA - ucmon,o de pauno e meio; com-Dan Dailey Jr. ·- .4.P.4, 

··--.óestúii.ue1ro permrn,,. com wu.uam boyd, "- AMC. 
SA'NY'U· '/1,N,·ONlO - üuaúatcamu; ·com Prestou Poster; .- AMC, 

:.'Mtsterto· da cascave1, com J<.:Cimlll1a Lowe. - APA. 
· Sll:O ··J;Ji:;tfro -'- '.U\mpeao Cia liller<la<le,. com Van Heflln. - A 

, .. ,,·•l'orvelinh.:i. fen\mmo, com Lll!J~ Vruez. - D, 
SÃO G.:All.L>Ol:i· - .l.'1sto1eiros oem p1sto1a, com Bud Abbot. - APA. 

... ,,cfam1u.tio .. cto Céu, com Ce.iso Guimaràes, .... APA. 
SAO . .:,Ci,;JÚl.t,LJO.. - ;:,euuwra mtr1,same, com George Brent. - A. 

. , ./UlJOS contra d Prai,;ao, coni os Anjos de C&ra SUja. - APA. 
.Si/.0. JUSE'. - l!:' proüiiao i;o1rna1·, com Mesqult!nha. - A. 

-Oaúnem., ·com. !'ima Marshall. - APA. . 
: sJf.õ· ·i;úíz'··~· O' ·rei dos boateiros. 

}ÍâíÓ da 11101'te, com 'ütto Kruger. - R. 

.. 
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~: .. SA'O 't'AUi.O'·"'- '.l'arzan, terro'r no cteserto, com Johnny Welssmuniu·. - APA ... 
i. ·um mundo de ritnios, com Kay Kayser. - AE'A. 1 

SiíO. l'bDRO :.... Guaaa1caua1, com Preston Poster. - :A.MC 
··· :Ilustre inçognito, com t<'rank Morgan. - APA. 

D.NIV ER$.9 . "."" Mlsterlos da vida.· com Charles Boyer. - . D 
.. .S!ltima vitima, com Tom couway. - APA. 

.YIZtA PRJJDJ::N1'E - Caminho do satanaz, com Bíll Elliot: - Al'A, 
. Remedio para riquezas, com· Jean Hersholt. ·- A. 

. '.Vi9~1'..intés da iei, · · · · · 

TEATROS. 

· .:·.saN'l'1AN'A .;_ Tico-tico 110 fUM, com Walter Pinto:- 'U 
·--:13OA VISTA - o·que eles qeurem, com Déa-cazarré.·- M. 

EXPUCAÇAO DAS COTAÇôES 

B.:; Ilô!I)[ ~·_Filme quf pode ser Visto por todos com proveito tnor:,.l 
í4. ..... · ACEITAVEL - · FHme que pode ser visto por todos, embora sem pro-: 

·. ·· "veitó mofai;· · · '-· · · · 
':AMC;.•c.:...• ACE!.'lAVEL MENOS PARA CRIANÇAS .... Filme que·pelo enredo· 

·.OU".cenas pode impressionar o publico, infantil. · 
-.BPA .. - ·'BOM PARA ADUL'l'•JS - Filme que pode ser visto com 'proveito 

· merl).I t?-O somente por adultos. . . . . • 
APA . . -. ACEITAVEL PARA ADULTOS - Filme, que pode ser visto tao 

"' soni.énté _poi ·adultos embora sem proveito moral. · 
::.R.-·~ RÉS'iRITO - ~,lime que oelo enredo ou cenas deve ser estritamente 

· :,·:resêl'vàdo e, 'pessoas de· so!Jda formaçào moral e religiosa, ' 
, •. D.< ::;.,:DESACONSELHADO -· Filme que pela grave !nconvenienela do enreqo 

· : . ·ou :-cenas, ·deve ser evitad<' por qualquer rubllco. · · 
·-.M . ...,. MAU ..,. filme ·prejudicial para qua1quer public( 

NO'rA:. - B Importante que e espectador não se contente conl a simp1es cota-
. · : cão do filme ·ou da peça de teatn. mal! <1ue procw·e conhecer pelo 
·. · .. · Ínenos alguns detalhes da critica. Isto justificará. uma _cotação que 

: _:·:.:-

· afirmada sem . nenhum comentarlo poderá parecer Injusta; e so~ 
':lretudo com !t leitura Cie uma analise que põe em relevo. os ele

. me.,tos bons e maus do filme o espectador pouco a 'pouco, educará 
sua concicnc!a e aprenderá a julgar por si mesmo os outt'Os filmes· 
que lhe forem apresen.ados. 

. . o boletim da Orientação Moral dqs Espetacui..:is contem umá 
critica detalhada cte t-Jdos os filmes exibidos em S, Paulo. ~ publi• 
cado semanalmente e a assinatui;a anual custa Cr$ 25,00 .na Ca
pital e CrS 30,00 pars o Interior cnfonnaçóe1i' na Asroclação dos 
.1orna1;stas catollros á rua Quintino Bocatuva, 176, 3.o. andar, 
sala 306 ~ Fone: 3-7760, 

' ... 
:~:~ .. MEtHORES PREÇOS 

E-.A MELHOR· QUALIDADE ... ,·>"-:··r 

PRI.~SUN'fO E FRIOS VINHOS FINOS, .. :FRUTAS 
$,:i,~c0uT<i0 E:.Bol\tBoNs - GENERos ALIMEN.Ttcros 

EMPORIO MONtENEGRO 
,r.,_Jt~a' August~l~;;;:~t~iz :~;~l[):o~e: 7-0035 

t 
! 

Av: . Erig .. · Luiz Antonio, 2.098 . - · (Em frente. à 
Imaculada Conceição) -,- Fone: 7-545! 

... ::~;· úNICOS DISTRrBUIDORES DA . 
1
·' ... MANTEBGA "BANDEIRANTE" 

Igrej. 

ENTREGAS· A D01\11CIUO ·.FRESCA EM PACOTES 

LEGluNARIO .-i-

N ot í-C ias do's. E s tad cfs "CATOLICISMO" LIBERAL 
Rio Grande do Sul 

DIFlCtiLDADlil' Dl~ 'l'RANSPOR'l'I,l 

' ALACOAS 
OS l'Rfo: IZOS DAS INl.iNDAÇõES 

UACEiô, { ASAFRESS) ~· Informa
ções dignas de credito adiantam que 
os prcjuizos e, .... sados _á. lavoura rili'li
C'.Ola f'Om r s ultirria... enct."entes sfto 
vultuoso~, '1.~venclo ultrnvasrar a. ·ca·-

Noticia,· nesta capital _que .dlvet• 
soo; engenheiros vão· âq·1ela . caverna,' 
afí:n úe fazers um ex,·nr~ · nas pe• 
ças osscas et:.i,..afü-1s reconstit-uiren.1 
o corJ elo animal. 

PORTO ALE.HU~, (ASAPnESS) -
Q Interventor feõ ,.1 receheu. ha dias 
·u.ma ~omuni-i.aGão. do JJUe · ccrcn do 
80.000 '\cas <lo batatas se encontrà
va.m no noª .. .> ~"'.estinadas ao rnercado 
do Rio :1e .r .tnei"'~, · o por falta do 
transporte cstn.vam. so estragando. 
Pelo governo .\lo. Estn<lo. foi o fato 
levado, cnt!jo, ao conhCcitn('nto elo 
C( J.. Ananic Gqm.cs, Cooi·clena.clor c}a. 
l\Iobiltzacüo r~cono1nicn,. quo acaba de 
telegrafar ao '".Cenente-Coronel :b'"Jrncs· 
to Dornelles. ·quo navios. prcser tPn1e:n-

. sa dos cinco mllllõ->s de cruzeiros. 

Sal.e-se c;ue os erren<'a. ·~ l"lanal· 
to <-:entre Bra~il 0 ir são d,e idade 
geologlca rcmoviss .n. , .o gue t .z; prc· 
sumir 1uo an mal referido pertença 
fL nré-h!storica f .. milia s n'>S au• :. 
l'ios, , pcriodo j- ras ico. da era me· · 
~ozoica. 

.' te nos l)Ortos- -sul-riogTandcscs, trans· 
portarão a n.1ore;a.dorin. cn1 questão, 
dentro do br · ,s. clias. Tendo o Chefe 
<lo - ·ecutlvo gaucll-o; r~•lldo qo ti• 
tulnr 'o. ;\Iobiliziiçi\o, t,·nnsporte pn· 
ra as n1e1·ca,"~ .. 1as en:1 geral, prometeu 
o Ccl, Anapio Gcomo , enviar varios 
harcos aos portos dJ sul. do pafs, afim 
do atender às necessidades elo momcn· 
t<J, e~tand<l incluillos os elo gTt111tlc 
L:st:i.do sul'no. 

M.ARAN.HAO 
ltEPICAn,v· os SIXOS 

S:1.0 l,ur;;, ·. (ASAPRESS) O 
E,cmo Si'. Arcebispo, .. qmtndo se dlvul • 
ga.rain ., pri lrns ·noticias .,ele que 
Paris )mvia sido ·libertada, mancto11 
rcpiCar os· sinO·s da8 l~freja..s desta ca
pital'. · 

ESPlfHTO SANTO 
'l'Ell<:;E~R() l•'Olt!\'F.CEDOlt DE 

JCADElllAS' 

VITOIUA( (.-\S,' tESS1 - .ue ncor· 
do· cóm u1na estatistlca .Uivulgada., o 
.f']stadó do · <-splrito Santo fig-ura como 
o tércelro» Estado fornecedor do 111a. 

·<lciro.." do n1·asi!. segu!\do o Instituto 
Nacional ·do Pinho. 

cormçou A- nAxx,\. ... i 

CUIABf,, (.ASA.PHESS) . - As ultl• 
mas vi tr rias alindas · nâ Europa, tem 

,iuf111·c10 consideravelmente na b~i:xu .. 
<los prr ne, V ca1iital, pi'inc\pal· 
mente nos ollj os de primeira neces
sidade. 

A noticia elo que· a l<'or~a · Expediclo· 
na.-í::t BrnsilPira hivia to)i.ado post .. 
ç:ão nas linhas ele cot_nb'tt(>, junto ao 
f,.o Bxc1 ci l1 a.nc1·ica.no, ,~a usou \~i\·o 
enLus1asn10. 1)ois é grandO~ o num<':ro 
d~ nuttogros.scnses que faz~m· parté cla
que]•~ grupo dfl bras.- iros q~e foram 
lut:ir n:i ·1,:urora, junto das .fol'~us das 
ll.?.ções unidas. ··· 

Pessoas procedenéés- do munleipio 
ele lg1·eja. Nova, onde exietem grandes 
Vl'1.rtaPÜCJ do arroz, dissern.P1 que as 
aguas elo . ri, Boass!ca subira.,n tr~s 
vezes, sendo qre na ultima choia des
truiu quasi ,111 e complotame ite todas 
ns planta.gi' existentes na zona. 1·i· 
beirinha. 

G O I A' S 
DIVISAO ADllllNifTltA'l'IV A DO 

ESTADO 

GOIANIA, (ASAPRESS) - A mais 
rcicntc, divisão administ,·ativa deste 
Estado, fixou em 1~0, o num·cro <lo 
cli~itrüos inunicipai~, se~ ,.o 55 1nuni-
cipios, 32 conv passarido a su .. 
pcrficle 'o Estado ,de Goiaz a se . ele• 
pois ª"' F , rcção feita ém. ju_lbo ulti· 
mo do t~3 <iuil metros quadrados. 

O l<'OSSIL · DE DARllEillO J.'RF.TO 

SEIS ~hLHõES DF, CABEÇAS .. 
GOIANÍA, (ASA,· ;ESS) · ...... Segun

do dados estatist\cos, a popufa~ão pe
cua.ria.- do. Esta.elo é· .calculada em 6 
milhões, assil'rl distrlbuldos., bovinos 
(4 milhões), suinos (1,320.000), equi• 
nos (400 mi,), asinlnos e· muares •. , 
( 150:0~0), caprinos · (í0.000), e lani&"e· 
1·os (6~.000), 

CEAR A' 
ltE'l'IRO ESPIRlTUAT, PARA 

ALUNOS DO C,P.O,R, 

FORTALEZA, (A~APRE$S) - Na 
Casa. ·, Reti. o. Cristo Rei realizaucse 
mn retiro espiritual dos alunos do .C, 
P. O. H. que conciulra.m o seu curso. 
l•'oi pregado.· o Revmo. ·Padre .i\lontci• 
ro. 

PARAIBA 

GOIAN' A, (AS ,,ESS) -- Tclcgra• 
r , procedimtes de Posso inf '11 

que con•!nuam sendo rctirado·s d:i gr,ü· 
ta- locatlzáó. na Fazenda. do Barreiro 
Pt·eto 1nni;; peças osser ele um ani--
rnal, "UC a ,r senta tamanho glgan• DESDE QUE ·,AO EXCEDA.;11. DE 
to" 0 e que se su .õe tratar-se de um· :.o CRUZEIROS 
brontossaurlo. . . , 

A e;:tr:i.nl' . • dcsc:obe: t, paralisou os JOI • 'BSSOA; . (ASAPRESS). - ·.o 
serviços do cxtrtlção de s:il\trc que ... Sr. Rui Cii. o,; intervent1.1 fede1·al, 
,·i: ha sendo ef~tllada naquela caYel'• a slnoU um decreto· Can :]ando ·tod_as 
na. Ntfmerosas p ·oiis para ali con· as· ,dividas d imp• sto terl'ltorial em 
y1,1•gom afim do \'Cr de pcrL, o rnons• atra~o. <l 'fa {t\10 as inesmas Uã_o CX• 
tro ante rlfl"vl: ,,r-. cedan1 u. iJnpo ·tancia 30 ·cruzêlr·os.-

LIBERDADE .RELIGIOSA · NA . · RUSSIA .. 1 1 

Simples ba!éla da propaganda comunista. 
A agencia norte-americana N. C. pu· 

l,lica em recente despacho de Washing
ton, interessantes topices dum· artigo . 
publicado no,s jornais catolicos dos Bs
tados Unidos, pelo Revmo. Pe. John K. 
Cartwright. 

Camo certa imprensa a.inda teima em 
confraternizar cousas lrreconc!liaveis 
como Catolicismo C· marxismo, interes- · 
sante se nos' afigura. a transcrição do·. 
teféridó artigb·: · 

"Nada podemos esperar. da liberdade 
rellgl\Jéa. . na Russla, porque este pa/s 
continua sendo comunista e porque, co
mo· dtl!. Tlmasheff, enquanto exista o 
comunismo é impossivel havér liberd~ 
de religiosa:" i 

A ULTIMA ·D'É l\lOSêOp 
"Não· se pode negar que a Russla 

supera todas as outrai; potenç!A!s na arte 
do 'sensaciona.1tsmo. perlodlstico:: ·A· ultl· 
me. da · pi·opagan:da.· · mJseovita · ·é a crea~ 
ção dum Conselho de Coµ.dssa,rios do 
Povo "para. negociar· ·cor. óS represen 
tantes das diversas confissões reli.glosas. 
Entre elas; a catollca •Romana .... " 
(slc) . 
· ''lt provavel que o novo Comité. presi

dido · por J?olio.nsky seja Unic.amente um 
aspecto da polltica de sedução posta em 
pratica. atualmente para . Mcançar-se .a 
sovietizai;ão d3o Polónia e dé outras pai
ses habltaqos por populaçó<>...s rellgio~ 

. sa.:s .•• ,, -

Condijnando · · as viole nelas -e · · ilegalidades 
praticadas pelos n~ista.~ 

rERSEGU1Çií0 RELIGióSAi -:- ·. RE
, SUMO HISTORICO DA RUSSIA 

SOVIETICA· 
·''A historia , da. RU3Sia Sovietíca. é 

uma historia de' continuas persegúições 
religiosas que se dlferenc!àm somente 
:'fllos seus asP.étos tecnlcos e .estrateg/• 
cos. A politlca· de M05COU teye de fazer 
ali= rodeios pa.ra apaziguar, a opi
nião publica dos · Estados U:nidos · e de 

, 'tiutros pt.l.ses do · mundo. Entretanto, 
l • apesar da hitbÍlidade . dos, comunlst.a,s, 

Vigorosa Pastoral· dos Srs. Bisp.qs dª existem por todô'o muhç~.·i>essoas que 

Provinda--· Ecl~iastit::l,;;1;,dt,f~.,Wnettf:·~•~ ···-,·~~~-s~i::r~~~--~ ~to~rJr~:i;;:n~ 
~g1·eJa caoolica com palavras, ··porque 
Ela . tem uma · nltlda . compreensão . das Em' sua edição ele 22 de. abril, "Ec· 

c!f'>sia", orgã_o da Dircç1i.ó' Centràl..da 
Ação Catolica Espu11hbla, it,1seriu \tni 
comentar:o intitulado: •: Aos hoüiens 
de governo", relativo .a. \Í~a. Pa'.ltO• 

1 ral eoiellv.t emitida recenteme;lle 
pelos Exmos Srs. Bispos dá P1·ovln-.. 
eia Eclesiastiéa do Veueto. 

"A Hierarquia dei Veneto ~ ós Al'· 
celllspos ele Udine y Gor!zla .e os Ili&· 
pos d!' 'l'rieste, l<':ume, Parei1zo y Po: 
la - acaba de publicar unia declara· 
ção coletiva que. ó ao· mesmo temp'o 
uma defesa da dignlelade. e .dos direi
tos .da pessoa humana e nina àdver.· 
te11éiá ·aos homens d.e gove1'no, que, 
muitas vezes, ·. em eohdições duras 
criadas p'ela -guerra - a guerra t>X· 

tedor e a guerra civii' . - cometem 
ou consentem sejam con1etldos. atos 
de repressão OU de. tel'l'or, CÜjas CO!l• 
s'Jquencias podem ser no futuro mui• 
to má:s graves que os danos . causa-
·dos pelas batalhas. .' ·· 

"Âs palavras dos B_ispos velietos 
foram escritas para lembrar aos it;:t· 
lianos, aos que· governam e· aos que 
vive111 EJ1il' rebelcll~, os e1~sinamentos 
c itolicos imuta veis e os mhles que 
afligiram os· povos que os .não cm11· 
prem. 'fêln, porem, valor u1iiversal. 
São principias de moral e 1101·mas de 
conduta que não podem ser ·esqu~ci· 
dos nem pelos povos nem ·pelos ·go
vernos, principalmente por estes, 
obrigados por sua missão de dfre~õto 
a serviT tle guias e a indicar o ca1ni-
nho a seus governados. . . 

"Oa Bispos do Veneto condenam a 
norma suprema numa frase: "0 ho, 
mem feito u. imagem e semelhança 
d·1 riens, deve ser tratado como ho
mem em todas as clrcunstuncins". 
Por esta razão, nfto se deveni cmpr.e-

g::1.1' néín 'o ·forro!', nêll.l as torturas,. 
neu) o•'ciérral'nametito de suÍl.gúc, que 
se repetem; ".const!t.uindo · uu1. pavoi'o
s, regresso .à iiarbarie"; n.em se dt· 
ve consentir que a just'çu· se:Ja mi
l~;stráda por outros que niio os. uiagis. 
trados do póder 1mblic;o; <i.ue·: a pena. 
seja clesproporcióna.da -ao delito co· 
metido, que a-tcf\i1011sabilidade de \1111 
llefüo ~.la·. sobre pessoàs inocentes, 
como acontece ,co1numente quando as 
represa.lias . comecam · sua trama h1· 
ferual. Os Bispos do· Veneto chamam 
tiunbem a atenção pará os danos <ino 
produzem !'as cont!nuàs mudanças A, 
deportaQOes;, e os internamentos, rn
bi-e ·cuja s:tuação impl<n·am d~s auto- · 
ridades · coinpetentes un:à palavra. 
tranquilizadora. e terminam afirman
do ··a. úecessidade de que se não ".l.U· 
menta a angustia das almas e das fa .. 
mllia· · com novas imposições e restri-
ções·". ·· · ' 

"A declaraçi\o dos Bispos do Vene
t" repete principios, 1íormas e censu
ras que a lgreja ·nunca deixou d() 
proclama:• desde que pela pr'meh·a 
vez ressoou a voz apostolica em de
fesa da dlgnillade humana. Nem é 
uma voz unlcà, nos -momentos pre· 
sentes. Idé11tic:t preocupação. as mes• 
mas diligenefas, a mesma corajosa 
franqueza na qefesa . de seus fieis; 
mostrou o Episcopado elll toda parte 
onde os homens .tenham estado sub· 
metl<los a condições (!e vida como ns 
r1ue agora .. sofre' a naçãQ italiana .. E 
Robre torlas ae ergueu a· voz do Pon
Hfice em alocuções· luminosas· 1m· 
m definir e defender a dignidade .do 
homem, os direitos da pessoa lmma 
na, criados à imagem e semelhança 
1<> Deus e redimido com o sangue de 
Se•• Filho". 

rzalldades .. " 
M:AS O LOBO NÃO SE ADAPTA A 

PELE! 
· "Os estrategistas iJ9vietlcos · resolve .. 

ra1h. recentemente atàéa1· . sem conside
rações ..• li. "incredulld11:,e:' dá Igreja, 
Em. Feve1·etro, o "Iswestla" acusava o 
Vaticano de ser· pro-fase!smó. '.Em 18 
de Fevereiro o Boletim. de Politlca Ex•. 
trarigeira dos E$tados · Unidos . pub'llcou 

. um artigo subscrito, pelo rus.w Vera Mi
che1es Dean, o· qual . assevera.va ·que O$ 

seus compatriotas .não se opôe1n ao con
t~udo espll'ituat do Catolicismo, a ilAo 
m·. .. a influencia pqlltiÓ9. do Papa. 

, Digam se qulzerem que· é m.era co!nci
dencta, mas .desde que . esta ltlfluencia 
,·em ~endo afastada, c,meçÓú a "dan~ 
ça da guerra." · · · · ·· 

O comunismo quer dominar "a. PQlo· 
11ia, Porem, preferiria incorpora-ta pà
cif!camente a seu sistema de republlc!lll 
·sovletlcas. Para isto, necessita.. dooacre
,d\tar o valente govemo da Polonla em 

, LondreJ, que representa junto às Na-
ções Unidas, à Polonia leát'." · · 

"Se continua esta pollt!ca, nãO tar-
. dará o . dia. em. que noo.sos í,é1<1odlcos 

publicarão fotografias dos · se'rvlços re
Hglosos · oficiados · pelo eclesi.ltstlco es
colhido para. desempenhar perante os 
catolicos poloneses. o lamenrave1 papel 
qu: pérantr os c!smaticos representou, 
ato morrei', o patriarca . Serglo. Tii1 
eclesi.8stlco, viverá em jaula ao )lido do 
Kremlin e s6 poderá sair, qua11d6 ollso
vletlcos necessitem fotogra.fa:.'io ..... " .. 

O arblgo conclue dizendo: - ~·.Isto li 
o que podemos esperar do bOmbastlco 
com!te de assuntos religiooos presidido 
por. Pol!ansky. o novo comi te· não ê se
não uma voz de. alerta . para os ca.tolicos 
ilmMtcs da li~rdade de sua . .Igreja.'' 

Indicador Profissional 
ADVOGADOS 

Dr. Vicente 'Me!Uo 
Praca da s~. 23 • 2.o andar • Sala 245 · 

Dr. , Plínio Corrêa de · Oliveira 
Rua Quintlno' Boca.luva., 176 - 3.o 

Andar - Sala 323 - Tcl,: 2-nrn 

J o v i a n o. , T eJ 1 e a 
·e 

J. N. Cesar Le~:sa : · ...... 

ME D 1. C Os-
Dr. Vicente . de Paulo Melilo 

Cllnlén llledlcn- - 'l'ubercltlo~c 
ft11io11 X 

IHtdor llc- "Snn11t11r!o Vila ~lnscofe" 
Cons.: R. Marconi, 84 - 6.o andai· 

Apart.o 63 - 1'el.: 4-8501 · 
Ros.: Av. Agt11\ llrnnca n. 95 

Te!.: 6,G829 

Dr. Camargo Andrade 
Doet1t!I• ., d• Scn ·1nrn" - Parto• 

011crn,;lle11 
tidYp,;nao,i . .· ·W •: .:>a; Sen, Portllghcsa. e <la -nfnternldalle 

L.i;o da Mlsert<iç,.l'dla. 23. - ,Sàia; .. ,0/)4 ._. · ··.. .· . : .de .s. l:'aulo · 
· .' · · i ·. · ' _. \<~{ · Cóns.: 'Ir;. Scna<lo.r tMjó n. 206 

Dr~ Francisco· P. Reimáo ,??'.-~ ,- '.t'el,i ,;,;-2741._ - Das u âs 18 horas, 
Helmeister · , Sabado: lJas I o. :is 12 hura5 
...•. • .. , .. <'.. . ,Res.: ·Ru11 \tafl}a!lle· Barro!', 457 

Rua São üen.o, 224 - · 1.o. andar. .'l'el,1 1,4563 
Sala :l - Tel.: 2•16i3',i_.. S'. -PAUii!> 

Dr. Carlos_ Moraes de. Andrade 
Rua Benjamim. Constant,.2;L ,. ~.o ~n(I. • 

Sala 88 · - 'l.'el,: a ,19_li6· 

Dr. Durval Prado 
ntedlco Ocu!lsta 

tt. Senndor t•uutn ru,;,·tdlo~ 15 

5,o "ºª· · Salas 61a • 1B - H 
(J.!:sq. rh:i •.{loi .loSê 8onifffclo) 

Cons., 11,ao .. 11.: t'I.Ílo tio, a.s , 
Te!.: z,;.7313 

, · . '. D,r,, Celestiµo Bóurrdbl 
nes.:'- l.go .:s. t'.'anro. s - Tel.: i-2622 

··oas. 2 11._9 5 .1:1oras. 
:., .'Cons; .:ttún, 7 ·t1~ Abrll, 235 

. 'Dr/,; Rêyn~tdo' Neves 
·· · de · Figueiredo 

1)0 uosl'l'l',\J. UAS GI.INH'AS liJ 
!UNATIIRIO SA~ 11'A· UA'l'AIUNA 

CIH.IIR<ll,\ DAS . Vl/\8 Bll.1/\Hl~S 
Cons.: Huo ~latr'1nl. R4 • · S:1> >1ntlnr 
'IJ01tei 4-·S7'7 . .... : Po• f.1 .~~ 10 hora.is, 

... nesldcnc!a · ,\ v. l';, .. ,,~mbll.. ·10.u,. 
1-'one: f>·26~li 

. ..,RAIOS X 

Dr, J. M. · Cabello Campos 
. arnuwo llAt>IOLOllJS'l'A . 

Uâdlo-Dl1111;nl\stll'o• · - lllsuniu 
ll.lldfol4glro" " ·11omlclllo,, 

:'ons.: H •a · Marconi. 94 (Wd!flc1u 
l'n•teurJ • ll.o anrl •• Te!.\· 4-0~5& 

Res.: Hu:. Tupl, Gn. - 'J'el,: 6,t9U 
··são l¾ulo 

H·OMEO:PATIA 
Dr. Artur Reztende Filho 

illedico ,10meopat11 da e. A.. P, da 
So,rncallana. Ulretor cllnlco dn All:1• 
bulntorlo llomen1 atlc<l , /lo ·Ca.rmo. 
Cons.: i{. Se.nu dor ~'eijó, tll6, · telefo
ne:· 2,os:-19, · l~cs.: .N-~471.. Marcar no
ra., rins 3 ú.s ~ horas· 1>eln te!.: ~-0889, 

E N G E N H EfR OS 
. Amador Cintra do Prad, 

· 1,a111;<'1tbeh-1, A tqutte•o. 
A rq u!!et ura religiosa, cnJegjos, · TêSl• 

denc1a01 coleltvaa .. 
Hua Libero Bnrbro. 461. ·- Sâ<l Paulo 

'l'el,! 2-? 3 UI 

'r o .. o.o .e ti. r·.() t.·1c o 
-d e 1t'll· 1. e f o 

·" l,' ~ G l· O N A R l o·"-: 

.' Uma resposta dada pela "E.stre~a 'do Mar". 
Da "Estrela do· ·l\Iar'' elo conente 

mês transcrevemos O seguinte: 

CART.A ABERTA 
A UM DIRETOR DE CONGREGA· 

ÇÃO MARIANA 

Revmo. Sr .. Pe. Direto1· . 
Percebo nas Congregações ~!aria

nas um. movimento. de "militarismo 
espfritual" que ~e acentua ·cada vez 
mais. Exp~nho a V. Revnia., com totla 
a franquez'a, as qilnhas opiniões a 
respeito. · 

· Eu sou muito contra a militariza
ção das CC. MM .. 

Onde já se v'n tal coisa? Metem-se 
em toda a parte!... Quém ensiaa 
catecismo? os marianos. - Quem vi
sita os hospitais? os marianos. · -
Quem prepara as [estas da paroqu;a? 
os maria.nos. Donde este es'pirito tle 
conquista, de Invasão, scnã-0 desta 
militarização a que estão sujeJtos? 
Escudos IJ.andeiras. ·saudações! 

especle alguma que a justifique.· A 
peor paz é preferivel à melhor guer
ra. Este ê o lema dos homens ·sabios 
e prudentes. . 

Er mim mesmo posõo apresentar 
um exemplo frisante. Sou catolico · 
con·ricto de. comunhão diaria. Mas. 

'com o· meu espirito compreensivo ·e 
tolerante consegui cercar-me rio um· 
grande numero ele amigos e admira• 
dores, muitos dos quais, são maçons, 
protestantes. espirita.s, judeus, etc .• 
Sã.o todos unanimes em apontar a 
r>1inha conduta como modelo para to· 
d"~ os catolicos, pois estão dispostos 
a colaborar conosco. numa base ele 
confraternização comum, para o ?..d· 
vento de um mundo melhor. Eu acho 
que se os marianos adotassem esta 
tatica ele amor e caridade, consegui• 
riam muito mai~ e contribuiram para 
o completá aperfeiçoamento da mo' 
ral humana, (]ue a F1·ança livre c'e 
89 libertou das 1ieias da superstição. 

Eu sou um moço de comnun!rão 
dlarh,. e V. Revma não poder-á des• 

· cobrir nestasi linhas senão a minha 
otima vontade. Peço pois para publi• 
car este consulta. qne niio tem nada 
de ofenslvo, e dar-me a sua qpinião, 
que me será muito grata. 

Desde já muito obrigadq. 
JACó MONTENBGRC 

RESPOSTA 

Até farda têm! Doeü-me nos ner
vos, ·no ultimo Congresso Eucarístico 
Nacional, ver à guarda. de honra da 
Padroeii-a do Brasil: marianos farda· 
do.s! Dir-se-ia que eram .. "chefes", que 
conquistaram o posto ·vor concur.so. 
l\Iarchavam com tal· compenetração 
que pareciam dizer: "Não vim trazer 
a paz. mas a espada". Mu'to mais 
belo seria ver em tomo de Nossa 
Senhora. em vez daquelas fardas mi· 
mures,· asa.s de anjos como antiga- Sr. Jacó l\Iont.enegro 
mente. Anjos de pureza anjos de paz. Sua consulta é comoveclora peut · · 

Eu sei que os moços cio seculo XX ingenuidade, pelo carinho urnternn.I, · 
querem combater. querem derramar o pela distinção feminina que a caracte. 
sangue pelas ideias ciue abraçam. f; riza Começo até a crer que Jacó 'l\Ion.• 
prec.!so po1'.em aman:,ar esta gente. A tenegro seja o pseudonimo de alguma 
meu modo de ver, é muito mais sim· Branca de Neve ou de al1,uma fil!m 
patico e expressivo o Batismo .. qne de Israel... · 
faz anjos, do que o Crisma, que faz Difícil entretanto · vsir na sua con-
soldados. Snldaclos ·para que? Para suita a qualidade cárncteristica r.le 
combater? Eu sou contrá essas 01·. quem deseja iufol'Inar-s.e: a· since:·i· 
clens milit_ares. que mataram 'mpiedo- · dade. Catolieo o sr. e até ele comu• 
1amente turcos e mouros. Faziam· o nhiio diaria, e rnenospre_zando · o sa• 
sinal da Cruz .e não erravam a liOHta- cramenlo do crisma iustituido · po1• · 
ria. A Igreja não devia ter; aprova,lo Nosso Senhor como meio .ele santifi· . · 
Ordens desta especie. "Um, clo's, tn:1, cação?... e riclicularizando Orcle:is · 
d'ois!·" e tambores rufiando. Votos ele R'll'giosas aprovadas pe!a Igreja in-: 
Pobreza, Castidade e Ohertiencia, e faiivel? ... e condenando a doutrina. 
mais o tle não errar no golpe... de São Paulo, quando ·nos ensina a. 

Um amigo meti. maçon. mas muito p1ofligar o erro?.,. e desrespeitando 
boa pessoa e m'uit~ sm1satn. não e,i,;- as palavras (lo proprio Salvador 110. 
sa de me ·sugerir um conselho, que eu sen Evangelho?... e tendas · uvros 
rep·to: "Igreja militante não é a S'1speitos à sã doutrina? ... e toman• 
melb.01· formu1a para o seculo XX!" do por conselheiros ém ma teria de' 
Não. nos deveinos militariz.i,r. D\liXe· fé os mesmos inimigos da fé? ... ·e· 
mos que se militarizem os nossos canonizancto a revolução [rancem, 
inimigos. O reino deles é. deste n111n- r,.ie foi'a respcnsavel pela catastrofe 
do. O nosso. po1·em nfto é deste mun- social de nossos tempos?. . . Olhe, 
do. Veroade rrue Siio Paulo fala mui- me1i'am'go: .Judas foi·.o primeiro ele:;· 
tas vezes em armas "Cinturão da gca,ado a fazer uma comunhão S'.l• 

verdade bem a1ierta-clo. lourigão da crilega: mel)os. mal que fez só uma! 
justiça sanatões ferrados µo FJvan;,;e· E o sr. diz que à faz todos os dias! ..• ·• 
lho, escudo da fé e· espada do espiri- Dificil tambem responder a, t_oclas 
to", como .vemos no c:i11't11Io VI ·tla as suas cluviclàs. ,ili tal a confusão dé 
l<Jpistola ao.s Efesios . I~u sou porc\n ideias. algumas ~ceita veis, outras 'in-
pelo def;armamento. No~sos inimigos teiramcntc erl'Oneas; é tal O acervo 
são os prlme'ros a nos dar estes con- de incoeréncias e de dispa'rates.· Que 
selho. Eu vivo entre eles e sei que ele fato nij.o sei por onde começ-ar.· 
eles são sinceros São todos hom~ns A respeito do qtte chania a!eivosa• 
de boa vontade. pacificas cidadãos,· mente de "militarismo espiritual, . 
que niio desejam,seniio a paz. pergunto: Quem màis nos inculcou l l 

Com. esta correria armamentL,ta· necessidadEJ d.e luta_. ,.da, gi.i.~1:ra _espi. 1 
aon.de · vamos parar? Os nosos. ini- ritual, dô_. que. ·9. proiirio ,Jllsus Cristo~-, i 
m •.gos,.5!e armam .. Se ,nó;;,.110.s . .armM11as ... Que- d i7--o-<\mi,go.,a.-.es-tas. pa-la;':'J'&S ;tex~ '. j 
tan1bem. vir:L"o choque. O. 1úarian-is.· · tua.Is: "N'füi l)éIJl'fels que Yi·~'J':tt~er.a i 
rho ~e transformará numa brigada (:e paz; não vim trazer a paz, tnas a. es·· 
choqúe. o que é C(lnt.rá o Evanr,elho. pada". (~1t. 10,34)? · .. o r,eino dos:, 
!\ó; devemos ser :um. cxl'\rcito. · mus céus sofre vi.ólen'éia · e só os .vioten• i 
de 1\'art'res 8 8C nos ·at.arnrem?... tos o a1:réhi)tami'. (Mt; 11; ,1;2)?, .• 
Que cnlmt ma ;s _pela e>, que nrnrrer ele Não é guen,a de cauhões. e. aviões, ·)·· 
amor? F:u ~011 contra a resistenci.i, b~m · entendido. É guúra contra o 
pJrque o r.osso reilf> niio é deste mundo. 0 dmnonio, a carne, e centra. 
muwlo,, Romos um rclrnn.ho de · ove- os erros doutrinarios de todos os 
lhafl, .. E ()VP.lhas niio ~e d<>fendetil. . tempos. . ~ 
Morrem caladinhas. Qi1f' füul.o! · · 1 E que tal a definição do Santo .ló 

Um inen amigo protectante, hom8m sobre a vid.a• nesta terra: "A. vida elo 
otimo, 1}1elhor 1h que muitos catoli· homem · nes'hi terra é uma Iiiilicia" 
cos.' den-me. ha d'as. um presente pre-
ciosD. Um livro sobre reli~ião. Ape- (Job 7, l) ?. · · 1 . 

. tua!" ensinado por São Paulo? A 
sar ele o autor ser protestante. e o tua!,.· ensinando por São Paulo?. A 
melhor livro que já li. Chama se "As 
Chaves do Reino'' Nesse livro. este palavra do Apostolo não ê palavra 1)0 

Deus? Ou talve~ o sr. seja mais ins• 
ll"Otestante. de boa fé dá aos catoli- pirado pefo ·Espirito santo que O o,1u. 
cos ·conselhos cheios ele sahedoi·ia e tor ·c'as Gent<;\fl? Pois é só folhea-r a 
pers}Y'cacia. Como estes: "A tolernn· esmo. as F.pistcilas do grnnde Aposto• , 
eia: é 'a maior das vil'tuaes·' (3:lS l. lo. l\Iuito a iiroposito a suá citação· 
"Com bondade e tolerancia. a11e1,ns da carta aos· lnfusios 110 car,. 6: leia t· 
coin estas rluas· \·irtudes. como a ter- desde o versículo 10 em diante. Quan-· , 
ra seria mais amena''. <246), "Ha to "militarismo". hein? ... "Comlmte 
muitas relig'ões, e cmla uma cle!:1.s 
tem i.ua porta 11 ara O cen" .. , (:H8l. o bom combate ela fé" (1 Tim. 6, 12) 
, · · aconselha ainda o mesmo Pa11!0 o "Vr- 1és farão muitas coisas uqn_i_~ õé seu disclpulo fiel; e de si afirma: 
nã1 forem presumicl.os, $9 forem !Joas "Combati o bom combate" ·(2 Ti:n. 
e tolérantes''. (320). 

A Alemanha. com ·f.Úrnes pacifistns, 
4

• 
7

J. 
procm'ou antes eia g1\crrà tirar o espi, Nãc predisse o Espírito Santo no 
rito coinhati-Í·o dos franee8cs. f~ uma Livro Sagrado que .. todo o un.iverso 
tatic.a que dev:amos 'adotar. apesar crnnbatt,rá com Delis contra os insen•. 
de Vil' do nosso maiol' inimigo atual· satos''? (Sap. 5, 21 ). Pois é Isto mes• , 
m ~nte, Quando se acabar O espi;·ito mo qu,, csti,'Lo. fazendo os Marianos. 
combativo dos ·povos ·Já ,nib haverá (~fio queira o ilustre amigo classi- 1 

ficar,se entre os i11sc11sa tos:) Talniz ' gtieri'a: e o mundo sf'>r,í um 1·eha11110 
de carneiros. lle ovelhinhas t>aciricas. rlão lhe agrade o entusiasmo f]esses 
Ell.tãn O mundo será um paralzo ter• ·jovens rlestemidos que combatem por 
restre A guerra é nbl . dos maiores Cristo Rei? Pois eles são apenas ,im 
flagelos humanos. Nfto .•ha raziio ele esqimdrão, são os militànt.es i'la lgre- ' 

1 
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j:i ~Iilitante, na qual vivem e pela ' 
qual morrem.· E o caro amigo, se i·e 
q,.1iser salvar, deve tamhem. viver e 
morrer nessa Igreja ~lilitante, 

Ou talvez chame de "fascismo", 
"nazismo••. a organização. a mollili• 
• l<;Õ.<'. ela nossa juventude cutoli:e~ • 
neste -momento em que o comunismo . 
se lança à luta ut1erta contra a nossa .' 
fó el vinte secn!os? ..• 11; este insulto · 
a rlclicula arma ele deses1H'l'O dos co
munistas: chauiar-nos de nazistas, 
Que má fé! fingir, Ignorar t.mlo o qÜe 
a Igreja sofreu e ainda est:l. sofl:enito 
do Nazismo! Comunismo é Nazismo · 
para nós são "fà1•iu\rn do UH?Smo S3.~ 
co": materialismo sem Deus, inimi· , 
gos ruortaiR de 1.1ossa [?é e de nOsia . 
Pãtria. O Brasil não nasceu nem co
munista n.em riaiist.a: na.se eu cato li· 
co. .b. cat.ollco ha-de ser até ao fim. 
dns tempos, quic,fratn ou não queiram 
Iiitlcir ou Stalin. 

Agora, uma ponderaçfio: Organi1,a,, 
<;ão não deve. ser privilegio dos maii's, 
Tanto nazistas como comunistas es
tfto organizaelns: é uma tatlcà. Quem 
qnise.r · t.riunfar, deve organizar-se,. E . 
não e~peear de braço,1 cnrnados quà · 
o inimigo ataque e qestrua primei• 
ro. O exemplo aduzido é contraprorlu• 
tivo: S{' a França estivesse prepara- · 
da, 0 1• po• outra. se o· Comm, ismo ·de 
Léon Blum tivesse pe-rmitido que a 
Fran~a se nre1mrasse. ela· i1ão .teria 
sido a vitinia da Alemanha, como 
ainda está sendo. 

Coilcluindo: no <;eu caso. só vejo • 
um conselho: nfto lhe fariam. mal 
uns. dia!'. do Exerc)r.los · ~s1iirituais tia 

, Santo !nallio pa.}'a começar a ent.eri
der algmrla coisa do vNdarlPiro seri• , 
so clv lgr(>j~ .Catol.i<'n Militante. ' 
· Jl.es,iremo; nelÓ hem· rle :sn~ alma. · 

Pe. ,Josê Coelho dé Souza 6, J,"' 



SENSACIONAL REVIRAVOLTA NOS BALKANS 
A Rumania concerta a paz com os aliados e declara guerra à Alema,. 

nha Bucarest bombardeada pelos alemães. 
REPllE8,U,U NA'.1.IS'l'A 

LO~DHES, (Rcuters) --·- St'gundo 

ANO XVIIl São Paulo, 27 de Agosto ele 194+ 

inJor1nações da emissora rumena. a 
ciclade de Bucarest, capital da nu~ 
1nania, foi pesadamente bomhardêa •. 
ll,i, vela L!;!ftwaffe, ~mo 11rimeirit 
consequcncia. da sua cloclaraçã"o de 

i;ucrra. ao Reich, 

RETIRADA NAZISTA EM TODO O NORTE DA FRANCA 
~ l . ' ' .a 

. REPERCUSSÃO NA HUXGRIA 
STOCKOL:MO, (lkuters) - A agen

cla oficial ale1nã. D. ,X. B. informa o 
soguintc, co1n referencia. [!.. situação . 
1>01iti'c:.t na I-lung-ria-: 

·Atravessado o varios pont os Honfleur e Risle Sena em 
JornaHsta 

libertadas -
"O· governo h ung·aro passou por 

certas · modificações, lHll'U. se adapta 1~J 
111elhor· ás . q·OD.tinS'encias atuais.·. Não 
fora1n ol>thlos1 pore111, outros porI:1,1<:
nores sobl'e o ;caso. Sabe-se, · .entre
tanto-. que as 1uodifi<:ar,ões nüniste
daiB São apenas uina. das diversas 
1ncdida.s quo · tiv·era1n que ser. tomadas 
úm· virtude da' ,situação. 

ferido - Comunicados oficiais. 
.;,..SUPREMO QUARTEL GENERAl 
1\LIADO, (Reuters) - Montereau, lo
talidade situada sobre o Sena, foi ccu
pade. pelas torças aliadas - segundo 
;roi oficialmente anunciado. 

AO SUf, DE BEAUZEUVILLE 
' SUPREi\10 QUARTEL GENERAL 
;ALIADO, (Reuters) - Informa-se ofi
cialmente que as forças aliadas -captu
l·aram o bosque de Saint Gatien, a,t.in
gindo u rodovia principal ao sul de Be
;:m2euvillé. 
r NOS SUBURBIOS DE G,\.ILLON E 
'. ELBEUF 
' SUPREMO QUARTEL GENERAL 
:AUAi:>o, (Reute1·s) - C;>ntinuando seu 
avanço, as tropas aliadas chegaram aos 
suburblos meridionais de Elbeuf e. Gail
lon - di?..em informações oficiais aqui 
(livulgadas. 

REPERCUSSAO DA QUEDA DE 
PARIS 

LONDRES, (Reuters) - Numa or
i:iem do dia, transmitida pela radio das 
forças francesas do interior, o general 
Joinville, chefe do Estado Maior Nacio
nal elas forças francesas do interior, diz 
!J seguinte: 

"No momento cm que toda. a França 
Salta â frente para o assalto final, a 
·comllatente Paris, coração elo pais, a. vi
toriosz. Paris, dará em breve as sauda
çõm a nosso aliados a cuja. frente se en
contra o general Leclerc óom as divisões 
fi:ancesas. Todos os parisienses deseja
:rão participar elo esforço para merecer 
e.ss;-, honra". 
. Parisienses! Todos para as bal'rlcadas. 
!.l'o:\os. para a luta! Avante, parisienses!" 

ALEM DO SENA! 
.- SUPREMO Q. G, ALIADO ~(Reu
ters) - AB tropas francesas avança
tam cerca de onze quil()metros em me
·hos de um dia, vencendo os obstacu
los colocados nas l'Odov!as, as demoli
.ções e minas, e entraram nos suburbios 
ocidentais da. capital francesa. 

Operando inicialmente em duas colu- . 
nas, a divisão espalhou-se em forma de 
~equc sobre uma ampla frente assim que 
entl'Otl nos suburbios e, ao que se sabe, 
)l.inda. estão em conta.to com os alemães. 
:Foram infligidas baixas aos alemães e 
lfeitos prisioneiros. 

A noroeste da .capital, o bolsão ale
j:não ao sul do Sena está sendo rapida
,nente reduzido. As tropas aJiada.s rea
.illzaram avanços atê 32. qutlometros, on
tem, e somente o Exercito canadense 
fom 1tprisionaclo soldados alemães na 
rpxlia, de uma divisão por dia. 
, Ne, rodovia que se dirige pat'a leste, a 
·])art,ir do Rouem, e em cUreção a. Goui·
·;na.y, pilotos dos "Mosquitos" .viram na 
;Ultime. noite colunas de transporte ·ale
:)nãs avançando para Jeste, com SWI.S lu-

zes completamente acesas, ,pela prlmei
re, vez. As colunas estão tambem avan
çando muito mais rapidamente que de 
costume. Foram tambem observado,; al
guns movimentos para leste, desde o 
Sommu, mas não há indicação de que 
os alemães pretendem recuar para alem 
da •linha do rio, 

A linha alemã ao Jongo do rio Tou
que,: foi rompida em grande extensão e 
as tropas aliadas já chega.i·am ao. rio 
Rislc, a barreira fluvial seguinte ao Se
na. Nesse ponto, os alemães tentaram , 
travar uma ação dilatoria. Mas o im
peto do avanço do Exercito canadense 
é tal que os alemães provavelmente não 
poderão ganhai· mais que algumas pou
ca,; c preciosas horas. 

FRACA A RESISTENCIA NAZI 
LONDRES, (Reuters) - As forças 

aliada.s continuam em perseguição dos 
alemães que se retiram rapidamente na 
dire.ção do baixo Sena. 

As tropas aliadas encontram' apena.s 
esporadicas ações de retaguarda por par-
te do inimigo. · 

COTRA ATAQUE ALEMÃO 
ESTOCOLMO, (Reuters) - Poderosas 

formações norte-americanas cruzaram o 
Sena, nas proximidades de VrlaL,;,es, de
pois de terem sobrepujado a resistencia 
alemr, na floresta de Fontainebleau. 

Os contra-ataques alemãs - segun
do a agencia alemã D. N. B. - fizeram 
com que os norte-americanos recuassem 
para a margem do rio. 
PLANOS FRf:-ESTABELECIDOS . , . 

ESTOCOLMO, (Reuters) - A i·ad!o 
alemã informou hoje que "os movi
mentos genna:iicos de rompimento de 
cóntato, na França do norte estão se 
desenvolvendo de acordo com os pla
nos H. 

HONFLEUR OCUPADA 
LONDRES, (Reuters) - As forças 

aliadas ocuparam a localidade de · Hon-
fleu~, na costa. · 

CHEGARAM A RISLE 
SUPREMO Q. G. ALIADO, (Reuters) 

- Avançando alem de Lisieux, as tro
pas aliadas cl1egamm a Ri:;le, perto de 
Brione - informa-se oficialmente. 

ROMPIDA A LINHA DO RIO 
TOUQUES. 

SUPREMO Q, G. ALIADO, (Reuters) 
- Anuncia-se que a Unha alemã sobre 
o rio Touques foi rompida numa, ampla 
extensão e as forças germanicas estão 
recuando para o rio Risle. 
ENTRE LISIEUX E PONT L'l1:VEQUE 

SUPREMO Q. G. ALIADO, (Reu
ters) - Informa-w oficialmente que o 
avanço das forças aliadas para oeste 
ganhou ontem novo ímpeto, após ter S\s 
do vencida a reslstencia inimiga de Li~ 
sieux e Pont L'Eveque. 

PIANOS SCHWARTZMAN'N 
Inclusive tipo ap,r.r.tamento _:, Vlsttom nossa :exposfçüo ·sem compromisso 
lttUl D •• Jo~é ,10 .Barro,.. •. 25!: -:- Av,;. Agnu· Srnncu, "t524 - 'relefo,ll~- ·G•OD~.1 

OS. NAZISTAS FOGEM· PARAº LION 
Desmorona a frente meridional alemã na França 

Cannes, Grace 
20.000 o numero 

e 
de 

STOCKOLMO, (Reuihs) - As tor
tas alcinils que operam úa Franga 
)neridional retirara·n1..:se en1 direção 
~- Li·on _ dizem infor1nacões oficiais 
j:ecebidas de Berlim, 

GltACE JCOI OCUPADA 
Q. G. ALIADO !:\O l\IEDITERRA. 

t-;EO, (Reuters) ...:. t:raco foi ocupa
pa pelas forças aliadas - diz uma in-
1'ormaGão oficial sol>re as operações 
11<> sttl da lilrança. 

r11AJIBE:\I CANNES 
Q. G. ALIADO NO Ml,DITERRA

:NEO, . (Reuters) - Anuncia-se o(i
c:inlmenl:e que as tropas aliadas que 
l)pcram no sul da. França ocupara1n 
h. cidado ele :annBs. 
O .\ltSEXAL DE TOULON Ell PODER 
. DOS ALIADOS 

Q. G. ALIADO KO MEDITERRA-
, J:;l'l0, (Rcuters) - Anuncia-se ofi
,cialmente que as forças francesas t'f:;

tr8itaram ainda mai's sbu do1ninino 
~obre Toulon, .ocupando · o arsenal do 
~-llcrra dentro da, cidâde e a aldeia 
<k Olliculcs, a noroeste de Tiulon, 

Q, . G. ALIADO NO l\IEDI'l'ERIL\
:;,,:EO, (Renters) - A aldeia de Olli
,~ules. que foi ocupada pelas forças 
francesas do 7 ,o Exercito, fica quasi 
tl quilornotros e rneio a· noroeste <.lc 
~Coulon, na prLncirial _ rodovia paro. 
;\Larselha. 

LUTA RE:XJIID.\ E~[ •roULOX, 
COJ\"FESSA BERJ,UI 

~TOCKOL:IIO, (Reuters) - .Con
tip'ua rünhiéla a luta na zona de ;e~u
lon e 1'.farsclha." - dizem not1c1 as 
oficiais de Eerlin11 acrescentando: 

;,xossas guarnições, eficazmente 
npoiü..das 11ela. artil11aria costeira e dc
:f(·nclenclo--sc c1n 11ontos fortificados 

Grenoble ocupadas .
prisioneiros alemães, 
isolados, torna.111 possiYcl o n1ov1mtt1• 

. to de recuo elo todas as tropas ate .. 
1nãs na direção de Lion··. 

lgualn1cntc, anuncia-se uinda. <lo 
norllm que forças de proteção de flan
cos alemães estão lutando no terrc .. 
no montanhoso a leste <1c Rodano, 
contra fornu1çõcs rapidas ali::ulas qnu 
tcntan1 irron1pcr no Yale do Rodano. 

:.:O MIL l'IlISIO'.'iEillOSl 
Q, G. Al,IADO KO :llEDlTERR.\

;<;EO, (Reuters) - ln(orn'la-sc oficial• 
Jnente que o numero de prlsioneiro$. 
feitos atá agora 11elas forças aliaclas 
que overán1 no sul da. li'rança eloya, .. 
se a 20 m~l. 

ESPETACULAlt OCUPACAO DE 
GUE,'iOBLE 

Q, G. ALUDO' "º MI,ml'rERRA
XEO, (Ueutcrsf - No Q, G. do 7.o 
Exercito, foi hoje revelado que a 
força aliada que ocul)OU Grcnobl0, 
del)ois do um csnctaculal· avanço do 
mais de 220 quilomctros par,t o int€• 
rior, ora uma. coluna volante que jn ... 
c~uia algumas foq~as blindadas -que 
up~n:Lva.n1 na. vanguarda. do principa,l 
corDO de tropas amc1·ic~nas. 

.\s forcas principais alimlas já 
ocupar:un agora. finnemcnte e conso
lldaran1 a aref. <~e Grenoble, e1n co ... 
operar.ão con1 .. as íorça::J francesas <10 
intel'ior,· mas o silencio o[icird é a.in
da. mantido a. respeito <los novos pro .. 
g:rcssos d,1. coluna volante, a r1ttal, 
~eg-undo informaç:õr:c-; procerlenfes da. 
Suica, talvc~ já tenha ating·ido a 
ít·ontcira suiça. 

A cabeça. de praia. ao sul da Frau
C::~t e:~tcnde~se agüra 11or 1nals Li.e Oito 
~pti lom~t.ros ua.ra nordeste, ao _longo 
cln, ~osta, enquanto n.s forças .altn<la.s 
continun111 a iuvestil' par.a. o interior. 

No interior õc 'l'oulon, us força:-
francesas estão fechando aincla. 1nah:; 
o circulo ao t·e<lor dos aleinãesi que 
opõem ~uu. ultima resistencia na area 
da, baso naval francesa. 

Em l\[arselha., continua a luta <le 
rua. enquanto as fo1·cas ocupnntcs 
nrocedem as onc1·ac:õcs de 1 impcza. 

CREPUSGULO EM VICHI 
ll!ADRID, cneuters) - O Ministerio 

do E,;:tcrior fü.1.. Espanha. infor1na qno 
o P-111baixatlor ·do Vichy j"unto ao go ... 
vorno espanhol, sr. Pic:tr_i, con1uni
'-~Ou ao ministro do Exterior espànhol 
quo e011sidcrR su:.1 mi.:.ssão terminada, 
('IH Yistn. das iuformâtõcs oficiais 
que rcc~beu sobre Pctain e Laval, 
• 1~0~ quais tinl1n sido tot·naclo hupos .. 
:sivc1 o \. x.urcicio llo sua autorifü1de 11

• 

.A l·mbaixada e os consulados fra11· .. 
ceses continuarão a funcionar 1>àri1 
as Cjuestões d~ rotina. 

necorda-se c1ue ação · 11nelhantC 
foi ,,c1ot:1da pe',, ~m·ü\Clo ele Yid1y tr, 
Su t<::n, lw. <liYcrsos dias. 

LISBOA, (Reuters) - O :IIinistro 
de Vichy juntQ a:o governo <1e Por tu· 
gat, sr. Jorg·e i\[onh:·r, · dec-lal'OT.:l ofi
cialmente que resignn:~:a suas · fu:n • 
cões depois de "ter recebido de 1110<10 
oficial a. nforn1r· "'!: 'l do que a· situa,. 
{;à·i em que so encontravam o mare .. 
cllal Pctaln e Pier,·e Laval, não lhes 
pe1.•n1itia mais_ o 'exercicio ü~ .$Un a11 .. 
~~tHI~~~· sox,~rn;imv_ntªl"• ._. 

JORNAUSTA FERIDO 
LONDRES, (Reuters) - Informa-se 

neste, capita.! que o correspondente de 
exercito omericanJ na Franca, William 
Makin, foi gravemente ferido, Foi atin-

• guerra do ·' Dally Sketch" junto ao 
gido no abdomem e depois de ser trans
portado em um veiculo · alemão nunia 
di,stancia de 80 km, foi operado por um 
medico germanico. Entretanto, os nazis
tas foram obrigados a abandonar a po
sição que ocupavam e William Makin 
foi deixado para traz. 

Posteriomcnte, Makin foi encontrado 
e Paul Holt, correspondente de g·uer
n. do "Daíly Express ", informa te1· con
seguido a remoçá'.> de Makin para, um 
hospital· na região de Chartres. 

Makin, qt:e · nasceu em Manchester, 
tornou-se. imralido por ~r sido ferido 
.nr, batalha do Some, na ·Ultima guer-
1·a.. Escreveu nu1nerosas aventuras com 
suas vmgens e acompanhou os ameri
canos nas suas fulminantes investidas 
m; península é!e Cherburgo e outi·as. 

COMUNICADO OFICIAL 
SUPREMO Q, G, ALIADO NA FRAN

ÇA,. (Reuters) - O comunicado ofi
cial divulgado hoje por este Q. G, diz 
o seguinte: 

. "Após . vencer consider.a.vel oposição · 
ínmiga, elementos da 2.a divisão bli;1-
dad~.- francesa, sob o co1nando do g~ne
mt Leclerc, entrarani nos suburbios de 
Paris. 

Ao sul e a sudeste da capital as tropas 
aliadas cruzaram o sena perto de Me
lus e na zona de Fonta)nebleau. Mais 
acima, ao longo do rio, ocupamos Mon
tereau, A .]este de Montargis, que se en• 
contra. agora em nosso poder, nossas uni
dades conseguiram· obter novas vanta
genJ .. 

Nossas forças que est.reitam ago!'r. o· 
cerco sobre o estuario ·ao Sena i-ealiw
ram novos progressos. Uma· acometid:1 
pelo sul levou nossas tropas até os su
burbios meridionais de Elbeuf e Gaíl
lon, a sudeste de Louviers. o avanço 
pelo oeste ganhou ontem novo impeto, 
a.pó.'.' ter sido vencida a resistencia ini
miga cm Lisieux e Pont L'Evêque. 

Ar.. forças aliadM que marcham 'para 
nqrdette a partir de Monnai. chegaram 
;.. área de Broglie. Em uma rapida aco
metide. desde a zona d,e . .Qrbec, nossas 
tropas capturaram Thibzi'ville, avançan
do vat·ios quilometres para . as margens· 

, do rio Rls!e, a lsste · de Bernay, que se. 
encontra agora em nosso poder. Outras 
tropa~ partindo de Lisieux chegaram a 
Rislc, perto de ·Brione. , · 

A sudeste de Pont L'~vêque ·. n,,o&as 
força~ apôs ocupar. :i;s elevá.ções de Bían
gy avançaram para.a linha· do. rio ca
lonne, desde a zona de Moyaux, â di
reita, e para Les .Authieux; á esquerd·a. 
Mais ao norte; capturamos o bosque de 
Saint Gatíen, .alcançando a rodMia 
principa'l ao sul de Beuzeuville. 

Na costa capturamos Trouvme e 
aproximainoanos de H<>ilfleu1·; · 

Ontem, · caças e. caça,;~bómbardeado
rcs, quando o te1npo 'pérmttiu, ataca
ram as linhas de eva.cuação inimigas na 
zona do· Sena. Os ·ataques coritinuaram 
durante · a noite com bombar~dOres 
ligeiros que tambem · bombárdeararíl 
trans9ortes motor.izados,· na zona de 
Dleppe-Beauvais e ferrovias na Belgica 
e nordeste da F1·ança •. Os bÓmbar,deado- , 
res pesad,os atacaram ontem com.resul• · 
tados satlsf.a.torios os refugiQs de· lanchas 
tipo "E" e "R", em. ljniulden, na ·Ho
landa, e n~vios.,em Brest. 

F:luctuat neê 
. ' . . . . 

os circulos politico·~ de Derliu.1 são 
do opinião do que- os acontecin1ent~s 
n;:t, Jlllmania tiveratn n, faculclac1c tle 
a'íastar certa tensão q~c surgiu na 
tiúngria~ recentemente. Essa.· . ten_são 
dcsaparecicu c1n vist~t elos pr:r_igos que 
se Apresentam· ago1·a ao poYo hun
garo". 

ABAXDO'\'All,"iO O St;DESTT,J 
E~UR()PE U'f 

CAIRO, (Reutcrs) ·- "Os alcmlf~• 
11areée1n . tet'_ c1t:ciditlo p.l>andonar :t 
rcgiã:o sua este . da ·J~urop~" .. -:- afi ~:-
1tla1n ·os peritos n1ilitares.. de&t.a. capi
tn.11. basettàos nas ultimas i_nfcir1nt:l
ç;õcs recebidas. nt'sta capital. 

Os-· referidos circuJ9s sali_cnt:im, [)9-
rcm, que ·os a~c.inães cleixar~o· o ·_s\1-
clestc da Europa.entregue a.o seu des:.:. 
tino, . .con1'· as 25 lliYlsões ~1ue ·-_~1f. pos· 

·suem. porque compreendem <g~o lhe~ 
castat~á. ·1nais sacrificios deixar essas 
ti·opas naquela 1·oglão (lo fjuetcnta,· 
a. d.i(icil Operação' de, pro1nover-· a ~ua. 
retirada. -.... · 
J~'\''J'RAR,ÜI ;\',\, ~HAXSILVANJA! 

LONDRES, '(Reuters) - As,. tro:-
11as rumen~s cntr~ran1 na_ 'l.'rail_sil-,. 
vanii, 0n~e já ·hàviain ··ocorrido. chq·· 
ql.les·. entre tror>as. ··hung·aras ·o;_ civi~ 
ruménos - itiforma ·a :British. Broa,<1,-

·. castlrig .. Co1;poratio11, ·citantJo. unt de>-' 
:vacho de Anl<ara; · 
. ,os.· BALC4S. J.:)I POLYORQSA "· 

:LONDRES, (Reuters) - A posição 
·:aleplil · rios . Balcãs. cstú. se. desmoro·-
. na.tido. rapidamente -., cabografa . o ' 
'c'oirespondente. cspacial da.'. ,').ifencia 
ReutÉÍTS no Cairo, citando informacõe.,q 
autenticas: rec.9bidas naqqela ,capit\11. 

"Fluctuat nec mergitur" eis o lema da dda de.de Paris. Vogando aosabor das ondas encapela
das. que a procuravam destruir. fazendo aO'Lta por todos os lados, parecia que ·a nau.francesa desta vez 
ma sossobrar. Entretanto, confirmanclo sefi destino proviclen.cial, ei-la que triunfa sobre a fôrça des-
truidora dos clemcn tos. · 

Salva das garras nazista~ pelo esforço conjunto elas armas aliadas e clé s.cüs proprios filhos, _ven
Jn desfilar por suas ruas, as valorosas tropas elo· general Leclerc, Paris é neste instarite o sitnbolo da 
vitoria final <la França sobre seus inimigos. . : . . ·. · · · . . , · 

E que esta libertação seja o prenuncio não, somente ela derrota completa sobre seus inimigos ex• 
ternos, mas sobretudo sobre se,1s inimigos· jhternos. sobre,. os: que e11fra·quecendo. suas forças de :-esis
t~nda, quebrando sua unidade moral em; torno dos,:principios catolicos que informam o espírito frat1-
2ês e o seu passado de gloria, acal;rnram por ,entreg·ar a terra de São- Lnis./de mãos atadas á sanha.dos 
?ic«r;i9s de ,Hitler. · 

Anuncia-se tambem que os 1·ussos 
estão controlando o pafs até o Da
nu.bío e que · o po,;o o o exercito ru
menos estão unidos, 

A resistencia orga_nizada en1 alguns 
setores da frente. rumena parece · já, 
ter cessado. · 

J<.:m outros setores da Rumanla, o 
cs.ercito russo ·-está ainda e1upenha.-
do ell'.l luta ·contra as forcas inimi
gas, mas os despachos r.ecebldos, da 
frente não indicam se s.e · tratam' de 
forcas g;ermanicas ou rumenas. 

As principais forgas blindadas são 
alemãs e essas ainda estão comba-
tencl.o.· · 

BERLIM C.OXPIRllA. 

S"l'OCKOLMO, (Reuters) - A agen
cia. noticiosa: ale1nã, a.Põe, ter~ ·trans.
mitido hoje o trecho do comunicado 
alemã.o que se: refer<ã a, luta na Ru
rnania e que declara que as . forma
t;ões .romenas abà.ndonara1n · a, resis~ 
tencia contra os 1~ussos, fez a so
guintc retifica..(Jã.o ! "Logo que. par
te das formações rumenas. a.tenderam 
ao ap!3lo dr3 uma Ca}narilhâ de traid0-
rüs p_ara ·(]U:e cessà.ssem a·· resistcnc.ia 
cori trn, os russos··. 

A trase elllpregada no colllunicado 
gormanico era: li •• : dé:p.Üis. que ·par .. 
te elas formaçõ~s rumenas: abandona .. 
rani a resist"encia conti·a oS russos". 

"FORA COll OS ALElL'i.ES,. 

LOI\"DRES, (Reuters) - Segundo 
i nfonnuções recc:bidas e.lo Cairo, •, 
r,o,·o e o exercito rumenos estão ago~· 
ra perfeitan1entc unidos, tendo co1n: 
unica palavra de oedcni o "sloganf 
"Fora co1n os a.lmnães". · 

OS IlUSSOS A VA:'\ÇA:11 

LONDRES, (Ilettters) e- A infor• 
inação divulgada. 110 Cairo segundo 
a qUal os l'US$OS controlatn agora to"'! 
da. a Run1ania até o Dnnubio, implica. 
num :,,vanço de eerca de 175 quilome• 
tros deste o inlci·o da investida. rus• 
sa, ha. cinco dias. 

Se ·a. noticia for verdadeira, os rus ... 
, -.os estão agora a -cerca do 17õ <1uilo-: 
metros· do coutro petrolífero de Ploes
ti, 190 qun,,metro de Bucarest e a. 120 
q uilometros de Conslailza, porto l'U• 

1neno do n1a1-- Negro., 

DEl:i'E~A ELASrl'lt:A.," 

LOXDRES. (Reutors) - A radio 
almnã informou hoje que "ardu,1 lu-: 
ta, compliCada 11elos recentes acon-
tecilnent0s na. Rumanin, está so de
~cnvolvendo ltoje ao sul do Roman. 
ontr·e o Serc'th e o Prut, e entre o 
n1e<li o Sereth e p 1nar Negro. 

No setor e;osteiro, nossas trolHtS 
prêcisara1n encurtar -suas lin·has -
acrescenta a r~dio alc111ã. 

PARIS FINALMENTE LIBERTADA! 
Com a entrada cio Gal. Le~.lerc as tropas nà· 
zis , renderam-se aos aliados Berlim ainda 

·· noticiá combJtes na Cidêlde Luz, 
SUPRB:lfO Q. G, AUADO NA FRAX

ÇA, .(Reuters). - -_Foi men_sagem àq, 
Quart.~i Genel'Ül ·<Íe· _.Eisenhówer que 
d,eclatou ~m · c~,ratér -.es·pocia], ciue 
·a· "libertaç;ão .de Párí~" 'é ·u111 ·fato, 

RI,W:PE-SE A. GU.\RNIÇ.'iO GER
:IÍAl'íICA 

:-ovA,YORK, (Reutcrs) ·-,- A e111is• 
soT3.·· de :Pãris informou i:1uc, o-: c.01n_8..n~ 
datÍte ·_al~mão .tÇ;L ca:->ital ,ftancésa.,. ren
deu-.se ao gen~Í'al. Lecl~rc, éomandan te 
<la's. forças fi'á.Í1c·esas qu·e entraram na 
capital francesa, e ao comandaJtc 
clas:forças france3as do interior· que 
combatiam etn ParI\lr • , 

JtlOXIJ~E:XTos' ÃMEACADOC 
·. . DE DE:STRW:Ç,l:O 

LONDRES, (Reut~rs) · -,-', Uf!la ci11le
sora' :radiofonica transmitindo. \le Pa
ris e --1ue sé iittitulava '1Úadi~ àe }i~u .. 
sion N'à"-tionale :Fir&nçahJ;C", Jnfor.mou 
ontem. que, cerca. ·do ·:rriéio.-dia, quatro
ccn tos alemães,, a1nJados por. tanqu.es, 
atàcai•am o mata<io\l;,:O de Beaúg·(rard, 
óride ·a 1uta continuava .em progresso, 
-~ ·llataiha. estava. tam.bem em 1)1'0• 

gl·e·ss~ n.a·· díreçã,{);_·de ·v:1nCe'nnes,· onde 
oS· hi€t'oticos .ed.ificios ·estavaín en1 
chamas. 

As. 8,30. horas .desta 11\a11hã, as tro
pas do gene'l'al Leclere. começaram a 
cruzar o : "Boulevard de Saint ':i>Ii
cheÍ", enquarito uma· coluna'· ·.norte~ 
am·ericn.ria: estava'' ·se aproxhll.ando· dos 
Invalidos; onde fica o- tu111ulo c1·e Xa
poleão.· 

As 1.0,30 horas, .as t1·opas norte· 
a.mericanas estavain, ào ·que- se infor
ma,· se ,aproximando . do 1,ortó ·i10 '0r.· 
Jeans, con"J. ta~QlJft,'·,. · o juÍttàndó-se. âs 
fo·rÇas: franoe;;a'.::s -- do·· interior, . afin1 · .de 
eli .inar os bolsõ'" de rcsist()ncia ale.-
mães. _ 

Os a,lemiles .cstàvam tambrm re.~is• 
tindo.:nos jnrdius'·do Luxemburgo, no 
"Quartier · Latin". 

Na Praçà: da Rêpub!ica., on.de se 
·erguia outrora .a Bastilha, os germa· 
nlcos · 1ançara1n um· é'ontra-àtaqu~. com 
,granadas· _incendiarias, cc,ontra,. _as. fo.r-
ças frai1cesas. do interfor, na estaç!to. 
do subt ,ràrieo .. Os canhõêa al)t\atan; 
ques. estav.am' tanibe1:11. d!sp0:1·àndo ·ao 
redor do Hotel· lllajestic. ·. 
JJERLDI NO' 'lCl'A. A. C.ON'flNJ)AÇliO 

. ·LUTA . 
.ESTOCOLM(), (Reuters) - "As trQ

pa$. alemíts nos limit.es externos cla 
cidad de Paris comb3<t ·') presente
mente com exÚ-c:rria ··ri01óneia, procu-. 
rando conter à rionto. ctê JariQa .. blinda
da. das torç,is· n rte-a·merlcanas" -
informou a D. N. B, · 

ESTO,COLMO, (Re,uters) - Berlln, 
revela.:. que -vi_olenta lubi" tlc. rua .está. 
sendo travada nos suburbios da cida
de · d.e Paris. 
· Acre':centou o~ mesmi,,s 1nforma~ôes 

que ac. · tropa~ aliadas pen·etrarar·. nas 
extremidades .. (J .s. da cidade. 

OS··. ULTIMOS ·coMBATES 
LOND_,ES, (Rêut'ers) - Um corres

pondente de ~uern; norte-amerlcàno 
ueu hoje atrav<!s do ra:Cio .das f'lrças 
trances~s··do lnteripr,,em Paris, a pri
m··· descrição da' entrada a ,s tro
pas ·do general Leclcrc . na. capital 
frRncesa. . . 

Disse o seguinte o· men'ciona.do .cor
respon.<lent.e: "Os prin1eirps elen1entos· 

a1·an<;ac'cs da cl.ivisão franc:esa -com·an .. 
dada 1>elo gene~·al Leclerc en traran1 
cm Pa·rrs ·. fL noito pass- da, ilR 11,45 
-r inu_tos através da· "Por\t : '"!"talie,';~ 
Ji;ra.rn a1>cna:; patrulhas ainda, cuja 
rr..:.rnã.o consistia c:~1 dar ãpoio ú. ar:ão 
rias forçni franMsas tio interior que 
estão eli1ninarido os ultimos ninhos 
de- resltencia a.l,e1nã.es. Seu totar era. 
integr"ado p·or cli_vCrsos tànques "Sher""' 
man", d;:ts secções de infantaria e unta 
secção d 0 sapado'res. Esse primeiro 
destacamento al!ado encontrou Paris 
cm plena.· balnlhn, Precisou abrir ca,. 
mirtho lutando para ocupai• a Prefei• 
tura de Polici:,, e O "Hotel de Ville" 
e liqui.Jar diversos tanques germn.ni• 
cos <1ue ainda· se 111ovin1entavam na 
area. E~ssa 111issão foi realizada., •. 

O correspondente revelou <iue esta"'! 
Ya :falando do "Hotel de Villé'•. 
l,XTRA EJf PARIS O GAL, LEGLERC 

LOXDRES, (Reut 0 rs) _ Foi ofieial
lnente anunciado que o gTosso das · 
força,s fran<·ec;as · ilo general Lcclerc 
entrou e1n Paris· esta manhil, 

LONDRES, c-.c ·.ers) - A noticia 
··aa entrada em Pnrf~ do grosso do 
exerci to fÍ'ancêS <lo general Leclerc 
foi cotnunlcada, através de ·Um. c·omu-
liicado do general J{oen\g, comandan• 
te das forcas -<'r:.ncesas do Jnterior. 

Diz esse comunicado, na, 1,arte que 
sé re(erc a.o im1)01·tante feito: 

4'0 grosso das fo1·~as do general 
Leclerc entrou em París esta. manhã, 

A prh11eira. patru'hà <1...t. ·ser nd:1., df .. 
·visão blindada francesa fora recebida 
])Cio chefe das forças francesas. do ln• 
têri--01·, na úraça da 1Iunicipalfc1-áÍrl~~. em 
Parls, ás 22 horas (hora ·1ocàl)' de on• 
·tem. Kessa hora Ós princip:,,ls '·editi• 
Cios da c~pital da ]tr·anç:a estav"ain em 
poder dos l)él.triolas, que tarhbem ,dQ· 
1ninn va..1n, a. maior parte· das arterias 
francesas. Os· alemães ainda cstava1n 
porem solidamente entrincheirados em 
diversos pontos da. caúrtal. 

1'"0\'0S FBlTOS DOS "MA~UIS" 

LOKDRES, cReuters) - Confirma• 
se oficla'r ·.ente que. as forças france.1 

sàs do· interior entra.ra1n em Lion. 
· Es•·? noticia foi , dada a•'·avés de 

urr. com1,n,icado do general I{oenig, o 
qual acrLscenta qlle durante os ulti• 

.mo~ dias as forcas francesas do ·1nte• 
rl01· tambem tomaram numerosos ae• 
rodromos -no sul. (14 Prança, inclusive 
os de . :roulOus~, Francu.~'a_le, Lhno-ges 
e Bourg<)s, 

Acor40 franco-britanico 
LONDRES, (Re\iters) - O acordo 

sobre assuntos civis entro o governo 
britanlco e o Co uit, i~rances de Li .. 
b..,.rtação foi USsinad{J pelos srs. An• 
thony Eden e Renê Massigli, comissa~ 
r_io francês para ·os assuÚ'1.,.0S f) -Exte~ 
dor, no_ FOreig',, Office, 

~'oi est,. bc:ccido que uíi.t ac,ordo 
correspondente ran .>-americii.no Será 
:i,ssinado simultaneamente pelo ge
nei·al m~uenhower e o general Koenfg. 
no- Q. G. do genoral. Eisenhower. Uni 
comun1Ca.do oficial sobre o assunto 
será. (:lv1llgr.<lo h•l."c. 

AS MULHERES DE YARSOVIA A.PE
LlM PARA -O SANTO 1ADRE 

Do meio dos· horrores· da luta em Val'sovia as mulheres polonesas envia
ram, pela Radio clandestina, ao Santo Padre Pio XII o seguinte e lancinante 
apelo,. divulgado ,ha pouco pela Agencia Polones" de, Imprensa:' 

"Santo Padre, nós, as mulheres combatentes de · Varsovia, inspiradas num 
profundo · patriotismo· e devoção · ·no. culto pelo nosso País - carecemos de 
abasteciinento, de viveres e de medicamentos desde cme estamos defendendo 
a nossa fortaleza, há três· semanas. . • . 

Varsovia jaz em ruínas •.• Os alerriães estão matando os feridos nos hos
pitr,is; :eies levam mulheres e crianças diante de seus tanques para servir-lhef 
de éscudo contra o fogo. ·Não há exagero sobre as crianças que estão comba
tendo .e destruindo .os tanques alemães com· garrafas de petroleo. Nós, mães 
estamos. vendo noss9s· filhos morrerem pela· liberdade ·e pel:i nossa Patria. 
Os nossos maridos, filhos· e· irmãos não são tratados como combatentes. 

·sant; Padte, ninguem vem em nosso auxilio. Os exercitós rnssos que 
estacionam há tres semanas às portas de Varsovia, não ,e mexem, nem dão 
um passo adiante. ~. 

o auxiUo enviado da Inglaterra foi insuficiente 
O mundo parecé ignorar ..a nossa luta, 
Só l)eus e.stá: conosco. . · 

. Santo Padrl[l, · Vigario de · Cristo, se Vós podeis nos _ouvir, a:eençoat-nos, 
a nós mulheres polonesas, que lutamos ,pela Igreja e peln liberdade". 

PARNAl'BA - PIRAP.ORA CAIREU'V. ITU' 
·-· ·sALTO PORTO FELIZ .... 

. .. Á-::;::;:;:c--'' 

JUTO-Vl~CatF$íl0 PílULO. 
Pl!OII .12. j .. ~~ , A J 

. -~ "J'/,,P/1/t.t; . 
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Q LEGIONARIO teve ocasião de ·pu
blicar, em sua ultima edição, um apele 
comovedor das mu:lheres polonesas ao 
sa·nto Padre, por motivo dos apuros que 
estão -passando durante o sitio de Var
sovia. As heroicas defensoras da an
tiga a,,pital dos Jagel!ons mostraram, na~ 
palavras dramaticas de sua mensagem, 
que realmente o III Reich procede con
tra. elas com crueldade sem precedentes, 
e, ao mesmo tempo, as tropas russas, 
co:rocadas â portas de Varsovia, não dão 
um só passo para. libertar a cidade. 

Os principias da vida tnternacional - As condíçi>es Q:O m.undo de post~guerra --- O Santo: 
Padre falou em, italiano, sendo a alocução imediatamente, retransmetlda em ·varias linguas 1 

Assim, _os soviets mais uma vez mos
tra,m que não têm o :nenot empenho 
em defender a Polonia e a humanidade, 
comprarendo-se, pelo contrario, cruel~ 
mente, em que os naz!stas dizimem a ca
tollca população da meti-opole polonesa. 

Sempre a colaboração velada, indi
reba, cruel,- entre ambos os totalitaris
mo!!, para oprimir é prejudicar os povos 
catolicos! · 

(Conclue na 2.ª pag.) 

ROMA, l Reuters) - A emis
sora do Vaticano irradiou hoje 
a seguinte oração de Sua Santi
dade o Pàpa Pio X!I: 

"Ao findar-se o quinto ano de 
guerra, a humanidade encontrJ.
se dominadá pelo pavor provoca
do pele. abismo em qué se víu a1'
rojada pela miseria e pelo espí
rito de viol<!ncia da atual guer
ra. Mas, apesar· de tudo; a lm
manidade se nega a banir de seu 
espirito as lembranças do passa-

O PRIME IRO ANIVERSARIO DA MORTE DE 

D. JOSÉ GASPAR OE Af ONSICA E SILVA 
Telegrama âo Exmo. Sr. Arcebispo Eleito Missa de 
Requiem na Catedral Provisoria - Missas na Catedral 
nova - A visitação publica ao tumulo do jnesquecivel 

Prelado 

A profonda consternação causada pclo desaparecimento pre
maturo de D. José Gaspar de Afonseca e Silva, pranteado Arce
bispo de S. Paulo, mais uma véz se evidenciou atravez da grande 
massa de fieis presentes ás inumeras solenidades religiosas, que 
assinalaram o transcurso do 1.0 aniversario do falecimento do 
inesquecível Arcebispo de S. Paulo. 

Por ter a data aniversaria, dia 27 pp., coincidido com um do
mingo, os sufragios oficiais promovidos pela Arquidiocese foram 
realizados 110 dia seguinte, com toda a solenidàde! _ constituindo 
uma condigna homenagem da Arquidiocese áquele que por poucos 
mas inolvidaveis anos a gover·nou. · 

TELEGRAMA DO EXMO. SR. ARCEBISPO ELEITO 

do. Na realidade, procura averi
guar ansiosamente as 'causas 
dessa_ terrível catastrofe espiri- _ 
tuâl ·-: material. O resultado· dis
so consiste em qtie o muitdo 
quererá talvez tomar todas as 
precauções possiveis contra uma 
repetição em outras formas de 
uma tragedia tão terrível. Todos 
aqueles que se orgulham de ser 
cristãos e prof!!ssam sua fé em 
Cristo mostraram sua disposi~ 
ção de animo para trabalhar cou
juutámente, imbuídos de um es
pírito de genuína harmonia fra
ternal. Serão ate·ntados pela gra;. 
ça divina _e pelo conhecimento da 
_intensidade, do esforço requeri
do para a s·alvação das nações. 
Os ponteiros do rclogio da His
toria marcam na atualidade uma 
nova epoca, grande ·e decisiva 
para a humanidade. Outro mun
do está nascendo. Compreende
se que um novo mundo, mai1, -:ão 
e infinitament~ melhor- organi
zado, está em harmonia com as 
nece:,sidades_ da natureza huma
na e. constitue o anhelo das gen
tes. :Mais quais serão os arquite
tos e os planejadores do novo 
mundo? · 

Serão os arquitetos elementos 
desta ou daquela t~oria politica? 
O lide se _ deterá o pendufo? Da 
resposta de tais questões depen-
de o futuro da civilização cristã 
na Europa e ·no' mundo. Esta ci-: 
vilização. se ésforçá em' prol do 
exito dos mais altos prindpios 
eticos. A lei moral será forma
da mediante a disciplina qne as
scgur_<: o direito fun.da111cntal e_ 

- - - todos estão sob sua supervisão, zo desde logo das outras naçõ.cs 
E, ·contt1do, estados, organismos oprimidas pela necessidade. _ _ , 
locais ou instituições profissio- Reconhecemos de bom g)-"ado : 
11ais não podem asseg,ura'.· p<>r
manentemente as necessidades 
pessoais e eco1101nicas · do· p·ovo. 
O progresso - tecnico e11tranha 
fatores essenciais que não de~ 
v.em_ prevalecer sobre. o bem ge
ral, mas que devem ser, -antes, 
dirigidos, subo1:dinados ~o bem 
o-era!. Ao findar-se· esta guerra; 
~ . -_ ·. . . 
que transtornou todas as ·ativ1· 
dades da vidà humana; subsistirá 
o problema de o~detn social q_ue 
constituirá objeto de uma vio
lenta luta. Nesta lufa,· a id~ia 
social cristã terá a grande e no
bre missão de oferecer aos seus 
adeptos a oportun-idade tão _im· 
portante para a paz e ·pal'.a o 
desenvolvimento das relações 
entre os homens, de plasm.ar em -
realidade os princípios da Cris
tandade em bendicio ela união 
e da prosperidade· de todos. 

O povo esmagado soho. peso 
de importantes alterações de ca
rater moral não conseguirá le
vantar-se de sua prostra_ção por 
seus proprios esforços. De outro 
lado, _ nenhum. povo com just~ 
orgulho de sua honra,. g~ere~·a_ 
permitir que sua rehab1htaçao 
seja obra exclusiva_· de_ outros. 
Mas, quererá: ·por -certo. que seu 
proprio renascimento seja fru
to de seus proprios esforçós e 
por 'isso dedicará todas as suas 
energias á realizaçãô d e s s a 
,magna; tarefa," 

Reºf~1:.;ndo--se á Itafü,1 o Papa 
Pio XIÍC<l.eclarou: 

~ parte desempenhada pelas po- ! 

tcnciÁs aliadas a esse respeito, e · 
1 

conhecemos sua boa disposiçiiQ : 
de ani1110 para fazer aiilda mais. ' 
Tambem· reconhecemos os es
forços realizados pelas autorida .. 

· des italianas. Nós, que exerce .. 
mos o ministerio a postolico, te .. 
mos tompetencia absoluta para 
testemunhar o grau de miseria. . 
assinalado e estamos agradeci
do;, do fundo do nosso coração a_ ; . 
todos aqueles . que na Italia es~ i 
tenderam as mãós em socorro~ 
dos que · padecem tanto sejam , 
elts do governo; sejam eles ~is,
pos, sejam eles do Clero, seJam ; 
· eles Seculares; Embora desgra- i 
çadamente _ não ·tenhamos podi-- l 
do obter máior numero de 11~" 1 

·vios .para o transporte de. ah-- i 

mentos. e para tornar possivel o ! 
regresso á _ inãe-patria dé todos '. 
os . exilados, não · conseguimos, 
no entanto, obt~r 'meios para ali
viar os muitos sofrimentos dos ' 
exilados, e da população italia- ' 

,: Éxmo. Sr. D. ,Çarlos_ Caxmcio de Vasçon~elos Wq.!a, , .Axce~ _. •L_.fligr,.-i~!1.<lG. in·~ ioJii.:veL/<;la:, f<L_ça,L 
~-,.,.- ----,,---~-- '"· _. _ . '!9::,~c,·,,~~,;~~

1
-,~lQ,,'.""eJ;r,i:~Jl,}\;i,YiJ~t~~~~ti~~-~~i~~~~ ·- ·- --- · · ·· · · · 

011s. · igano ap1tu ar: - --- -- · - _ -- · · . . . -- __ X füstoiia, <lo ultiino secu õ 

.. · ."Dand, -nQs P~ · · ôµta 'do 
·;··--=;:,,"..:-,-~.:'.--5.-f;;·'," -::--· ___ .,-,,,. > ·. ;[ 

,< que ·o• catrant _ ClllC~ re 

. na, e tanto no quê se refere ao : 
passado como peÍo. que respeita 
ao _ futuro, expressamos profun- · 
da gratidão a todos aqueles que 
nos ajudaram e que nos ajudam 
em tàl -empresa. No que .';oncer-- • 
ne ao apóio de ttmá: nação á ou .. 
tra; "reconhecemos o que já se : 
fez · durante a propria guura, 
cm.be>ra dentro dos reduzidos Ji,. ! 

/ 

"Compartilh:-i"!do sentime1-itos Arquidiocese Paulopolitana, ce- mo;,tron a dviliiaçíio ocidéntál 
·l.e"'.n·aai•Js aqui ~olcncs sufragios por D. José Gaspar". .1meaçada $istematicam ntc ('"1 

A.ssün o Arcebispo Eleito <lc Sãú Patilo, ainda em S. Luis do seus pi'oprios alice;rces. ifas a;; 
1faraah;lo, associou-se ás homenagens da Arquidiocese, prest,rndo gentes que.se afastaram da casa 
sna piedosa homenagem á memoria de D. José. paterna, herdaram, a despeito de 

SOLENE MISSA QE REQUlEM NA CATEDRAL PROVIS.ORIA 

Ns 9 horas do dia 28 na Catedral Provisoria, Igreja :tviatriz de 
· Sa,nta Ifigenia! presentes o Colendo Cabido e membros·, do, Revmo. 

<!~~;i (: C!Lt daqnc. r.1oc1o tn: 1• po?f·
co de .;cguranç, .. 

Aigreja catolica, embora de
fenda o principio da propriedade --
privada, 11ão _ tenta defender , (fo 
um modo completo e absoluto 0 

presente estii.do de cousas, _e co-
1119: questão de épriúcipi0 O· rko 
contra o pobre. Desde os _ pri
m"eil'os momentos, a. Igreja tem 
sido. a defensora dos oprimidos 
contra a tirani& dos. poderosos . 

e ~~cn,y.,re patrocinou av:; que t,~.:.n• 
sofrido e aos desamparados. .r'\ 
Igreja pretende, ,•ntes, asseg1t· 
rar a instituição da própriedacle 
privadq, tal como est.a .eleve ser, 
isto é, de acordo com a ki• d:-
v111a. 

_ Para, prot_cger as·- gentes das 
·condições dos tempos de guerra, 
em alguns paises às autoridades 
publicas adotàram o contr6le de 
todos . o_s meios de . produção e 

Ita>Iia, recordamos, antes 
do, a todos aqueles que possuem 
numerosos recursos. o dever de 
não os ma~ter imobilizados pdo 
desejo de maiores lucros. Apela· 
mos a .todos aqueles· cuja capa~ · 

cidade economica só foi- rcdu- -
zida pela guerra, prora que pres~ 
tem á população da Italia a aju- -
da de gue necessita, especiál
mente no peri.odo inícial ·do· re
nascimento italiano, sem prejui-

se 
hmnana, L1mbem 1:esultou rice1·-, 
ta<la sob 9 ponto de vista. pofüf., 
co. 

Saudamos pois esta ajuda M 
µma nação a outra, _iniciada em 
escala Hmftada durante a guer- -
ra; co~6 o · ressurgimento da 
uma· nova. era de generosidad~ • 
que, confiamos, continuará pelo 
futuro em fóra'1. 

C.Iero .,ecular e Regular foi celebrada solene Missa de Reguiem. 
Celebrou o Exmo. Revmo. Monsenhor João B. Martins Ladeira, 
Arcediago do Colendo Cabido l\Ietropolitano. O sr. Interventor Fe
deral 110 Estado, fez-se representar pelo Capitão Guilherme Rocha, 
da Casa Militar da Interventoria. Compareceràm tambem os srs. re
presentante do Comandante da 2.a Região- Militar; representante 
do Comandante da 4.a Zona Aerea: representàute do Presidente do 
Conselho Administrativo do Estado; Secretario da Justiça; reprc 0 

sentante do Secretario da Segurança Publica; Secretario da Fa· 
zenda; 'representante do Secretário da Educação; representante do 
Breféito da capital; representante do Presidente do Tribunal de 
Apelação; representante do Comandante da For.ça Policial- do Es
tado; representante do Diretor geral do Departamento das Muni
cipalidades; Jaques Funcke, repre,;entante da França Combatente 
e numerosas outra autoriclades civis e militares;- representantes da 
Liga das Senhoras Catolicas. Ordens Terceiras, Irmandades, Asso
ciações pias, colegios e outra~ instituições religiosas, além de gran
de massa de fieis. que ocupavam completamente o templo. · 

tudo, u.m sentifoetitô q1-1é 'às im
pede de extraviar-se cohlpl'e.ta~ 
mente . pelas falsás ideias .. qtié 
aceitaram ·voluntaria oú invôlun
tàriamente. Um sentido de amor 
fraternal em todos os llomcns _
honrados e dignos que profes
sam o pensamento cristão pode 
coadjuvar na manutenção e 110 
apoio da gigantesca obra <le res
tauração da vida social .e eco-· 
11\\'mica · internacional. 

A ficlelid;de, a herança da cÍ·· TOMAR,\ POSSE .NO PROXIMO DIA 7. O NOVO ARCEBISPO DESÃO PAULO ~ - . . .. - . - ' . -~* I, - - . , . . -

Após a l\Tissa, foram dadas as absolvições rituais á eça ar
mada n·o centro do templo, perante a qual, aspergindo-a. desfilou 
demoradamente toda a multidão dos presentes. 

MISSAS NA CRIPTA DA CATEDRAL NOVA 

Com identiéa afluencia de povo, realizaram-se no dia 28, das 
ó ás 8 horas e meia, na cripta da nova Catedral, á praça da Sé, 
jnto ao tumulo de D. José Gaspar, diversas Missas. 'fenilinando 
~ada uma delas, o Celebrante dava a absolvição-ao tumulo do sau
doso Arcebispo. 

A VISITAÇÃO PUBLICA AO TUMULO DE DOM JOSE' 

· Sabado, .domingo e 2.a feira, das 6 ás 18 ,horas, a cripta per
h1aneceu franqueada ao publico. Um grande numero de pessoa_., qui
-seram ainda uma vez, levar a sua homenagem de saudade e ira
tidão a_ D. José. 

No dia 28. apesar de segunda-feira, não sofreu interrupção a 
visita ao tumulo de D. José, q,1e se apresentava coberto de flore~. 
'.Muitas pessoas e associações, de sua propria iniciativa, fizeram de
positar coroas e braçadas de flores junto á s~pttltura do pranteado 
e inesquecivel Prelado, onde o povo se revezava incé'ssàntementc 11~1 

prece e na recordação. · 

HOMENAGEM DAS PAROQUIAS E ASSOCIAÇõES 
RELIGIOSAS 

'l'ambem se realizaram solenes -sufra~·ios por alma de Dom 
José Gaspar de Afonseca e_ Silva, em todas as Paroquias e Capelà!-
<lo Arcehispado. havendo comunhão geral dos,_fiéis pelo eterno des
canso do 2.0 Arcebispo Metropolitano de S. Paulo; 

Entre as ássociações que mandaram celebrar missas de r.o ani
versário 'por alma do Sr. D. José, destacam-se a "Liga das Senhu
ras Catolicas. J t1ventude Feminina Catolica, Liga do Profes.soradr, 
Catolico. Comissão dos Japone~es Citoliços. Instituto Padre Chicó, 
Sociedade l\faronita de Beneficencia e n••n1erosas outras. 

A Federaçfio Mariana Feminina mandc,:.i _ cele~rur, · domigo pas
sado, ás 9 horas, missa na cripta da Catedral, por intenção de D 
José, l\fous.-, Pequeno e ?e. Nelson. c,.,mparcceram represent?,ntes 
das varias Pias Uniões da capital. 

Muito numerosas foram tambem as visitas das Filhas de Maria 
iro tumulo de D. José, duran!~ Q~ !lias 5;111; gu~ .;:t. çr_ipúi-p_~_pna~u 
Jra!l.qtteada aq PJtblico. -- ~- ·· --- -- --- -

· vilização cristã constitue a viga 
mestra que não pode ser sacri
ficada em beneficio de . vanta-. 
gens efemeras_ ,_OU de qualquer 
condenação passageira. Em to· 
das. estar. questões que requerem 
a participação da Cristandade, 

Será procurador de . S. -Excia. 
· Yigario -Capitular, ---

Revma., Mons. José Maria Monteiro 
Aviso da Curia M~tropolitªªª sobr~ ·.---· 

Uma entrevista com o Exmo.· 
a iniportflnte soíenidade 

/milhões de almas em todo o 
mundo colaborarão leal-e eficaz
mente. Depois dos duros anos d!' 
indige,1cia e restrições, e e.,pe· -
cialmente de incertezas e, ansie
dades, o homem esper_a o· final 
<la guerra quando póderá _obter 
uma solução completa e. defini
tiva· destas infelizes condições: 

Autoridades prestigiosas dei
xaram estabelecido o principio 
c.k que em determinada or<l_em 
~conomica e social deve asse!1· 
tar-se' o direito i!, propriedade 
privada, constituindo seu alicerce 
ba:-:co. ;\s promessas· dos ho
mens ele Estado provocaram nas 

Conforme consta de edital da 
Curia Metropolitana, toinàrá 
posse da_ Arquidiocese de - S. 
Paulo, no pr,oxiíno dia 7, o Exmo. 
Revmo. Sr. D. Carlos Carmelo · 
de Vasconcellos Motta, recentes 
mente designado pelo Sumo 
Pontifice Pio XII para este ele. -
vado cargo. · _ 

O - LEGIONARiô desejava 
informar meticulosa1Ílente seus 
leit01:es, -sobre_ o imporfànte ato,, 
e ,por isto peditt uma entrevista' 
ao Exmo. Revmo. Mons. José 
.Marià :Monteiro, Vigario Capi~ 
tular. · 

OUVIN,00 O EXMO. VIGARI() 
CAPITULAR 

vitimas ele uma ordem social .e s Com sua habifuàl gentileza, .. 
cconomica malsã, a esperança de Excia. acolheu nosso rcporter. A · 
um renascimento integro do Curia, ·a essa hora, regorgitava _ 
mundo e entus:asmàdasr espe- de pés soas e_ a ·sala -de .espera do 
raças de um milenio de felicid.a- Exmo .. Mo!')S. Vigario -Capitular 
c.le universal. Tais condições estava repleta. s. · Excia. Revmà .. 
oferecem 111 ar~ e 111 !)ar_ a él d . · d C b"c.l ~ vinha e uma reumão -o a 1 o 
propaganda- de, mais radical Jos flfctropolitano,. quando se dispoz 
programas, expõe a mente hu- a atender O LEGIONARIO. 
:11a11a a uma tentação muitc "O 110~ 0 Arceb_ ispo de_ s. Pau-·· 
compreensiv<;I, mas irrazoa vel e -
it;tjustifitada. _ . . _ lo tomará posse 110 proximo .dia 

A conciencia crisrn . não pode - · 7 _ele• Setembro, dia altamente 
admitir ordens sociais que· ne- significativo pois que, a um tem-
gain o direito natural á proprie· po,. é festa de Nossa Senhor\1 
dade, mas tão pouco pode acei- Aparecida, e data da proclamaçã_o - .. de nossa Independencia," nos tar aquela gente que aceita os 
dh eitos · da propriedade privada disse O ilust re entreviStac!o. . <l_e S. Pa~lo em nome d·e S. Excia. 
para emprega-los como· m-:io~ -"Não podendo estar presente Revma." 

_ ckstinados 'a alcançar fins par- em S . .Paulo nessa d:ita, 0 Exmo. Pérgunt~mos então ao Eimo. 
ticula;es. • · Revmo .. Sr. D. Carlos Carmelo Vigario ,Capitular quando viria a 

Grande numero daqueles que de Vasconcel!ós Mótta deliberou São · Paulo o novo Arcebispo. 
estão desprovidos de qualque1 . constituir· procurador para que O "Virá em Outubro", 1_1os disse 
cspecie de segurança direta ou ato não deixasse _ de se realizar· S. Excia. · "Até- lá; o governo 
indireta, dé seus meios de. vida, . nes_.sa da ta. . . . arquidiocesano será exercido em 

· presfarr ate'nçãó à 11rnlqúer pâr- _ _ '.i Assim,. re~eb.i ·_ 1Jr!)CJ! rn,_çíío, pa~, qpp1e _de S. '~xclª;i .p:Qi~,s.eu Rle'.-º"< 
tido .P.oliticQ gue ,!he~ J.?l.Qlllete· ra :tt-;ma.r., <Q.Q_s.sc ~Q f\rçibi~P:ª-º.9 cu_r~í'.lor.". · · '." • - · · 

- , ,.,.-~-="--"'~-~-=· ~'-"=-"'"·,-"'··'=;",;:~_;A--.- ·.~. -~ . 

A CERIMONIA DA POSSE 
. . . 

Informou-nos o E:imo. Revmo. 
Mons. José Maria Monteiro que 
a posse do novo Arcebispo - se 
realizará ás IO horas do dia 7, na 
Sala Capitular da Curiá -Metro
politana. · A cerimô11ia da posse-

. constará da apresentação de do
cgmcnto 4a Nunciatura_ AoostQ•' 

lica, certificando haver sido elei-. 
to Arcebispo deS.,Paulo o Exmo. 
Revmo. Sr. D. Carlos Carmelo 
de Vasconcellos Motta, e de pro~ 
curação d e s t e • investindo o . 
Exmo. Rev,mo. Mons. José Ma· _ 
ria Monteiro nos poc)etes neces- : 
sarios para o ato. 

Essa cerimonia se revestirá de 
solenidade, dev~ndo comparecer 
a· ela -todos . os· RR. Srs. Conegos -
Catedraticos · e Honorarios, re- -
vestidos da murc;a e outras in .. ; . . . ., 
s1gmas cano111cas. -

A CHEGADA -DO NOVO 
- ARCEBISPO. 

Estavam obtidas as informa .. 
ções que o LEGIONARIO dese-- _ 
java. Agradecem·os -a S. Excia. 
Revma-. a gentileza do acolhi• 
mento, e ainda formulamos uma 
ultima·:pergunta: "Monsenhor, 
de que constará a solenidade li-: 
ttirgica, -qttando chegar nosso 
Are •'>ispo ?'.' · 

"Para a chegaçla do .. Exmo. 
Sr. Arcebispo, apezar da grande 
e - manifestá modestia de S. -
Excia., tudo s_e· fará, encareceu-, 
do~se ainda mais o enttisiasino · 
e alegria corri que o povo paulis~; 
ta receberá o seu. amado. Pa,
tor." 

UM A VISO DA CURIA 
METROPOLITANA 

· A este respeito, a Curia Me~.: 
trópolitana .. baixou o seguinte : 
aviso sob numero 73: 

«Tenho a honra de levar ao r 
conhecimento do. Revmo. _ Clero 
Secular ,a Regular e aos fieis to ... 
d9-ª Q~ Arqu1diocese .que,_ eleito, 

:J i' • - .lCOncl•1, ll!l ~.a P,lli-t · 
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V I T A L O DEClMO AN1VlRS:ARlfl UQ 
· - ·· ·~ SARADO DO SACERDOTE ,Á\M..6.R".rE;:~~IQUADA 

A morte é uma coisa muito seria, e, 

ém ce~. ~tido; é mesm9. a c.ciisa mais 
seriá riestê'-m.Wtdo. É \1<lrdàdé 'que exis-

Rua do Seminario, 199 
Telefone 4-0931 IV · · - , 

'Caixa Postal 147-A 
São Paulo 

tem outras . coisas muito mais . impor- Assinaturas: 
t;mtes;"é''(J.ÍJ.e'fêm wna seriedade ain- -- . ' 
da ma~or .. ,t\s~u,n; poi· exemplo, Deus, Ano ........... , ........ -- C~$ 25:Ó~ 
a :: vjda ;e. et~J.111!; :· a Jgrêja, etc.. Mas _ Exterior · ....... • ••• ~~.; •. Cr$ 50,00. 
acpntE!<;e- que. estas .. i:ealidadés fonni- . Numero a-o-ulso ,-.'~ ..... -,:~. r Cr$ ·, 0,40 
~eis ,'iQd'~ s§'r sofüinàqas, pefo ho- : Nurnerl> atrazado ·; •• · •• ; ~:. Cr$ 1,00· 
lnet"4· .p, jmpj,Q,. º· goz~dor '1.e&ta vida, R:ogán#is aos iíossós· assinántés co-· 
1>~ potentados, podem fechar os oll).os _- munk~em a múdança de seus ende-· 
e ,;não ,_y:ê~l...s1 .podem iieg,a-)ap,· pi;>d~ _. · reçô~ t1ara a ·caixa· Postal· 14'7 ·~ · · 
mesmó coinbàté-Jas com .apar'êrite sú:-' -
cesso. Has. a morte, n~guem- . pode SUCURSAL· -NO· Rt-0: -
nega .. la,:,:,i:t!?gu~m_. pode • C()tqpate-la, : Agenciá poticiosa Sul-, 
:rne:icor~v~ente; ela yemt 'nada_ pode __ Americana· ''.Asa~resi;" 
Üt)-pf;)di_;Ja,, ;·nem . a. ~a):i,;Aoria: ~s sa-
bios~ n$.l il .. p1:udenc);a'. do~ ,pi:ud_entes, _ Rua Almirànfe Barroso, 72 · 
n~m 9 .i>nder cló:S ~derosos. Ela é úni Fones 224375 _ ê ~-6637 
:fato, o fato. /na~ concrêto · e mais ob
vio .. ~~,; vI~~-· \~qá(I, às,· 1:eo~\ii~·- .tod~ 
as 1;1queza:;,; todos · os prest1g1os nao 
pcide_m c~~r.-a- sua,ma1:cha e impedir 
que t;,,9,0.:,.hoiµém; cada h_omem' em 
part..kú.tât;,' ª· -. exp~riri;iente .. tál como 
é!;á é, · na_ · sua-' º. bi etfvidade crua. · E 
depois, . , , Depois_ se descerrai:n . todos _ 
os v~,Ülj;_#:Se .. tornam,.co.mo q_ue p~l
pav!'!is :,~éi.Üelas 'realidà'tlei; <i,il~ se· ne
gavam; quando se podia fechar os 
olhos p~a ~o ·yê;-la$, .. _ _ . _ · 

Daí, .. o' -ân.:cronisrrio, de que a ·mor-

Anaitcios: 
Peçam tabe1a; sem- compromisso. 

Não publicamos colab01:açãó de pes
soas extranhas ao nosso quadro . de 
1·edatores. . . - . 

O . LEGIÓNARIO tein· o maximo 
prazer em receber visitas .às instala
ções. de . sua redação e: ofici11as. mas 
pede -.qqe nã_ô. sejam -as. mesma$. feitas 
nas -2.as, 3.as e . 4,l!S feiras, pôr exi
gencias do serviço, - te se i-évestê·-~m nqssos di~s, A :mor-· 

te é ,muito 'seria; -e o nóssõ. mundo é 
friv9lo· tto.r. pfíncipio. A m:órte. é 'triste; · 

e· os hômens·d~ lioje·cuit~rri a-pue. 1-·oiA· s· - E. -M- RE. v·is·T·A 
i-ilidad~:- A 'tríô-i-tê é 'velha, inas a ju- _ - .· ·.•. . · ·_·-. . •. ·. . _ ·. ·_ ·, 
ventude "é. úm -dos 'vàlôres·· supremos 
âa atuáliààde, A morte ôá .testemu.:. 
nho. d_~- pr~éarie~~d.é'_ de: ·~ssa víd~, _ (C~nc~~áo da, t.à. pag.) . 
rnas isto contrari;i a religraó -das ·\IJ- -, 
tam1nas::'A. ttiorte é' espiritual, abré à o telegrama. que 11.0ticiou.· uma .auqien-
p·o. rta _:, pará ;'ós "valorés trariStêride1~ - ela concedida _pelo_ -Swno Pontific!! 
tais, · mas· o mundo moderno. crê na Pio XII ª uiµ .",bispÓ_" ii;ngllc::,.no que 
carne é. rtq, sangue. -A mórtê -traz· a teve, da. .glmeroslda.de .pontlf!cla. auto-
mortüfcii~ii, a: -discipliná,, a --:àusteti- , rimção · pa1;à. comparecer revestido. de 
dade, a _renúncia, a . déliéâdeza' espii'i- · .suas , insignias - "episcopais.,, · teve uma, 

-- redação que, wioua um c~rto equivoco, 
tual/ffias -~t~,' h?iê! _sãô heresias. .. • no esplritq publico.' .. -

Pl~nio .Corrêa .<~-~,;'.~Iiy~~ra 
.,. ~eto.mamos hoje a série cl,~ artigos que vlnhaméis Católiço.â.,prime!ra vista, o Brasil era governa_do po,-

; escrr,W.emlo sôbre a ''questão rê-l:gidsa" g(le-,exµlodiu no dois grande1i'pártidos cujo_s_ chefes perte.l).!?iam, qú'@;.çi. to·. 
. ~'.~e~~ctô.,> li~_étif brasílfro_, },ri._i _cons~~ê~c;Ja ici~ um, . dos, à maçonaria .As lojas,imaÇQili.cas:,Pn>Hferava~, en, 

opnfllto que se--fravou entre Dom:N1tal e. a maçonaria de todo o país, cd'in a niaiã";Him,laíiifrfl~n-l::\à'~no cu~so-- dos 
.lníclo; entré Dom Vital e o Estst.do no f.im, . _. _ acontecimentos políticos: -À' diregãó<dos'·negócio1r·p·úl?lii 
, . Em artigos anteriores, mostramos que a presença .-de· ,cos-:eslav11 ,-pois confiada a homens que, nos termos da 
Irmãos maçonizados, no seio das confrarjas, constituia leg'islação \iigente, ·_prestavam· juramento de defender a. 
~rave irregularida_de,-.de um duplo por:ito'·'(lC,:,)yfs:t;,( _ Religiã:o•ao sê·.empossarem _.dos· ·.car-.g.~s públi~os .. ; e, no 

., .. 1 - jurídico: os ma.íons estavam excomungados ~or .. silêncio das IÓJ~s,_ cónspirav·~n_i 'êorífrá a lg't-'eja. Assi!r''. 
Pio - IX, e seria escandaloso -conservã;-;los,·.em,,-;lSl;Oc~a1<oes ,:,;,t%f~s -,,~L_e_xt~r!t?,~1dacl~~--~~t!)lJ,c:a1;,_,~~, ... ~º.!Iª'- le~lsla~,~ 
dest:nadas, não só a católicos, mas ·a católicos de escol,_ eram meras aparências. Nada exprime :melhor o desleixo. 
O Bispo quó em tal coneptísse, ~e ,declarava, /lm re,y~''ªi<.,,corll, _que essas aparências se. guar.dai{am.( do que,.l,lro p'.e
aber,ta contra a Santa Sê, ·• . -, : :, · · ' -,, -:- queno. fato. narr_ado pelo Senador Cand1do Mendes de 

li - religioso: a Igreja não poderia consentir que· as· ,'. iün-í~_ida: em -grande número de mlmicipios, o. exemplar 
.issociaçõe;, por ela constituídas ·pará afervorar os fieis dos· Santos Evangelhos sóbre que.-prcstavam Ju_ram~nto 
e os o1tirar nas santas pugnas do apostoladq, estivesse11í os altos funcionários municipais era ... de edição pro• 
densamente povoadas de elementos· pertencentes precisa· testante! Não era possível perseguir por meios ,legais a 

. mente· a urna organiza~ão que tem por fim O extermínio maçnaria: "todas as -opiniões tinham o direito de se ma· 
do Catolicismo. nifestar". Isto nãó obstant~, quando se_ quiz const~tuir 

Por uma e outra razão, Dom Vital. era obrigado a fa. ' uma organização católica de carater eleitoral o governo 
zer cessar esta gravíssima situação. Ertretanto, as cti- . a, proib.iu: para que e:isa organização, se os católicos já 
.ficuldades rnâis terríveis cercavam de· todos os · lados. tinham tudo, se a Igreja era unida ao Estado? Em outros 
o jovem ·Prelado: termos a maçQnaria podia trabalhar à vonta,de, enquanto 

1 -- él :maçomiria tinha no Brasil uma imensa influ- aos católicos era vedado interferir na. vida cívica -~ª!:-8 
ência,. e fazia consístir sua tática de predileção, em ocul• defesa de seus direitos, Esse o País em que a Relig1ao 
tar _seu carater anti-católico, o que conseguia, sobretudo, · ·Católica era oficial! 
inscrevendo ém ser.t grêmio Sacerd_otes 'mais ou m·e.nos f,omo se __ vê, amb_iguidade' maior não era possível, 
Iludidos sôbre as verdadeiras finalidades dá- seita; 

,, - qualquer atitude que implicasse em uma .-se,
paragão de campos entre maçons e cat6Íicos .desalojaria 
a ma,çonaria_ de SlJa posição_ predileta, que ê a ambigui
dacl_e intencional, pertinaz, opaca, e despertaria contra o 
Bispo (/e OI inda· terrível oposição; 

rl_l ~ .'a. opinião rellgiósa do ·tempo- estava Inteira· 
mente d&sa·parelhada para a luta, em virtude do sediço 
preconceito ·de qúe qualquer atitude pu-gnaz ê contrária .ã 
caridade __ cristã, e só os "panos quentes" representam· 
dignamente a estrategia política de _católicos autentica' 
mente caridosos; ' . · - . · · · 

IV -' o govêrno Imperial lião tardaria em se imiscuir 
no probletna, para proteger a maçonaria contra o heróico'· 
Pontífice olindense. -

. Era este último aspecto do problema, que nos falt<1va 
vent,il~r •. _Exami'nemo-lo melhor, 

* * 

* * 
E:'ssa 'a.mbiguidade -existia sobretudo em um dos pon· 

tos mais graves das' relações entre á Igreja e o Estado, 
·isto é,-tía fàmosa questão-,tlo "placet". Sendo a :.Igreja 
infalível em matéria de· Fé e de costumes, é evidente qu.e 
todos os seus filhos lhe devem ilc.:tar com respeito a. su
prema autoridade. Assim, nadá 'de mais ct1ntrãrio à auto
ridade da lg·reja, do que pr.etender alsue

1
m, que tem_o-dl• 

- .-rei to de aceitar ou -recusar .,a1gum ensinamento da Santa 
· Sê, que pode ·livremente JUigar · da, oportunidade_ de· ~e 
pôr ·em execução, ou'' não alguma . orcem· emanada·. de 
·R·oma. A união a Roma é 'o· signo: distlnfivo _da catolfoi
dade dos indivíduos como das nações,, Não ha, para -a vida 
espiritual de um povo, peste mais mortifera do .que .qual· 
quer· espécte de alheiamente em relação a. Roma, .qL(al, 
qu'er Óbstáculo no exercício do Supremo Magi_sté'rio da 
1 areja sôbre todos e cada u rh Cio~ f ,éis. \ Evidentemente;· a ·morte .se to1·nou _, Nã.Q é esta ·11 primeü-a vez que os so

enacroi,lica. Ela faz, o papel de· urna , .beranos Pontifices :i1i dignam .. de rece-
velha (1~'iúa àr_~toci·iáica em um ''dan- . Iler em audienci;Í, c}µ!fes _ je ~!tas sepa• Toda• a vida político-rei igiosa -do Brasil ·'$e desenvol; 
t111g''.,\iQ1'"4_üf Sir_ éians~ .. déii;ocrati~ radas ct:i, Igreja de Qeus. - O mala üi- via, então, sob. o sig_ no da amb_ iguldade. _Formàdo_s_. se-

tira, o · Uovtrno tmperiàl, herdeiro -das tradições 
,poinllalinas d·a. última ·fase. da monarquia lusa, -pretendia 
precisamente este absurdo: nenhum documento . pontifí: 

·o,o pod·e ser divulga-cio ·no Brasil sem o "placet", a apro• 
vàção da. Coroa. 

canie%t'.J>. _''.jitterb,))!!''.- __ E' precisá ex- · sigrie exemplo dessa conéiescende11cia gundó. as tradições I Lisltanas da monarquja cristã e ·or-· 
pulsa,J~,/~~--s!'iãp,;·?1\cl~ .. el<1. cstr~~--ª- _ p().ternal se encontra i)a. visit1deita ))elo ganlca, os brasileiros ainda contlnuavall}/ no fundo de 
festa:. lsto; porem, e ,mmtas vezes 1m- rei Jorge v1 ·qa, rng'laterra, _ao santo ~eus corações,· profundamente apégados ao alfar e· a'ó 
possível. Ela aí está, e dai ela jamais · Paçh;e Pio xr. . Comb. ninguem .· igno- trono, Só este apêgo podê explicar, em última - anãlise, , E;m- ou\ro~ ,termos, a Coroa - entenda-se ríão' só· o 

Imperador;- mas o Conselho de Estado, mas o Pàrlamen· 
to;. n,as a.· Imprensa, mas a opinião pública' - se arrogava 
o dlre.ito de àceitar ou recusar. algum ensinamento do 
Papa, 'dar ou negar obediência a alguma ordem prove· 
níente, de Rom;1. 

sail'.á. '. A,:-'afégriá -j,í. não 'será, pois, . n, ·9 rei da. t,nglatep·a .; chcle da igre- que " Brasil tenha· 'passado a terrível crise da M inorV ·· 
compléta{inesinó, ·será 'quasi inteira- · já il.nglicana. i A'.$Sim. pc>ls, não espan- dade sem perder a um tempo suà Fé católica e suas ins0 · 

ínentê··a'rtificiâl Pôrfanto, s·erá prêeic ·taque o sumo Poriti1ire cono~da audien- tituições _monárqu:cas. A Minoridade foi; para o Catoli' 
,50 eyita.:.]a, ignora~la, esquece~Ja ·eia a um 'bispo anglic.an,. cisrn9, um período d"' riscos terríveis. o· galicanismo, o 
qu:int~ .-p_os~i,ver. · ~b;a-1~/ 00 ;}n_!ni- _ MM ·o que é necessário que se_ frize jansenismô, grassaram sem conta nem medida entre nós. 
mo que· seJa, ·sera uma gaffe · irrt- muito é·que,·rse ô Sa.nto-Padre condes- O ·11~erallsmo invadira as fiieiras do Clé~_o. E,entretanto, Em cutros termos ~(~da, a consequência era dàra: 

ó. Estado brasileiro, oficialmente catól:co, sé reservava 
o direito de praticar o "livre-é·xame" protestante em re· 
lação' aos ato:;. emanados da_ Autorid::de Pontif:cia .. 

perdoa.vel. E a peiói de tqdas as "gaf- · cericíeu em 'ret:e~r · pàramentM.i> o dito a despe_lto de tuC:o isto, .- despeito da situação precarís-
fes" ::lér'á' niórrer. O -defunto, antés de ''prelàdo''. 'não quis,· de modo algum, sima· em que Feijó - precisamente um Padre! ..:.. deixou 
mais ·nada, é um'tiaidQr,'E' 'Ullfa: pes- · 111e i:econheéer' a. validade ela sagração I nossas relações, com a Santa s,s, o Brasil cont:nuou, ura· 
soa· iriéi;inveniente,-, :coir1O ·as· que.· .se episcopal: Leãó xru Já decidiu em ças a. Deus, unido a R6ma. Para . as instituições monár- · rilaior contradição, mais fla~r:onte amblguicl~dP de 

at:tucle não pope hav.er. desliompqem .- indispõst:l.s -tior excesso documento oficiai ·e definitivo, qu·e as quicas, o risco não foi menor. As revolucões mais ou 
de bebidas..E, assim'·-comó'·para<estas, ordenações anglicanas ··são· núias, e cs menos republicanas e sepa1·atlstas· se su~ederam inln· 
ineviiâvêis'-: :defetibilicfade-s°'. fisiologicas "bispos" anglicanos não são, nem de terruptas; e s_ó não alcançáram ·resultado, porque· repre-
ha ós'_gabinc~tes ·sanitarios;·- para a· lohg<), quer :Blspos,·-quer sacerdotes. sentavam muito mais a opinião de.minorias ativas e em; . '$; 

* * 
outra,· à. n'iaiôr· de toflas, ha: os- -novos-- Assim, _0 gesto do _·Santo -Padre tem o . preend~~c;>rà-s, do que o sentir aeral da populac,ão,' pro- Como· veremos, essa ámbigu.ldadc atuou toda ela !rr. 
carros-- funerarios d!C P!'efe1tura. 'A.s~ . _méro · cara ter de cbndescende11cia. - fun_dam~i'ite apegad:i ao Menino-Imperador; Assim, l)ois, · detrimento da Igreja.· A- Coroa ·reeusara seu '';>tacet" às 
-sim.,· •com ínuiia· correção. e, higiene, a màssa'da população desejava a um tempo que o Brasil bulas 'papais ·que condenavam ·a ma!?onaria. Por-outro 
passa~se:• por cima· destes fatos' cor- • • • c:01,t_lnua~se católico _e m?ná'rqulco. E, na aparência, ·êra- lado,- como g--ovêrno católico' que era,· .pretendia ter juris' 
riqueiros, sem se-ter nauseas nem co~ mos uma monarquia º?m lmper'ador exercendo suas fun- · 'dl~ãd Sóbre ·os dignatários eclesiãstioos - outra· aberra· 
·Iicas. ·Tudo tão natural! ·_ ·. > !levemos infoi·màr a, nossos' leitores ções "por. graça de Deus e unanime aclamação dos. pó- ção tão grandé quanto o placet. E, por Isto; quando Dom 
==;;::::==:::::;====:::::::;=· =·=·=' =·==· ==· =. =·= '- que o "Asilo Datuira", de Poá, éin- fa- vos", uma' monar(luia católica, em que·· a Religião: ·-Cãtó· ' '-Vital exco'rhUngou os maçomí, o governo iínperial, 'por v:a 

. ·. - -.: - : - ' '---: ··o· - 'nnn~·· M. o· -.- vor êlo ·quar.se.·réalizou Uln chá benefi- J:ca era a única oflclal, em que só se ad_mitia o casamen• . privada de início, de ,modo público _por fim, intimo~. Dom ,,.JnUARÃ<POSSt N . :,rm, . - ê éenteiha13Pµco/:e,':~e:co1e~~~tlvo,,: ,,JBJ!'!lgl_~so,,.~!f!:que se_ mlris~r,~.v~ ensl~o, re)i~ii,so~ 'f!~s ~:· ·~ta.1·-a ciue ~e~o.11~~~-~::,Sr,'t', rf?· Rºr ,,v:,t~I. esta~~ 'R(!iá, 
!' \t!Jl1;'.7' ';' \ ·;' .1,,.-c , :-"-•\,:,-,e,,.· . ';:Jcc ::an&: ppplÍl~ã,t»·sl).áO ,Í<'\,'a~ll.câ,{:lümi .~s~j;.'f ':-e~ê_oJn f,úlJHea~j · e_m •qu!'Has ~rop.as tln-tt~l)'i,_i°rti-!!ip -4~'\''se~? ·c:am,_:maJs'.•uhi,,~111_lTJ'.ll".':::l~1t~_,de ,~),'t _est~ 'trein~nâJ:': o illtA.-;~7. ,,•,n·''N0YO -'ARCEBISPO . tlt:t, •-'.·,: :, . Ji ,,_ - : -_._!..·_,_·> ', . a~oe_lhtaórl,-à pass~lngerr,il,._~~--~~n;tis~c~() Salctr;:rf!e,~ri/tm que· -tGov,~.rno, lmdpenal.dSf?Bi·~om:Y:•tàl,,~~-\je,~~1°..~SS\ 1:ºt' QOVRerno, 

--~, ·. • . · _ ·,e,,, ,-.-,,,.-L· o'!! ·li'• ... _._,,_, ,- so ea 100s .. era ·e c._,rve:s ·para as a .,.,::·ma:g,s.raturas ra ria .seu-- ever ,i;:· __ sp.9_--,. _Re· 1 .... r,9-dà'"º" r1:t' oma. 
t· '. ,:,:'--UE-----·sANfl'.PAU(',·o·'; - _- ·:.r·. -t ,.,.. --,.,-,--,~-- pú~licàs .. 1:- r __ e_ª'·.ida~e.·?.'Pº __ r_e.·m_, era ':"ul~o':menós,11itida, . -.•. ·Se,.pelo contr.:l_·rjº.·.'Jà:~_~ft_ê'.%~~~,_s_.s~."~._:~:~~-vê·~_/_J•, seria 

·J . · U L considera.mo; Jainen!'Av~ltiuMi. J;!refe1• muito ma.Is aftffiígu~!":élo·'''<t-Oe -essõis 1lusor1as aparências. preso e pro.cessado .. Si:u p~oces.so eq-u1-v~lerta: a .um.-esoan-
_;; • -~- , turà do Disttlto ~clera) ~nha.autorlZád0 O Brasil era ,üm'à mb'nar~ui;{'tfo ft1iiias 'tfnta"i,"'rr,uito ma s d alo imenso-r•a. umá''t:t'll\;a'o )'1úb11'1:'â>'e- ·to.rm*' e·~r'e o Go• 
i (Conclusão da. 1:a.-pag.} ,; . o trabalho de .mulherés 0hai! empr~sas de uma república- corbadà 'do 11-ue·--uma monarquia genuína.- ·vêrno lmperia.t e o Ep:sc:opadb Nacional/'º'.•·,'' ' 

·; , --·-- -·-ti-ansporte- coletivos _ Em p_rimeiro lu- O Imperador era, por sua'•,esttüt\lra de ·e:ipíritõ; muito Foi diante desfas' perspeê-tlvas~que·-oom Vita-Finiclou 
._:'rior Sl_la _$a1ttida-d_e, 'o Pa_p_ ª.· P-io gar; ·a. mobll!Mção está.longe de .. ter i;s- mais um fillio,das Ideologia~ de 1789, do que um'dl's'c;pulo 'a luta. Cdmo 0 vere'r\ios;'"t1bfsüterrw-eh1'-'ll1il1\igos·"se- conju-

K - - • sumido entre nós prop0i'ções que justi- de Meternich, um entus·a~ta_ d.; Sant_a Aliança, E pelo garam par_ª __ --2,,_arrastar pela v:a ela amargura, para o le-:XII, ~lot'iosatnen.te re)lia_n_ te_,, P. a- - b d. • f' d h f . . . . ·1t· d G'I . I'- l ~ . . fiquem ·esta. -medida. Em segundo lu- mesm 1apasao a inavar to os os c e es dos dois gr:rn· · var ao a o o · o gata, pa,,a ... e, mpon,.uma ,terrcívet tortu• 
ra. a- S-é .. Metropojitana de. São - !lar, é gravemente novico à 1.noralidade des partidos monarquistas do Brasil, o: Liberal e O Co_n· , 1·a·: a n:iaçon~ia con'f.•'s'oas al'ltfu-•políticas-multiplicadas, 
Paulo, 0 Exmo. e Revmo.' S~nhor publica que a mulher, que deve. ser ob- serva dor_, Seriamente analis,aà_a.s,. as·. convicções_ pol\ti- e os católicos pcomótlatié·ios .e "9àridos1>s", capazes· como 

))qm •C,ái;los Carm_elo de Vascon- jeto de uin respeito todo especla.1, se vc- oa's dos estadistas cio Império, os próprios princ\pios dou- · temprl!; de t'\ijlas as.,:intolerancias,. de ·todos· os excessos 
:;ccflos· }.fot_ tà _bot_ive ·J)Ot' bem_· .. tos já ex11osta à. convivencia. promll;_cu!l. dos trinários ·da Constituição Imperial, teMam como conse- de zêlo, de.todo o fànatismo e ele toda a injustiça contra 

meios de transporte c<ilétivos,, E·:lB!:.<lo quéncia lógica, não a Monarquia mas_ a· República_, aqueles a quem eles .,acusam· de.-.- intol'era·ncla,·excesso 
n1àr p.osse · do Arcebispado,' -m~- com toda especie-de gente, em toda._cs- O mesmo se dava em relação ã posição religios<! dàs de zélo, fanatismo na defesa dos direitos da Igreja de 
diante ·procuraçã-o -oútorgada -aG pecle de circunstancias, e expondo-se. leis e dos Estadistas do "Seg-unclo .Império".· De11s. 

Exmo. e Revmo. Monsenhor J o- em consequellcia. a toda especie de ln- -------------~-------------------
sê' Mãria },fóiiteir6, V,_irrai-io ca~ cidente~: De-mais a. ma.IS, s; .terl'ivel 

· - - cr!Se de transport-es que· o. Rio atra-
pitular. . · _ - - - vessa ainda t01,ra mais _agudos os in-
. ' Consoáii:te 'd e s'êj o. cxpres• convenientes dessa ,deliberação que, es- O A T O. L I· C O S 
so.' .de/ 'Exino;' ; é - Revh-í-o, se~ ,pera.mos, não seja. )dotada, em São Paulo. 

nli'oic .iiç~~i~po. eleito, a in-\:e5~ 
ti<;lurac--.. sê.dará no pr&."<imo'.<iia 7-
dc Setembro - Dia da Patria' e 
Feha::d;i -"Pàdró~lrà dó Brasíl, 

Comprem exclusivama~fe suas •. ióias e. 'seus presentes na conhecida 
J O A L H · A- R f (4. 

Nossá--Seithôra Aparecida :_, ás 
· 10 hora-s,,, l)a ,sala- capitular . da 
Citria '!\1etr_9politana; perante o 
Coleímó', (:al;,id!), espedaln1e11 t~ 

'convoéâdó é reunkli:i para a 'apfe.; 

e A S,A e As TA o 
. &UA 15 DE NOVEMBRO N. ~ 

fEsQ11ina da Jlna Anchieta): 

e 

• 
OFICINAS 
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• 
• 

Y nicoa çuncessiónario1 dot AF A \f& 
DOS ~Jogiq§ • ELE C 1' B_.A • 

·;·--

sen~~_s!~_ci_ue. o}txmo:_ e Revm?· 
Monsenhor Jose Mana Montei

··ro 1-fiêl'tatti:·'dos, réspectivo's do-. 
-cÚmfíitf~::i~1 f\ei{ãci d?}ó:º Ar.-· 
ccbispb· e 'dâ procuraçao outor
gada por este-para,. em seu nome, 
tomar posse _-,elo t\rcebispado, o 

, que tudo cotisúi.rá • 11a · _ â ta · cjúe 

O MUNDO- TEM UMA · GRANDE -DIVIDA 

DE. GRATIDÃO PARA COM A PO[ONIA 

to d~ Danlzig. Mas só do pontg de .vis· 

ta formal. Atraz elesta questão, c:rue 
serviu para Hitler só como pretex• 
to, estava oculta a questão de l\laio1· 
importancia, a questão de "to be or 
not to be", - da liberdade do mun, 
do; a questão de saber se. todas as 

· será então lavrada. (CJC ca11. 

334, paragrafo 3). · Festejos em louvor de s. Luiz 
Gonzaga no -Coleglo s. Luiz :,AJÍi:t~Mbnfa liturgica extepm 

se rea,lizará: em dia de outubro 
qm'. 'ê_; Éxinq.' ··e. Revrno. Senhor Realizaram-se. no dia. 26 PP,, no Co-

Com seu heroíco sacriiicio a nação polonesa · s~cudiu o 
torpot dos paises livres - o 5.o aniversario da guerra é 
uma boa ocasião para recordar esse fato, mais uma vez 

nações . J/odiam viver livres· o.u de
viam se tomar escravas duma nação 
ql)e chama a .si mesma "a úaçã\l tios 
senhores" - ein Herrenvolk. 

Foram os poloneses que, por sua 
atitude eh eia. ele l1eroisnio, quebra
ram as. ilusões ·do'> .mundo democra• ' Dom C.irJos Ca-r:111efo-de Vascon- legio São Luiz, festejos em l1onra de 

·cell-os· '.·;-11,r,;.,..ta: f-j,-_·ar _para, sua en- se.o· Luiz Gonzaga,, _Padroeiro. daque- R b 
rnu,.., le conceituado_ ·estábelecil11ento. ece emas do Consulado polonôs: 

tl'adâ ·;sok11e ·iía Catedral,:- onde O tn1!11do deu aos poloneses o apeli-
-- ----- -- ' · E · · Ãs ·s,30 horas O Revmo. Conego do "os romanticos". I•'oram os ale-

se e·--.r_g'·_u'·e·· ,o_ , s6_lio.· _qite Sua_: 'xcia. · G · ·d AI· · fd DD .., o . Luiz; . onzaga !l . me a, · rar • mães que emp1•egaram esse apelido 
-vai -cngr~wlç_cer. - comÓ -. tçi·ceiro co ele Santa Cecilla, celebrou l\Ussa, com inteoção particular. 
1\rc~bispo.,Jviétropolitano de São ª qúal co.ntou éom ª presença dos · Os romanticas n,f vida de cada dia, 

. Paulo/ · -: , ·.. alunos. - .. os romanticos em literatui·a, os ro-
- . . . - . , A. segu-ir o aluno .Làmartine Na- manticos mesmo em politica Interna· 

Cçihúi{ikp,; otttrossini, ap Rev~ - val'ro ,J;r. proferiu uma. 'oração Alai• - cfonal, Eis o l;otulo que o mundo com 
· 1110; ,Cléro Seéu\ar e Regular-- do sia.na -ª qual ·toi seguida da. queima.. tanta· vontade colocava no peito da · 
-."rc_ ê_bi····s·:n·a·do· ·_-qtt._e,·-a :p·_ar,tir:do d_ ia dos Ó\sequlos .ao Sâ:ntQ. -· - · · ·. , naç" polonesa 

"" r À tarde, às 16,30: horas;. realizou:se . .ao· · · 
., 7' d{:sé'iúribt:o, d_e_ve inenciónàr- . a tpmada de poss-e dos· Óficlafs- do ·como oposto ao "romantismo" 110· 

se, ond.e.•Q Liturgia o requ~r, o Batalhão Colegial. , . : lonês, o mundo punha "o realismo", 
-- notn;. tio· 'riovo Senhor. Arcebis-. . Após a recepçãq. 4..; ~r. ,Seci·étàrio ou a conciencia. da realidade. de mui·. 

" · A p 11 ta. , · · . tas o_utras nações. · 
l)·o .""""'. "Carolus" ,_-·, .be-111· co.1110, da Educação na .. v. an s. - ,01 so, . D. . d ... d t d B d · N ·. urante vinte anos, epo1s. e cr 
11a:ói-~ç~~ .''Pcus_ e Sen-lioi: Kos· - ~~~:il~nte ;ªª~e.ª.ªª, t eira: a· :~nt!!hii~e~~~f;!,º:gap~i~fi~~0:1!~J~)~r-_ 
so".-,:-a4ri'S:c.-e11tar~$e -ÜO. tex.to o ,O aluno Paul~.- :B,e. Lpro __ rtu_nc_.i,dl!·_ilma · - • - -

"- ; ! iíarticularmente a. politica dos. cria--• .. qü_e ,_se:; o.mitiu. dura_· nte_ a._. vaca_ 11- _ breve. saudáção,. "- giía\ sé -ª~fú _11 a - , . · · - ' d E ·d - l R e · ~io~es .~e._ Versalhes, não dei."'ou de 
>c_ia-õéfá_'St·ísto':ê,-aspafavras \'pc-; bel'lç_<1o. as·. spa as pe_o .. (l"{ntô. O•\ _ser.-'.·-~_.reaiis_ ta" •. , 

- . nego Ped1·0 Gomes, DD. Paroco de-,.· -
1ó·11Ss·so'Ârcébi'spo"; - -- - - :sa1\ta.'Géliéi·.ç;sa'. _: -.- - · __ - . . ·•' ·Foram os "realistas" que feclrn,ram 
S. Paulo, 3r de Agosto de 1944 · A entrêga ·dá· Bandeira Nacional os·olhos quando a Alemanha vencida' 

· · · - -- · · -- · ao bJ.talhão foi precedida -por uma de_ixou de pagar as reparações da 
-{a) --Çóii~go _Paulo. Rolim Lou- homenagem dos o'!iclais ao Duque de guerra de 191,4-18. Foram eles. tam-' 

r.êiro~t'Chincê1er'ido ,Arécbis~ Caxias. · · à. bem que fecharam os olhos quando a, 
pado_f,. - · · · ·Encerrado os testejos houve o des• Alemanha começou a se armar,a des-· 

file do batalhão, desfile este que, tal peito - das _ determinações do ti-atado 

_ :t,: ''L1':lifl~N1\HIO" SJG,' -
NlFICA.: BOA· LEI11JR~ 

~ FORMACÃQ .. 
j .• '.'/;; ~·:)~:7~--=--·:.:.:_-: .... : .----~--· ·• 

como os. anteriores; se dlstingniu pe. d3 ·versalhes. · 
b 'perfeição _de •sua· apresentação· em Aqueles mesmos "realistas'' concor-

-conJuntoe pelo· entusiasmo. dos alu·_.· elaram também com a militarização• 
·nos,, sendo- v1v11,m~nte:;:ipl~ufilgo pela: da ne11ania; eles ia111bem, fizeram o -
a_ss_i~t~n-~ii\.t,. · , -- ·- .----- - -_ acordo de·Locarnp; el.es mesmos;11or· 

tico e mostraram que, sem âmansar a 
fim, concordaram com a ocupação e besta nazista para· sempre, por meio 
incorporação ao Reich da Austda ela força,· nchum Versalhes, nenh~m 
eles mesmos aceitara1i1 coiu um so- Locarno, podem assegurar a pa'7. e 
pro de alivio, a ocupação dos Sucletos, a segurança do mundo. 
pois, confor1he _as prome~_sas de Hi- Este papel .da Polo.Ilia compreeu-
tler, isto seria s.ua "ultima" exigen-
cia tel'l'itoriai. cl0m muito· bem os mesmos alemães, 

f; Hitler que está se dando conta de Não foi mais do _que um fruto da queni. foi que anulou todos· os· seus 
"política realista" o ac·ordo ele Muni, pia nós. Por isso toéla a sua vingança 
que, que prodµziu o fim da inelepen- furiosa 'é dii'igida contl'a o povo polo- ' 
dencia. do. E.stado ·. dos Checç,s. nês, mandando aos seus exerci tos e 

:Ma.is uma ve21. o mundo i'realista" keus carrascos da ·oestapo extenui-
acreditou nas proi:nessas · _de Hitler 1iare1n' aquele·. heróico povo; seiu· qual· 
que ele .. lljlda 1irn,is 'exig!a, e que O . quer piedade'. . ' 

. uundo. já -podia jazer em calma, na - Por issó a Polonia é, dos -paises 
convicção de que tudo chegara à me-. 1 cic'upados pelos alemães, 0 que sofreu, 

,lhor. orde111, · . sem · qÚàlquer i cóni1iaràção, · muito 
o de~pertar chegou mais breve do'. liiafs dó éiúe os'õúltos. 

que. se podia esperar. • _ · Mas nem· perseguições inc1·iveis,'' 
O papel dum ·despertador desem- · nem faltá.de 'auxilio de qu·arquer. 'par

penhou o troar dos canhões e o ruído· te, conseg't:iiram q1febrar o es'!iirito da -
elos aviõe~ sqbre o solo polonês; _no·, í·esi'stencia; d'os: poHnieses ne1n"a von- · 
'dia l·de setembro de 1939,: tade cte ser uvres." · 

iFora'm: aqueles •1romànticos" ,os' Agora:;'no dla·do-6.'0 aniversario da 
polonesés, que chàmâram a áte~ção • segunela guel'l'a lnúndial, o mundo, 
elo mundo . para -o perigo; por uma· que . ~stá · marc1mndó PFª · vitoria fi• 
curta palavra ",Não!". Tornou-se ela- ual, não deve esquecer quem desper• 
ró 'que foram eles, àqueles "roman: tou 'a- ·c'o11ciertcia-'das náções-·-livres, 
ticos'; que tivera111<1nelhor· compre:·- ê' quem sacri'ficou, · para a causa co-
m1são' da: rea.lidMe', do que os 1ilais muni; tudo 'quê -possuía, e quem ~Q-

capazes ·.''reaHsú,ls('. - ' freu· mais dó que·outI'os: a Polonla · 
I<'ormalmente; tratava;se _de .um por- · -~· ,Polouia oonqilistada mas invenci· 

to--fücroz, M fiô Vlstül'a, -o u~r- VCI!_ - .. - - . -
~ ., ' . 

. 1 

Pé~ Adalberto de P.aulá Nunes, :: S .. .D. S, 
Vamos . .interromper- 'neste artigo de. Igreja •e Jesus Cristo_ formam .um. :;;ô 

hoje :a sené de considerações ·que ,:vi-: , corpo - -o · Corw -l'II~tico de Crlst_o • 
Ii_hamolr -· escrevendi,,. - mensalmente, Por Isso, o espirita de um é -o do .~u
no-• LFJGIONARIO, ·sobre ',·o·' ••Sabado tro) ...... -a sua , santificaç;io . .E. n_ãó: é 
do· Sacerdote e a Santídaele ·Sacérrlo; oiltr:i. coisa que. quer -e procura ._rea-
tál" para:.prend,ei: a nossa. atenção a liza1•. o Sabado dç, Sll,_cerdote, que ·ba 
um- .ràtc que é digno de.· i,,3gist1-o· e,d.e 10 ano.s. v~m- çuwprind_o lflalllllll;lte o.s 
Ílmtt especial t,ererenéia: , , -· :-- · ·- ideais que o criaram,, Não Uv~i,se o 

Refedrn~ 110s ao -to.o ·aniversaria Sabado -do -Sacerdote tl'ad_uzído,. fiel~ 
do Sabado •do Sacerdhte;solenemen, mente, o pelliiar _ de.- Cristo. e o. dà 
te institui do- ha ,dez: anos atrali; no. sua Igreja, nã9: comp~e.endeJ::ia'!llos as 
dia -_8 d·e setembro· de -1934; na C::l- benção~ ,.pater.I1ais e-, fe_rvorosas ._do. 
tedral de Santa. Edviges, êle Berlinio grande _I'ontifjce .Que -foi -o pranteado 

Quando hoje .corisidera_~os o fato Pio- Xl e: as -r.ecomen,dações do i,eu 
da Idéia ,fo' .Sa.badg dó Sacerdote' s1;r sueesi,or gl0ri9sa'!llen(e reínant~, . Pjo 
conhecida. e praticada em tóelo ó orbe · XII;.. logo após J1,_ •. sµa. ~ce11,çãó ,à Ca~ 
catoUco, -vem,nós êspontaneámerite tedra infalível de Pedro. Semelhante-
.io 1,e·nsame11to a- parabola· de•,Cr:sto mer.te poderia111os .-dfaer .. q11ant~ :às 
Nosso Senhor sobre o gt'ão de mos- palavras -entusiasta.~ - e eloqueute!f 
tarda, que, não obstante ~er a me- de· inull1eros:.Ca1'.dia,is, Bis,pos, Sacer-
nor das •sementes, não,deixit .de vir a elotes- eminentes_ e ,mltos proe_mine}l· 
ser, };l,8P,<lil(I de. appdre,cJªª A~'l?ll:-i;fº da tes , do la,icato qe -todali. a11 n.ações .. e 
terrai;'11ma aryor_e frpn4os.ll;:J1..:.-pqssa!1· povos, quando-, s-urgiu.,,a. idéia ,do.;S;i· 
te, ·_onde, os Dl),ssatllihl)~ .<W'c~µ' vao bado do Sacer<lote no firn;ian;i,ento 4~ 
buscàf al:ir!go •coliti'al--o!f',~OS '.do sol. I;;réja. · l-Ii· Ull}a U}1i~ razão" e_:x:plfc,~· 
Fot:·o <J;Ué; ~eon:técéµ,j1ew~Uiii,µt,emen~ Uva e . que nos esclarece -- é -Pfl" 
te co~ i>!i:labado,lf9';'~1"ce_rqQte,.: que ·-o _Sal;>a,do. Jl9 SiJ,cerdote c,gJ'J;es· 

0-P~. _Pf~éiS)al';S,cliúi,t:'d;):J;:r>,.S-;,, 110s ponde _aos ideais, da. . .Igreja. quanto à 
longos e 'iríterínm~v~tsiarló_~ ·9:ü_e,, pre· santificação .des seµ:. ministros, 
eederaim, à roaturaçãôi\'.10' seu',j'!'ánde outra razão ou éaúsa que. não j_l(). 
pensameu·to,, ja,tn:9:is · 12enl!a'r'1ih\Í~e: sua: eleriàmo~ deixar de registrar neste 
idéia- u~ dia. toIIJÍlflà;-:t,ío-r.iiéõl_~rfüo .e artJgo e que mui.to fez t,iela idéia élo 
vida e 'tráliapondi>c fi'ónteiras, _é.:• ma· Sabàdo do· ·sa~i-dcité (dizéinps pro-
res viJss~ a .<lar ünt-gÍ-ânilé eiltÚaias- positadan1enté, "ID,ll-:IA" .comó ja tl· 
mo' a jTidii.irél!gfos,a, '?>teimo llÓ · lllO· vemos ,ocasl;iq. de dizer ,neste mes~.o 
niepti, ell! qu,.':yj~.-J.~DÇa,d~'P!)Í''tiÍ'ra a jt)l'.lial,. 11ois, a idéia elo- Sabado do ·sa:-
sua ·: sêmeriiéiirtha' h:l.'.> ümà' ;a~cad;J.. cenl:ote em o'utros - páíses tornou-se 
jamitls• •cogftára--:no.-,qúe,.viriÍt: ;~ ~er eonhooida,-eoin o.- nome•. de .. "Quiµtà.-
essa.Oii.em.,eírted111milde -..ê t.ima aii·v,_ feka do Sacerdote•• "Ô\l dé, ''Dia do 
a. prÓfotar· sêus ·ramo·s 'sóbre. toda .-a Sacerdo'te.-o!i .SacerclQtal") foi o pres• 
face da terra. ' - - -. ' tigio,-·que lhe ·deram o Super'ior G_e· 

Lançando, hoje, um_ olhar .i-e_tros- ral • dos Padr?s -~alvatorianos,_ ém 
.peétlvo, e, ao 111esmo tempo; ltíqufri- Roma· e o, Diretor Geral do Apoi;;to)a• 
dor, sobre, esses 10 anos de vida exu- -d'l eli _Or;i.ção, Pe .. Zéij, s: ·l· O_ tiri-
berante do Sabá.do déi Sacerdote, melro lewm 'o pensa~enló de .seu fl'. 

surge-nos a seg·ulnte pe1·g\mta: Pm· lh<'> espiritual; ao - cónheciu:ien,to à.e 
que será que -a idéia do.· Sabad0 do tod-os- os -Bispos. fadres e. ,T$oJogcis. 
Sacerdote tem encontràdÓ. um: àinb1· da Igreja Catolica, ma!1dàndo' tra1,u-• 
ente tão facll de propag;it'-se', i-.)1,ma .:zit•, pará, o ,-latim,. o.ce_lehre ''santinho" 
repercussão tão 'pr.ofunda no ·seio-·'!lo' ou, fo-lhato.- elo .. Sabado do _Sac:erdo~e. 
,Catolicismo e uma acelta~ão tão am• e11:v:iàn~Ó-o para .t9do o·_ lllUlld~:, ~to• 
pia: e unlver$al entre os Pastores (la Jlco-, p-rJnci¼)ali11,~11te., nàra. ·o:s Bt~p~s; 
Igreja' e os fieis? Tal fat<5 nos im· · Padres-.e Teologqs._ o·seínniiió; d:F'e. 
pressiona vivamente por que irão co- ,Zeij,. -S, I, cqnfrtbuiti _ _.poôei:osàille)l· 
nhecemos acontecimento igual quanto te-:i>ara que os fieis tivesse1n:.mn co
à-rapidez' de uma idéia que se al~s- -n-11,ecimento amúlo.e gênuino d<5 gran-
tra vitoriosamente e qua.ntp:_à sua de. mo.vimentô .de. ora.ções -~· :'sacrifi-
aceitação universal. ' - ciÓs em Pl;OI dOS Sàê~rdotes_· de foda 

!riamos· muito longe se ·quisesse• a Igreja militante, esérêvendo ~Ili ls.: 
mos trazer a. lume ou exgotàr todas - tim- um. -suculento. aÍ'tígo siibre o Sa· 
as causa:~ ou. moti-vos que ·colltribui- , -bado do Sacerdote, que clep_pis' foi 
1·am, de algum modo,_ pa:ra es~a. di- 1·epÍ•oduzido em màis, de 40 ,círgãós de 
vulgação entre as diversas naçoes, e ·imprensa; que em tód~ 

1 
o :rnundo tT·.a. 

111es1no, entre os campos missiona• bali 111 pel.a -difusão da grande ·devo· 
r!os. Falando sóbre ·esses. dez anos . ção ,ao :flagrado Coração <lo Jesus· e 
do Sabado do Sacerdote; vamQs _ tra- , do :4Postolado da O1:ação. ~proxlnta· 
zer à Juz e à nossa conslderaçã'o' apc- . tivainenté,. este artigo fo,i reprodµzi-
Iiàs duas causas ou motivos.· · do 0-em 300 lliiguas:, ·. · _ · 

A primeira. razão por q\1e 0 : Sáb.a· S!lm. duvidá; estes ~dois .en1lnentes 
cfo do Sacerdote, encontrou, logQ_ no .. Sacerdotes fizeram. xnúito. 'para qÚe o 
seu inicio, um_a~píente tã9-Ql'Opicio Sabado do Sace·rdote fossê con.heêido 
e feliz de propagar-se -pelo inundo in· ,, ein .todá .a ~ristaµda,d~, l).as dioceses 
te iro, vamos achar no .. f~to \l'a idéia bem organ,izadas ou, nas missqe,s lon- · 
elo Sa.bado d9 Sacerdote. eori·!lSP0ll• , gitÍ.9-uàli-. mantidas pelÍI, Ig1•~j°': -~ :são 
der plena .. e: satisfatm:íàn1eI1.tf,iJ.s: it~· .. ; t.am:t>e)ll: ,a ie_il~~:APi_fl. ~err.pt:?~--~SJ,i:µi~ 

-,l)il'aç9.es.-,mai~ i,ntlm,M ,da.,.Sta.; ~A<!;re: -gos dos Sacerdotes ~ ~e ,,,~~~-ê?:.llta 
Igreja e de Nosso. Senhor Ji)s.u.s · Çris, ' ;c_;l.'µS,!L "".""' a. sanUflc.::içao sacerdota;l -
to pais ambos têin· um stf peJ'.\same1i· .,~c;tue .,hoj.e, aprese,ntaµ1os. os _:µossos 
to' a fospelfo de . seus minlstrps,_:.(fl :_:sjn,ee,~oi~.ijir.a~ecinlellt?S• -

.-,-1·· 

Pe •. Vicente ·,M.--Zioni. 
-. . . ' .. - ',, :· -. ,, . 

A Historia .-. costumá-se dizei· -· é nmitos a. caridade. o que perserve.rar at6 
um circulo qu:; gira continuamerite, niu- ao fim, ess-, será salvo". · " 
dando e reiterar.dó ao i'nesnio tempo; -os A Historia; realmente se repete. , 
acontecimentos e a. atividade l'iumana. '.'Muitas -velleS, no_· decorrer dQs se• 
Els porque na.s primeiras pa.ginar .· da culo~ .. têm. a.parecido. e,queles · sedutores 
ni.onumenta.l Pastoral_ Coletiva _de 1915, de que falava. o Divino. Mesyl'.(I e, com 
s,bre · ó Espiritismo, os senhOres .. Bis- 'frequencla, bs hOmens, • deixando-se cse• 
1:0s do Norte do Brasil empregaram uina 'c!uzll'; fe.:hai·am .os· ouvidos .. às verdades 
linguagem que espelha. nitidamente· .os ~a'crossantas, da Religião_; apartaram-2e 
nossos dia:;. . . '. · · da. ·doutrina, da.. fé ,e, da Igreja_,de Nos• 

'.'Em melo _dos horrores_ da guena'·que so SenhOr ·Jesus C.r.isto:e .a.ceitru:a.in com:, 
tem' desolad() o Ínulldó, - lê-se ...:. "U:a dogn\.a.,;-ftros que:'os :Inibiram- .de perse-
inquietação da incerteza. sobre· ô que i-e~ · · verar ·fiéis á:té o: fim, e os pr!va.ra.m do 
sulro.rá deste formidavel enibate·das·'na~ bem· lmptemo que Deus lhes_tinha.:,pre•-
çóes em Juta, depois ·de co1wosco ren~ parado -, ·a. salvação eterna":<~ •. Col. 
dermos fenrorosas_ ações dé graças à l)ag. :n. . . . . 
Bondade Divina, que se dignou até lioje um · destes grandes males . é o Espi• 
poupar a. nossa querida Patí'ia dê · si- rltlsmo. ' • · 
milhante catastrofe, parece-Nos, ,Irmãos Tão grande. e tão essencialmente mau 
e Filhos muito amados, ouvir a.. vo_z do , que _não ,titubeia em- lanQa.r m\i,o dos 
nosso Divino Senhor, dizendo-nos cóm.i l'l'e!ós até -os. ma.Is ilicitos, conta.n,to. que 
outrora aos Apostolas: Não temais, mas pérmitam fazer mal ·à, Igreja de Cristo 

. não vos deixeis ire,duzlr, porque .so o que , e aos seus ·mell'jbros. - /· 
perserverar a.tá o fim, é que será -s,.1vo" Anos atrás, -o Espii'ltl.smo cónsidera.• 
(pag. 5), va-.se a -.. verdadeira. religião·· e·• aborrecia. 

De fato, os ·acontecimentos hodiernos tocla e qualquer· união com as 'demais 
repetem perfeita.mente os -de 30 ... a.nos formas' religiosàs exisfentes iio pafs, que 
atrãs. Mudaram. é certo, multas co~as. 1 rc~utavà pôr ·.falsas. , Insútgia.~se, -mes• 
São tambem outros .osindiyiduos e- maio- mo,· contra todas· ela.s.- -Basta.0110.s .. per-
res as proporções. No fundo,· porem, o col'l'er ligeiramente a. literatura. -es))lrite.. 
fato hlstorlco é• de categoria. identica Hoje, préctsàri:1erite para. mais de rijo 
ao de 1914. :i,: a guerra. com seus horro.- comliàter 0' 0catoJ1cisrrio, <> 'seu "grande 
rea, llJ o presente· convulsiona.do <le- modo · inimigo''. baluarte, · à!iás irieY.pugnavel 
tão impressionante. li: o futuro tenebro- · dó_ Bêrtl e da Verdade; alia-se àqueles 
so e tortura;,ite peta angustiosa· araíeda- que oritem guel'!'eava e· estende 'as· mãos 
de da. Incerteza. que'produz. - - a- protestantes e ateus; ·a rotaria.nos e 

Como em 1914, tambem hoje a. guer- indife'rerites:' · a·' cqmunisti.s · é ·mai;óns; 
rn, com .sua. pas.5llgem de sofrimentos, a todos, enfim, que ·tem no •frcintlsp!cio 
de ext~:-n':inio e de morte no selo dvs · dos seus éstatútos é pia.rios- de propa

'povos fa.vorece o .desenvolvimento ct;i, fa- · · gancia ·o lemà' sata.nlco: e inimigo do 
laciosa doutrina. espirita ·que preteude · Be-mi ·"-Cbmbil:ter• à; Igreja catolica: ra-
confabular com os e.,piritos ou evocar zer üesàpàrecer o' Papa. do: cenaúo mun• 
as almas dos mortos, e ,fazer ressoar de dia!: ·extenhinàr -o· Càtolicism.o": 
novo, aqui na. terra.- o timbre• cavernoso sém duvida;· as foi-çàs dei mal· subsis• 
das -vozes de Ultra-tumba. tfrão · 'até · o fim -dos · têmpos, segundo o 

como ~m 14, hoje ta.mbem o fato es- afiança Nosso Senhor ;Jesus Cristo; To• 
·pirita é grande ·preocupação de -QU'\n• davia, Deus não mofre! 
tos têm diant-1 de ',oeus, responsabili- · _O'trie.smo Se;ihor que amparou'o Prin• 
dadê sobl'ê as· almas, redemldas. pelo .. cipe dos "APoStôfos. tlànqueia. 'a Pe.s,soà; 
Sang::e .io Redentor. Aliás, a. H;storia · 'Augush 'do ·seif Vigat10·· 'ria Terra--; o 
do mundo não é mais . .:lo. que . a. •. narra- · mesmo Ónipoten~ · SenhOr que -salvou 
ção fria e dolorosa da_quela guerra cons- a Igreja elas persegul~ões --cruentâF: dos 

, tante _e gigantesca:, iuiiversa:J no tempo. primeiros. secuiós do· éristiànistno en
e no espaço, qúe'·se desen'róla no seio cóbrt("êom·súa. iir'oteção, o trono de Pe
da. Huma.nlda.de. Luta c01·poral e esp,- · dl'o'. cbnfra o ódio: dos· seus pe1,se~uldo-
ritua1 dos hoiuens entre si: lutas de· tes de -hoje>E necessarfamente o brado 

. cot1quista, lutas dê idéias, lutas d~ re- que ha. de fechar todas as lutas ·do Mal, 
liglão _ :C..C s~undo e, dizer áo Divino _, - cóntrà' ·o ·-Befu; dos' tinp!os contra a 
Mestre: . ' - - ; Igi·éjá·"· ciê' Dêu.s- :OOrá.-:se1n))te a.' expres-

"_Havels de ouvir o fragor dos conÍba- ·' · são· do --ca.v'ernoú>- :deses't>ero dê Juliano 
tes, ha.Vçit· de ouvir -·ralar em guerras: apostatá:: "'Venceste, Galileul''-
nãó teml!-is. 'S!l.O éÓisàs <íUe tên1 tie' •u-' . ., F.s~iritâs· do ''Bi'asl-it Nãp -vos'-quere• 
ceder; mas. não_ é aindá· ~) tirl Leva-n- ·· -·· ·1nós'bíal! Antes,···mú!to a;,· co'ntrarlo, ba• 
tàr-se-Íio povos contra: povos, reinos con- ta.thàinds Í)Íllo' vooso· bem! ouvi. b~nda.
tra. reinos; a,s epidemias. -as fomes, os ·mente - a. ·voi cheia• -dé experleneta da. 
terremotos irão as.solàndo diversas ter- Historll!,. Ab_andonal o erro ,e .curvai-vos 
l'M, Mas tudo isto é a.penas O infció' dos docémenté. a.Ó lmperiÕ 'é!'ó BeoÍ é' dâ Ver,. 
sofrimentos. Hão de entregar-vos: às da.de. Recebei d)-, do1.1tri,1qa- de., Cds~ na 
angustias e à morte. 'E, por •causa de sua inteireza e 1libacià pureza,; Ciirva.i-
mim. _ sereis objet~ de odlo em todas as VOS ;diante cl,_E!e:e 'àOl;>ra-t o ·,joelhos a.n• 
naç_ões. .. Suri:1rão .nü!llerosps ,.Pl'.0fetas -te a'sua.:ch12.··pb·i-que-o' cami!lho. a. ver• 
falsos q11~' hão ele serluzir -~ _ muitos. ', lf!!.d~. a. vi_da é somente Jesus Cristo 
Abundará a in!quiclàde 'e esfriará: em >->v:e1~acíe&o' beü.:i'e''Verdadeiro Hoµielr\: 
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NOSSA :SENHORA NOS MISTERIOS DE DEUS J O I A S Ultimas nov'id~des . em. JOALHARIAS 
· ·. · · . · · · . MUUl:.HNAS dê ouro,. rubis e brilhantes 

Pregando e Martelando ••• 

CARLOS ·.· DE LAET ESQUECIDO Pe. Arlindo Vieira,. S. J •. (jRANllE ESCOLHA EM OBJEtos PARA PRESENTES 
. b ilu.stre · filho de Silo D<>t..1ingC>ll, Fr, 
L11m Pa:Jha., a.caba <;!e dar à. publlcida(l.e 
um precioso ·volume de 184 pa~inas, 
t:xlo el" COÍ'ISagrado a. celegrar as glo
rla; _.d2. soberana. Mãe · de Deus e do~ 
ho-m.ens. 

,A apresentação um -tanto mesquinha 
do oportunlssimo . trabalho não condia 
com · Úu. valor· intrinseco: é ·o defeito 
dr, grande maioria., das obras ca tolicas 
qu,a cerrem por· ai. 

Quem, ·porem, não :se · contenta .. com 
:as a.ps.rencins, não tardará em d~co
brt: e,admirar na. .. obra..do .piedoso .domi
nicano um tesouro de ·lna.preciavel valo1\ 

A . gra.nde falha. de muitol! Uvros que 
tem wr. fim. despertar nos fiéis a devo
ção ~ri!. conr a. sailtlssima ·.virgem é 
un l!entlmentallsmo mais ou menos · es
,te1·;,L 

· l"i:ilam eles· muito ao coração é pou
co ou qull5i nada à,· inteligencla. 

· Dai provei:n · uma; piedade ma1 tirlen~ 
tada. ou lnconslsteµte. Contra tâ<J la
:menta.vtl abuso r~gili esplendidatnen
t~ F,·. Lufz Palha:. ·Em sua obra, o dog
:n;ia, a moral, a. historia .e a, mais pura 
pieda.de :-se entrelaçam je modo· adml-
1·ave1. 
/Após ,a leltura ... dessa.s paginas inun• 

dadas· :de luz e de calor; 15ente-se a al
ma devota. · toihaC:.a · de ·. santo ent~ll'-S• 
mo e · robll$tecid:i, em SUJ. fé. 
·• C::mpreende porc;ue ·é tiue deve votar 
um a.mor ~rr .. limites . à Mãe de . Deus, 
ienté-re ':santamente . orgulhosa de Éu& 
::Ó e já· se co1:1fessa 'tncà.paz de cê!ebnr 
dignamente . as . grande~ trienarraveiB 
tl1", mais ·sãnta.. mais pura ,e mais bela 
d, toda.à as criatura.s. · . , · ' 

A oportunidade. de ta.! obra. é co~ 
·tJTa de .duvida. 

Anda e_m' voga: em : certos clrcuJos, 
fl)'·aças ,a. Deu,{ multo· restritot ··u' fal
s:i misticismo; uma . piedade , · aJ!Eti
ca que . não é' a· tra.dlçl<ona·1 cta Igreja.. 
Esse:i desvios doutrinaras, afirma sua 
Santidade Plo. :lOI .. não dizem respeito 
exclusiva.mente· à. .questão liturgicl}. más 
atétam toda a. vida devot:> e a ascetica. 
dos .·fiéis. 

'O& novos e temerarios inoOnoélastas 
derejnriâm remover de .. t.ossas -.igrejas to
da.-. .· as imagens. da . sàntissima Virgem 

.. e impe·âir que. a recltaçãc. moootorui da.· 
Àve-Mar!M . do Rosa.rio v.iesse turbar 
a ·grandiosidade dos oficias- liturglc,;, 
:' Alguns .. mais atrevidos, não trepida• 

·:ram ··em pôr em e_xecuçí..o seus planos 
diabolicos. o ·qu.i causou grandé ~scan
dalo -aos·· fiéis e provoéou. decidida. rea
ç,h ·eia. autoridade . eclesiastioá. 

Pie:. be'm. em um· vettla.deiro, filho' .!e 
-São . 'oomtngos.' e.s;a· /solene .reivindica~ 
-ção :das .glorias ,dé Maria. O Sant. Pa-
triarca· florescet· em .santldà!'.fe ·e em mi
llagre3, · sol>· o olhar comp!a<:ente qa·. Yir
gem e-com a propagação da·deVOQão.sal
va.dora do Rosario. deu: tanto lustre à 
lgi:eja e . reformou o :seu seeulo, . 
: Em :Ííngua ·portuguesa.. um ·dos· maio• 
~res e mais· autorizados' cantores dás glo• 
~·;ás de São · bomtngÓs ê o nosso grande 
P:: Antonio ·vieira, em · seus celebre3 
sermões-do :Ro,sàrio .. ós.·trlntà sermões 
-~o. genial orador .sobre ·esse :argument4 
cférece:ria.m um magnUico · florllegio e 
·dos -:mais belos ·recidos em !ouvor de. ~ão 
Donítnt0$, . · . · ... ·· 

Diz' o .l?e. · Vle!rà: "Quand1> Nossa .se
nhora instituiu o ,seu Rosa.rio, e ·o seu 
p!'im!!lro pregador ó >a.triarca São Do-
· :mingo:; o ·começou a publicar pelo: mun• 
co referlndó o Pá.pa (jregorio IX os efei
to:; maravilhosos da sua prega~ão. diz r.a 
hula da cariynt:iáção uo mesmo santo 
est~ grandes ·e ponderti.sas· pa!a.vra.s: 
Domlnico sa.gltante· dellcia.s carnls.' d 
íulguran.te mente& 'la.pideàs tmpioi·om, 
omnÍs haereticorum lieçta. cantremuit. 
CJmo'se a,pregação de· .>0mtngos fo~e 
uin arco que despedisse setas contra os 
corações .de carne;. e.como· se a sua voz 
fosse · .um -trovãu do céu, qlle t'ulmilll', s-

. s~ ralos contra .os entendimentos de pe· 
dra, assim · fe~ tremer as seita,ç de todos 
e,:; : hereJes; Mas se as seitas dos here
jc: tremeram, tambem a. lgre;a ociden-. 
tal tinha. trf\mido, diz o. Beato Ala
m. ,de Rupe, vendo a. força. e progressoa 
c:>111 :que. as mesmes heresias se Iam es
tendendo e abra·sando a Eurcpa. 
Não houve meto .que -à. rgre~a não in
tentlisse 'para ai.,agar ou atalhai este 
incendio; pc>1-em · tOdos debalde. Não 
fa.lta.va. a. douti·tna sã doo teologos, não 
faltavam -t..:mbem as armas dos prin• 
clpes catol!cos, mas raJtavd<, a. oração. 

· Troui:;e:11 {malmente do céu a Rainha 
. d'JS Anjos. en.ilnando a do seu Rosarfo: 
{: tanto que o Rosario · se · tntroduzlti , no 
mundo. cresceu ~ oraçã1>, ·e desfaleceu 
2o heresia.. Só na Lombardia c:mvcr~ 
teu São. Domingos por melo do Rosa-
1·io mais· de cem ,mil berejes albigenses". 
(SCrmãn 11.o do Ro'sario). 

CJ filhos' de Silo DrJmlngos prosse
guem a · obre. ét.i tão santo Pai. 

Fre.i Luiz Palha . divide sua obra., 
"Nossll. Sénht1·a. nos misterios de Deus". 
em duar. .partes. c0ntendo · cada uma 
três .substanciosos capituloo. 

A primeira versa sobre o privilegio da 
:Maternidade de·· Maria, É o dogma cen
tral, ,sol. luminoso donde ·. se il'l'adiam' 
toda~ as ·grand•'28S e prerrogat,vai. de 
Maria, Expõe o autor com mu_ita · cla-
1·eza. a. ,yerdade, clitoiica .. _os devaneios 
hereticcs e a' solene · reivindicação . do 
dogma. COllSOll'dOr. 

A segunda. pal'te é cOmeqll~l;lcia da 
~rimeira.. · · . E'orque Maria·. fota predesti

. nada· a se?- Mãe . de Deus .antes de seu 
naooim.entil foi preservada. do pe_cado. ori
ginal, em· ".ida. · recebeu • a plenitude da 
gra,çá. e. mantévease sempre virgem: dc
poü: da mcrte subiu gloriosamente aos 
cêu5 sém conhecer a corrupção do se-

. pulcro. 
-Na exposição ·do dogma fundamental 

. da maternidade procura o autor. com 
rara felicidade vulgarizar as ·mais abs· 
tratas noções teologicas, sem tornar· seu 
estudo. fastidioso.. ; 

Estuda -~"' dois capitulas cheiõll de 
beleza as co~quencli!,s da · mitemida• 

. de divina para 1 proprto Oeús ·e pal'a a! 
criatliras .angelica.,, . hwn\oa~ e· mate-
rj.al$. . . . . ' 

O bem que· tal t1·abalho está dest.ina
da a fazer :aos · U!s é por certo mui 
gt~nde. Não !!Dmenté este~ encontra
rão a.1 soUdos argumentos pat·a robus
tecer sua. fé, e q,quecer sua., l)!edade, m iS 
os proprios, sa.cerdoteii que derejarem 
!a:rer: substanciosos sermões sobre as 
grande= de Maria, terão no magi.s-

, 
,~ER E PROPAGAR.O 

'' LEGIONARIO" 
~ ~."SVEF! CE 1000$ 

' ,, . ., ' •' 

tra 1 opusculo um man:i.11ciaJ fecundo 
pan, su~. pregações ... 

o autor, por ter feito seus estudos na 
Fra_11ça., famillarjwu-se cvm . as. expres
eõts fran~s :. "le Chrlst ", "du Christ ", 
o que o .·leva 'a. usar em seu trabalho a.'!· 

ccI'respondentes ·'ém ,nossa linguagem: 
" J . Cristo", ;' do <Cristo", e lsso com 
·n1ulta '.frequencia. Em '.portúguês esse· 
tratamento, ou, o nome 'proprfo preêe
dido do ·artigo; é reservado ·para o esti
b familiar e de · nenhum modo convem 
ao respeito que se deve ·a augusta Pes
scr, do .nOBSO divino Salvado1·. Dai o es
c&ndato ·:que esse modo ·de ·raiar caus;i. 
~o .. fiéis. sempre soa ele' mal .aos ouvi

. CÍO.'.l de um catoliêo brasileiro .. ; E.s.se pe-
qu1)nfni;,, senão não. lnfl,rinà de' modo aJ.. 
guni · eis metttos excepcionais da · obra 
de Fre( Luiz . Palha, erudita e , cheia ele 
unção e de piedade. 

Nao Desperdi.ce! 

-~~ 

. Deposite 

PRUDÊNCIA CAPITALIZÀÇÃO 

. . . . ... 

Grande variedade· em ·RELOGIOS das methotes· marcas · suissas ~e. Ascanio Brandão; 
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.·· ;im, e~quecido, oü melhor, ·poUco Jem~rádo .. Talve~ ~ão haja em t~da '. 
a . historia 'da literatura- nacional, . vulto .:mais v,igoroso de; jorna,lirta e. ·de'; 

'polemista.' Outros poderão· Iíhrár: ào :;eu, lado ·ria galeria' dos ·homens· ce',- , 
lebres em :nossas letras, excede-ló porem rio apuro·ti tastiço da fü1guagem, i 

A 

MISSAS.NA FRENTE OE 
BATALHA 

O jornal .catoÍico.·•·un'iverse" .infor · 
n1a: - Todos os soldados catolicJs 
d:i exercitó ·britanico, na' Norniahdia, 
quando não estão' em serv'ço: aurn, 
assistem: à i\Iissí!,. graças, à coopera• 
çãÓ das autoridades dó.· ~xercito b:-i· 
ta nico. Um soldado. da, fampsa quin· 
qúagesima divisão· brltanica. escre_ve 
pãra. casa diz;endÓ ~-ue' desdé :"o d'a 
"o,; só perdeu.· Missa ·nuni qôm!ngo. 

, As autoridades do' exerc:to providêi'i, 
c'.am para · que sejam afl;,:adas l'.s 
informàçôes e para · que haja trans, 
porte de moõo a que· o maior nume
ro pJssive' de homens assista à Mis
sa/ quer se. rea)ze _num. campo, numa 
casa de. fazenda, num' mosteiro ar, 
111inado, ou riuma igreja de alde. a, 
o"s civis franceses se beneficiam 

· d '.sso,' pois em muitos·: lugares não 
ha mais Padre,. resultado da prolon
gada çampanh'a ·auticatolica nazista. 
"-Mesmo quanil•, o .~ll;a,r "é armado tão 
perto dá .lin~ de, frente· que o troar 
dos canhões quase ,ab.afa a . ,oz elo · 
sacerdote, a Miséa continua.", con,, 
clui o jornal. 

· no .vigor da expressão; ria logica fe:rrea -d~ '.ai·i:rumimtação, ·na dejttreza' em · 
manejat<a ~rigosa ·a.rma da ironia,. julgo dificit. ' . .. · , . · 
, ·. Foi não ha' duvidá, à_ prindpe·:de ·nossos ·jornalistas, e um ·model!>, elas-

IJnr ;~~adio· das Aparições de Fatima 
. ·. ' .. . . . ' •. 

. sico e adrniravel··da ling1,1a patria, . . . ·. . . '· .• . ' 
Esliritores céimo· éle,•. só se éricol'itrap-i raramente na historia !iteraria

.de" um;pafs'. ·Homem de·fé robusta e'~ilitante: Deímsor imperterii~ó dá· 
Igreja, e de ·nossas mais btllas -tradições. J.aet foi na µn~rensa o temido e 
vigilante polemista' que<fe2•calar à muito incredulo pedante é amuifol)el'• i 
_nostico sabichão tripingado que -'ousaràm' ferir, as nossas' crenças, e :as' 
,:nossas tradições sagradas, de .povo· catolicó. Enfim;' a Igre'ja' e, as !étras .· pa• , 
trias tivera,m nele um. devotado · heroico, - tmí: lutador. ,de· rija ·tempera.· :Dele · 
se' poderia ,escrev~r ·tO~O de Veuillot: "ó'· h<imem qué ~jamais. ~u. netn 

P •. Valentim A. de Maria, C. M. F. 
N:i. histor;a das aparições de Fatima 

deparamos o seguinte lntere=rite -epi· 
. sodto; ., que constitui mais uma demons
ti'a.ção de que a Cov,a ·da · Iria' fra.nsfor
rnou-se numa. verdadeira sucursal· divi
na> ali aberta pela Providencia' pará fa~. 
zer'" brilhar ·ao· mundà, nesta hora, apo-, 
ca.llptiCI!, que atravessa, cs esplend,Óres 
duma. nQva ordem social érlstã, sob o 
iema: ." À paz e., a salva;-ção do mundo. 
pelo CJra.ção Imâcúlat!o de Maria". 

Da. . leitura atimtà;' é do exa1;1é impar
cial, dos màra.vilhosos acontecimentos 
dJ Fatim.a., fe,eilmti.,.te &i conclui . ~ar 
vontade expressa d'.> . ceu que o· mundo 
proci:re a paz e n sai-.ação pelo Cora
ção de Ma1·ia. · 

N J&Sa Senhora. falou · a esse proposl- · 
· to, ·muito clárà. e te1;mlmmtemcnte · i:.os 

fel17P.~ \'!dentes da Cova da Ir'.:1.. 
Seja· exempl:> ç. seguinte edificante 

rele.t-:>, tirado d;1. vida· de Jacintinha 
-Marto, 

Em ·prlnc!pios ·de, 'Eetembro de 1919, 
Jaclntiriha; 'a venturosa- ,·!dente. de Fa
:tima, volta,·a. do hQ.5pital de Vila No,·a 
de Ourem,. onde- estivera' internada d,!.3 

- ll: ·,·erc!ade; não n.ie importa .. na:;. 
da.' .. mas deixa-me·~nsar ~o. por

'<iue quanto mais penso .mais ~fro;_ e ·eu 
quero sofrer pÓr amo1· de Nosso senhor, 
peios pecadores; e · para. desagravar ao. 
coração. In1aculado ·ele ,Maria .•.• e, 'lo• 
go a.pós, ouviu-a·. repetir: , . 

-'-ó Je:,us; ·agora. ·podeis.. conv,ert~r 
-múitos ~cadores, porqu~ este ,sacrlficio' 

- é multo grande! ó meu _Jesus; eu v::1s 
é.mo! Doce coração de. ,Maria sedé;. à. 
minha> aa]vj!,.Çáo-'! ' . . ' ' .• .· 

No curso da doença, ante à repugnlm
ci:l. para 'tomar .certos remooios, :dizia: 

- Tomo tudo por· a.mor -de'. Nos.ro. Sc
nh'or · ·e cio' Ima.culacio Coração de Ma.· 
1·Ja, Íl'Jssa Mãezinha. do -éeu. 

A DESPEDIDA DOLOROSA, 

j:onl.ra o' Papa ne~ ·contra· à· gnunatie;t".' . :. ', · , .4 , · . •: : , -: 

.·Na obl'à,.de-'.Làet··se :acentuam· três caractêristicas.'prepc,nderantes: -
'a ·fé:robusta ',de catoliéi:damais desmentida, uma' corivic~o dl3 monarquista 
"impenitente; -é. i.t-iTia .erudição acumulada ein diutúrnos estudds,, e tão ''J)to-. 
. funda t! •soJiçla, . como a dê; \lltl sabio autentico:' . : 

·Sabia ésú;;ver .. Cada Í,agiria · da:.sua pena· áurea. é um :prim_or· de'liri-. 
guageJll, verdaàéiro '"microcosn:ros", sim, um. ~q~eno mundo de-ideias, de; 
cintilaçõés geniaiii,· -de' Jfonià'. finas e. penetrante .. de 'ensinamentos ·P.rec.i()S~_s. i 
·No_ vernaculo, diria que-' toda,s as ·-súas' paginas sãó. de ant~logia. . ':, :' , 

Pois berit. E.5te· homem, andá esquecido ou· como. de inicio-escrevi; P9Uco ' 
lembrado,· o- qúê: pa,a i.i,nr ·vulto des·tes bem: e'quivale áo esquec/men~ : 
total, E é triste, ,é. lame'ntavel que assim o '.sejà. Làment(!.vel para 1\05 · 

. µtolfoos, _que ·vemo,S pà'giriásibr!llllirites. e: vigorósas ,,de ,poletnica e ti!rtOB ,. 
à '·nQSea. fé, nos' árquivos de ,jórha:s e em. edições :exgota~as fi esquec1d~s. 
·de: opuscúlos ·dificilmente encôritrado:t .. hoje; :Lamentavi>:l. pata :as. letr~ : .. 
·patrias que ·tiveram. nele' urrt: mestre inco#lpatavi>:l, o mais àUÍentíco,e puro,·: 
· vernaculista. já' 11parecidó>em'. no~- Íµstorià :iite~ariá destes ultirnos 1ânos •. ! 
: Já .reclamei em artigo ·qué córre.u 11ossá 'imprensa ·tránscrito· carinho~ '.' 
sarnente do norte aCJ s~ ·do país ·em vat;ios péfiõdicos, 'já 'reclamei e PÍ'O•·,i· 
.testei· cimtr.a o · esquecimento em. qu'e se: vai . de.ixànd~ Carlos: de Laet;, ~ -~ 

A despedida cortava o coração, ·i!scre- -carinho· com que me transcreveram ê as tartas então 1·ecebidas me vieram . 
y~ Luc!a.. Coii.servou-se muito 'témpO PI'OVaÍ' que ,não êstava/f,Ó. ' ·. - ' ' . . .. . . . : . ' · .. · . , ·, ! 
abraçada a, meu. pescoço e. dizia cto~ · Agora, chega~me,'as·.: mãos: c~m amav.el:"dédicatoria, livro recente. do';. 
rando: . . . ·nosso _ilustre Dr, Barbosà='de Oliveira, cronicâs sol> o. título: "Ed~eagão·, 
. - Sim. nunca mais nos 'tornarmios · e imprensa", com. o prefa~io' do Sr~ D. Aq\Íino Correµ.;. . _ . 
ª' V:!r .... a.eza, ,muito por• mim,·'atl, que 4 está úmà 'tiagina:· càr,inhosà dedicada a CarJos,'de Laet e começa 
eu vá Já; p,1ra o· ceil; depol§, eu · 1:i pe~a pela velha . queixa · nossà· ·a: tespeíto da. · obra . do. principe dos joma.li.s,tas; ; 

. CARTA. PASTORAL . no EXMO. SR; . BISPO.· 
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'meses. quase no lll'!Slr.O C-s!ado. em que 
fora: doente e, alem 'd!s,;o. com uma no
m· J,irlda. aberta Íl:r- t,eito. que lhe .cau
sava. uni verdadeiro ·e >continuo martitio. 

Contudo, a. Inocente eriançà vivia .a 
r~zer ®.Crificios e. a pensar. âe cqntimio 
em NJ¼go Sénl10r e em Nossa senhora, 
'100 .pecadores e· 'ta.mbem · na; visão dos 
supUclos eternos/cuja apa.vorimte vJsã:, 
tanto lmp're$SiOnOU se.U . -Spirito. infantil, 

multo po1· ti.;, Ama, .nuito,a J~ e ao diz ele, criminosamente- esquet:ida nos jornais:: •' • : . . . . . .. ' : 
Ima-0ulado .Coraçã~ de 1\larla, . ~ faze . . ,Mais ad.ian~. âttmúa 'e$ta .exp~,ssão: ,_::. '.'.crimimi~am.erite''. To'dávia, l 
muitoÍi sacrificbs pelos peC;\dores. :á me · carissimo Sr. Dr, 13al'bosa de ,Olívéil'a, um crime 'litemrio de esquei minto- : 
ns!a pouco témpo pa.ra. ir 'ao céu; tu não importa em ins:ultç, áos' rei;;ppnsàvei~ê°pélo '.olvii;lo do '·nosso,· 1aé(·pá : .. 
de,vcdiciÍr a!ndà. aqui nà terra, para ía,- poeira dos. arquivos. E' .inn·crime'de omissãó. E.ô lamenta.mos bastante, i. 
zer saber que Nos.w Senhor deseji'- es- Podemos ·poi.,; afirmar: ,_,..: ~nlllinosamente,esquecide, E que ·a exp?'e.$:. '.: 
tabelecer no munilo 'a devoção ao .lma- são dôa na conciencia 'dos respÓtJ$aveis: . .· , ·. ' . . . . : 
'calado Coração de ~larla ... ~ando te- .. 'Fala-se nó J>r{ncipe,, dMi jornalistas' eàtôilcos ,e ali~s 'principê. de totfos_< 
nllas de falar dist.o, não vás te' esoo'nder os jornalistas brasileiros., E, Ajuando .alguem nos .. pede dele. um· Jivro,:,:u,ma: 

Doi~ 
. . 

centenarios: ·O 
Apo~tôlado 

"Nó$. 'Dom José !IIauric!o da Ro, 
cha, por graçá dê beus ·e da Santa 
Sé, Bi&Po de Bra·gança. · 

Ao Nosso Mú!to Rever_eiulo Clero 
e·· âos Fieis Nosso.a Carissimos Dio
ces:1nos, ;saucÍe, paz e ben-ção no 

Senhor.· ,. . . 
Dois fatos· de singular. : rél_evo · P, 

por· bsso, merecedores de que se lhes 
dlspepse , particÍllar.:,atenção, oçon;e· 
rã:,. 1.entro ém póucos ·meses. · 

São dois cerite:riar'os. , 1 

O primeiro a 27 de,novembro, é o 
do nascimento do·: iúslglle: bra·sileiro 

. ê • grà.ude. Prelado; ,Hen llór Dom Vi_tal 
' l\faria"'.Gonçàlve's ''de Oli'Ve!-rar Bispo· 

de ·otrnda, ém. P1frnan.1buco. ' .. 
O segundo, .. a· a de _dezembro, é o 

da funda'ção rio "Apostolado• <la Ora, 
ção do Sagrado .Coração de Jesus". 

O CENTENAl'tfO, OE D. VITAL 

A figura lnconfundivel do Sen!l'-ir 
Dom v;tal · uã·o é ,a.Inda . conheci<la, 
como tem direito a, se lo, n~o ohsta1i
t0 o ·10.u\la.vel mqv•mento que·. de ,;.,r· 
to, tempo a ·esta parte, se vem fa
zendo, em seu redor. 

Oeupa' ele, entretanto. o ,primeiro 
fügar entre. todos 0s Bispos· hrasilei
ros, já pela sua santidade de martir, 
cómo ê co'ill justiça considerado,. já 
· pelo desassombro e alto esp!rlto <le 
f& com que defendeu os priricip'os 
c;to]icos,. consoante o juramP.rito qne 
fez oor ocasião de sua sagra'ção ep·s· 
CJpal , 

Quem lê suas lumlnosag cartas 
pasto1•ais, 0 rà reeditadas. gi'aças à' 
feliz Iniciativa· dos 'Revmos .. Pactri:is 
Cap,whinhos de Recife, e as irrefu
taV'e;s respostas que 'deu a:1. goYerno 
imp-rial durante· a famigerada 
"Que,;tão· ReUgiofia", não pode dE>i· 
xar rie sentir-sé diante de ·um gigan
te na arena da ré . 

COMO SERA COMEMORADO EM 
BRAGANÇA, ESTE CENTENARIO 

' . 

Tratanrlo-se, pcis. de ~lm · bra~ilei·· 
1·0 tão patrioia como o que mais o 
seja e de tllll Bispo da nossa lgl'<',ia. 
que ·é verdadeiro modelo a siêlr"im.ita· 
do por todos em suas preclaras vir· 
tu1h,s, c>atolicos brasileiros .. não. ,no· 
demos de'xar passar a data do pri
meiro· centenario de seu nascimento 
sem lhe trib1ita1·mos· as homenagens 

· de nossa admiração, respeito e 1iie• 
!lado. · 

Assim recomendmnos, com gran
de emp~nho. aos Revmos, · Paroeos 

· q::e. nó dia 27 de novemb1·0 proximo, 
celebrem em ~uas igrejas matrizes 
solene Missa/ _de Reguiem com. grau, . 
de comunhão· geral e absolvição fi. 
nàl. em sufraglo de sua alma; e com 
pregação adeqíiada. que fa<:a conhe
cida a pessoa· do hnperterrito defen
sor r'!a fé. 

B:m nossa Santa lgreja Catedral. 
cfi!ebrarl.'ifoos solene l\Iissa Pontifi
cal rle Requiem. com .absolvição fi-
11 ·l, :e à noil e será realizada no sa· 
Ião 'da secle. da Ação Catolica. •ob 
Nossa presirlencia, · sessão sole!1e, 
r.ujo p1•og1•ama a seu Jempo será co
nhecid'o .. ·em honra do. notavel Pre· 
lado, olindense; 

O CtNTENARIO DA FUNDAC,g,O 
DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO 

. . 

b "A»ostolacl0 rÍa Oração rio Sa· 
11;r:i.do Coração)le Jesus" ·é· a. pqpulal' 
d<'voção, tão qupr'da àe nosscr povo e 
tão : ica de graças e bençãos ele 
Deus. . ... · ,. 

Entr<> os países.. _omk n1àior. é a 
sua _,prosperidade, ocupa ·o Bràsil lu, 
.g·w expressivo. . · · 

Por isso ta,tos favores tem ele re
ceb.ldo do céu, senipré prorligo para 
conosco,. apesar rias ingratidões com 
q1Íe correspondemos a tanta bonda· 
de. . · · · . . .· 

P1·ecisa11do, cada vez mais, dos a11-
xilios diV'inos neste momento tão· .alli
Üvo, ·1niportil. que, . com . mais instan
cia batamos à porta semp1;e genero, 
i;a e 'benfazeja do A1,,~alissit110 Co
ração de nosso naw·, ,,~pl'e:-wh Lhe 

, perdão 'e daridc Lhe · rcp11a(;~Ó pelos 

de 
da 

D. Vital 
Oração 

do 

nossos pecados e palos pecados do 
. mundo, . 

·· til essa reparação, o caraté1· parti•. 
cular da devoçao !\O Sagrado Cora· 
ção de .Jesus, que. àp~recendo à sua· 

. discípula. predileta, ·Santa Margad· 
da Marià Ala:coque. lhe pediu, esteri
rlen~o seu perl!do a todos ·os homens, 
quando ·lhe· propôs a" institui~ão ,Ie. 
Sua festa e a comunlJ.ão das primei· 
ras· .sextas-fei.ras: · · · /' 

COMEMORAÇÕES NA DIOCESE 

N;uná ·<!essas suas meciitaçõezlnhás, 
Jacinta: teve'· a. . feliz ··-ventura. de rece
b_er de , novo a. visita da Mãezinha. do 

>c~u. ,que ·vefo. °lhe anunciar a. inorte e 
e, dLsp:>-la para o seu derradeiro Cilva-
i-i;,. . 

• Lop após ·este mimo. do ceu,. 110 pri
meiro encontro que teve com Lucla; 'sua 
fiel . e" liltima ·confidente, segredoU-llre: 

·-, Nl'SSa Senhom.· velo me visitar e 
dls:ie-me que vou. para _c.isboa, para ou
fro; hos»ital; que rláo . .te tomo a ver, 
nem a méus _pais, •• ; ,l?U8 depois de SO

Úer' muíto; morro sozinha.'... - mas 
quo não· tenhà inédo, porque mé vai li 
l!u~a,r . ~ra. o ceu:;. . . 

E. · despedlndo-se · da.! a . alguns . dias, 
abraçactà à· :prima · é chorando, dizia-.. . ~= . ' . 

Afim de at.ro.lrtuos para' nós, para . : ·--,Nunca. mafii·te torno a. vei!. ... Tu 
nosSll,S famllià;s e para l) nQ1!$~- mie- ·· . nã,o· 'ltlO·:wtls '*' · VLsitarl,:. Olhá, l'el!9.. 
r:do Brasil. bençãos éscoll1tdas·· neste muito por. mim. 'que mo1T9 sO#nha; 
perlodo ,grave ,de,.g)Íerra. em que nos. .Um dia, .Lucla, surprendeu-a abra.çan-
achamos envotvldos, celebrêmos com do urpa est8.Ulpa:' :de· Nossa senhOra: e· 
especial ('~'lt:inho ,Q, éi~nt~Jl,l!,riQ:i'la pro- . . . 

'd 1 1 · d " · · é A · t la dizen,dº: · · ·· · · · · · · · · v1 enc. ::i, evoç.,_o, qt1e: .. ·o .. rcos, 0 • ô minha Mãezlilha do ceu, ·então eu 
do rla Oraçiiô. · . ·. . · hei de morrer 's:lzinha? ·1' 

í,,ihemos o; viií<ir. dQ. oriçr.,o .. a. qu,~ . _ E!., que te Importa morrer sozinha., 
No>:so .'Senhor, prometeu, .singular ,~r.t-.... te ,Nossa Senhora. te YàLbu.scar? 
cacia, 

- quetia."lhe dtzér que não fizesse cQ- pagina, wn folheto· siquêr ·a1'. :à ·.mão: n~a· livraria,· ·ondé encontra.:Ios? i 
mo, quan~o pastorlnl,las, incomodadas _Como, é difícil,; qtiasi mipossiyél).er Carlos .de J.,aet! · . , · • · . ;· 
per um _sem numero de ·perguntas. so_bre 'Ha _gente que.,po,r ·aí.·guàrda .. ciwnentamente uns, recortes de· jornais, 
as aparições ·corriam· a escoild!!M:e ·-:--; com aqueles microcosmos Oti lindos artigos. 'Rarament~_se conseguem hr:-'e·f 
fa.l:l iara todos que Deus .concede' suas como preçiosldades_ ra~ uns ô~culos 'd_o escri~or :querido, · . 
graça,; por mdo do lma~uladÔ Coração · · Estamos'· em. luta· çom a .heresia. protestanté. por .. ·aí. disseminada. -e .. 
da Mári;\, que'lba.s peçam a Ela.; qu~ numa prop~g;uida intensa, perseveràrite e teimosa_ do norte .ad sul -do·,pàís; ! 
o citação de -Jesus quer <iue, junl!) -com 'Ha um modelei de, polemi<ia. e refittàção · da heresfa' d~s filhos de Lutem •. E' ' 
. Ek, seja venerado . o Cora.t.ão Ima-0uJa.,.. o livdnhô d~ . ouro';· remlniscencfa, dá ,mais celebrê' polernica •· religil)'sa ·; 
· do de. sua Mãe; ciue peçàm : ~la paz ao. . que- se ·viu entre ~ós. Denomina:,-sé: '.'.Hereslà protestante''. · . :.. . 
lmaculi>.lo coração de Ma,ja; porque Artigós primorosps,e.vi.gorosos-dà luta.de Cárlos de,Laet com o:pás• i 

o Sinlw colifJO:u a Ela. Se .. eu'. pudessé tor Aivaro Reis.' ÇÓmo: :pólentlca. afoda ~ primazia, Apáreceram · 'obra,s ' 
prender no ~ração de tcd0& ·o fogo ·que talvêi inàis eruditas ·.é profuni'"I~ .-cómó. ,âs do' Pe, Leonel Franca •. 'l'o,da,-:-., m~ ·abraza aqui dentro do meu, f/ que: via ,no estilo polemista, Heresia ··protéstante :de: Laet é J;ein igua).:[ 
me faz· g_ostar· as. do.çura.s ... do cora_ ção . · ' ' Civil' 1 ' . · Este,· e· .a ~'Igreja· a · Rêfonna e. a . ~~ ,.' consUtuem · dois monumén~ , 
de Jesus e do''<Joraçáo de MarlaL;. 'tos,.duas-joias da literaturi catolicà_.no Brasil, duas respostas.irrefutavels i ·Pa10vras verda.delrame_ nté ad. ínirafo!s, · -· · · · · , ,.. ao probistantismc:>. . . · · · ' · . · . · . · .· . ' . · · : ~:~~rif:\;'~ ~=;ra.!ia!~~ ~riu~f:: 'E é triste ·p~nsar e dizer: _, "~eresia .protestante'' ·-ficou na primeira: 
multo . superior à. sua idade e que. so- edição. E', livrinho, raro. Mid~ por aí a: ca4}-"1o COl.l')O joia_ de. museu; 
mente podia vli~lhe. do :Ceu. . Oi:a; sobre :_~er _çji.me Ute.rario'. é .um pecadc:> ,gra'7issimo de omissão, f 

. ', Não; .esqueçam~rden~ .Jl.S : Pr+~.aa "-,,, ·.d·.· .~b,carh:5.ã'{_ ,_n~_; ol:,fü. ,I? ,f ' · $ita .. t, t?éJ_. i_:._:i::e_. fú. •. ,ta_._~º. ,1~ h.· _e, re .. s,.·~ .P~.otee-.~ieq 
, dr, feliz vidente, . 118 que dize~, respeito . rta. óí'd\emêqu~orpr · o ~-· ·fimosamen..,. contra nos: (1 gro$- , 
8, paz . e. à, salvação . do mund~ . pelo. CÓ• ·so, das _súas. bàtei-iàs biblístas! ;Nã<1 'é · po'is if'. hora 'dé ·uma· reedição cuida'\\J; 
raç~o de' Maria; · · , · dosa .do livrinho de· Ca..rlos de- Làet? · ·,,, 

. ' . E· OS. seus formosos .art1_gos de .. · ·.assuritos .tel_igioses e defesà da' boa,;e f . ....; .... Que peçam pela paz a.a lmacu- d ? · · 
lado, Cora~ão . de ·Màlia, pórqu& o Se- sã.· outrina. . . . . . . , 
nhpr a confiou a Ela.'. •. Só Ela., nos . , Não ·ha:' por' aí tnão,;piedosâ' que 013 .. Selecione, órd11ne e nos -propor-': 

· cio!]e o pabuló · stibs~ancial daqúela: ·'boa d,outrina? '· ' .. · · · , : pode ,,a.ler... De l , . , , . 
· Transcrito de- "A !~prensa''. . seu pam-se! com o caráter .pessoal e, restrito ao tempo .e circuns• 

tancias, de. inúrQeros · 11-rtigós ·cfo · jornalismo militarite. e agitado pé .. 4,et.: ~ . 
Rezemos e comunguemos cem mais-,, , · 

i:~r:is ed:1~:~dt!~l:~:~. d::e c~:~f:~. o··· .. s·· R. -w·· · -l·NST .. ON' C·HU. ·R. C··H·1·ll·. ·E·M V1S· ·1.r. ·--A. 
ser os ,de uma, semana eucarística- a ! 
re'll'2ar-se e.m todas as paroqJJias fia 

Que importa? E'se està·é a razlio;'será. possivel. não haja entre lan- '. 
,tas e tantas pagina8. sa:idas' 'claque.la. pe,1â ·aurea,. áigumas · ce·ntenàs v,ira a i 
luz c!a publicidade ein livro, áfim '.de .. qué · escapem da vída 'efernera do : 
jornalismo? . · · . · · . · ' · ·. . · ·· · .• · .· 

Chegan10s a este absurdo: . - · tivemos · um !!Sçritor clássico, mestre da: ;_ 
Hngua, rei ·dos jomalistas, :p()leíriista incomparavel, catolico · dos triais·' ati-: 

l)ioce%. com encerrameuto no v1·.,;. .AO . SANT··.O .PA. ·oRf· .. ·prio d;a .3, que é um domingo . 
!Üandamo;, portanto,. aos , Muito 

Rvdos: Par~cos que prom?ya.iu e_:,t 
. suas paroqmas essa semana eucar,s: 

tica, para a qual damos aqui as ne
cessarias licenças, inclusive a de p:·o. 
cissão.· com torlos os iprivilegios· pr::,. 
pr·os de ta.is semànas. 

Sé ;i. ,principal intenção dela é de
sagravai• o Sagrado Coràção de Je-' 
sus, · ofendidó por nossos pscad•os, 
outras intenções particul:,.res fl1e .·po, 
rlerão ser agregadas. · conió as pró· 
prias .de cacla um,. seguudo sua·s ne· 
ces,idacles. e a grande intenção àa 
paz mundial e ela prcsperidade do 
Brasil. · 

Tudo isso devemos :pedir .ao Sagra
do Cotaçã.o de: Jesus .por intermeclio 
d'l Imaculado Coração ,de Maria, Sua 
.Mã3 Sant!ssima. e· nossa· l\Iãe,. que 
aparecendo em' Fatima, recomendou 
.àq felizes crianças,' com quem faloü, · 
a devoção e a ·..:onfiança em Seu ma
ternal coração. a··· ele. devêndo consa
g"ar-se .O munrJo: 

Não queremos tenhinar esta ca,:ta 
sem que recomendemos aos .Nos~os 
zelosos · Parocos que desenvolvam, 
sempre mais. a Qbra do." Apostolado· 
d~ Oração" e111 suas pàroquias Cµn
dando,o nas capelas 1·urais, que o 
coinportem, como· .existe em varias, 
fundando lambem ,a "Cl'uzada .' Eu-

. caristica. "; para que as ·crianças, ·des
d • cedo, se h11,bituem 'ao cqlto do Sa
,grado Coração de Jesus. 

Recomendamos-lhes tambem, a·· 11ro
posit-O do centenario a leitura ~o· qlle 
às' paginas' 6 e seguintes do "Mensa
geiro .do Coração de .Jesus";. orgão 
oficial do Apostolado, de jmÍho úl.ti
mo, se lê, sob o· titulo - Coníe1no1'à.· 
qões no Brasil ·- ·junho de. 19H a 
junho de 1945. - que pode ser apro
veitado pai·a se posto em pratica se
gundo· as circunstancias de '.cada pa
roqui~. 

Os membros do Apostolado; "espe
cialmente os .Senhores Zeladores e 
as Senhoras Zeladoras, tenham seni
pre' diante df' si a consideração na 
honrosa tarefa. que· lhes incunibe. de 
dilatar o 1:e:nado elo· Sagrado Cora
ção. já. pelo exemplo de amor . dedi
cado. já. pelQ tt·ahalho piedõso ele, 
-apostolado:. da conl'agração das' ra-.. 
1nilias ao Divino Corai:ão; -da -entro-

. nização de Sua Imagem nos lares 
.cristãos·. · etc., etc:. .· · 

E: ta seja lida à estação da l\!!s$a 
Dominir'al, eXplicada aos . fieis· e· re· 
gistrada no liV'ro -elo tombo, segundo 
a forma -costuma/la. 

Dadf e passadà· éi11 Nossa residen· 
,eia episcopal aos 15 dias do mês tle 
.agosto, festa da Assunção da Santis, 
sima Virgem, de 1944. · 

(a) t JOSt:t...._l;llspo de Bragança". 

N .. lla n.: 
-nossJs 

·ós subtitúlo,f são. 

A imporfante conferencia durou tres quar
tos de h.ora - Outros pórmenores. 

A respeito. da visita do. sr. ·w·ns
t:in Churchi:I ao Santo Padre, .as 
agencias telegráficas deram, · entre 
outras, as seguintes informa!)ões': 

"Q: G. ALI4DO DA ,ITALil 25 
(Reulersl -;- Foi fornecido o sei;-:.iin· 
te confünicado oficial: • 

"-Slla Sa_nt 'dade;- o , Papa, 'mant'e.ve 
com o primeiro ministro da Grã Bre
tanha. W:~ston Churchill, uma COll· 
ve1·saçãó que se . prolongou por.,• res 
qua-rtos de hora. Durante· as CQllVer
sações, que transcorreram num am
biente de,cordiaJiclacle e afa-bHidad~, 
muitas . questões ·essenc'ais ... foram 
ventiladas. sob.rê• importantes ·vrollle
mas da hora .prese11te". 

ROMA, 25 (De Ceei! Sprigge, da 
lleuters) .-- Sua. Santidade o Papa 
recebeu .. o s1•. Winston Churchill, J>)'i· 
meiro ministro britanic-o. na. qua.:·ta
feira de m_anhã. O sr. Churchill p;1r
tiu de Rol:!lll no ·mesmo dia·. à ta1:de. 

o premiei· britanico chegou. de an· 
tomÓvel à cidade 'do Vaticano. às 11 
h_Óras, sem que a policia tivesse· ado-

O-PAPA ,ALUOE._AO ERRO DOS 
" CATOLICOS COMUNISTAS " 

CIDADE DO VATICANO, , (N. C.) 
:-- . Ao receber em fins de julho pp., 
os membros do Circulo São Pedro, 
Sua Santidade o Papa Pio Xll os 
exortou a · vermanecer fieis à Igreja 
e a· seús princípios; deplorando ao 
me.smo- tempo que alguns de· seus fi, 
Jlios,. -que se, chamam catolicos, hou
vessem chegadó a .crer ,que é possi
vel niconciliar a dout.ri11a da Igreja 
eom- couceitos que. constituem a .in-
titese do 01:istianis1no; · 

,. Aqui. interpretou se que em ~ua 
a!o.,ução .o Santo,.Padre alueliu aos 
chamados "catolicos' comunistas", 
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tado nenhuma precaução .'espel'ial. 
Quando seu automo,'el, enfe:tado I••Jr 
uma pequena ba11dei!'a b:·itanlca. · foi · 
·YistO à. entra.da ea,praça de São Pe
dró, dois gnardas. suiços das. torças 
papais .abriram. imed:àtamente, as 
portas que dão acesso. ao ·vat·cano, 

. pe'a. parte meridional da praça. O si·. 
Churchill, vestido ele preto; sentava
s" aJ fado !le sir Francis OisbOl'ne, 
ministro. britanico _junto à ·san!a S<-. 

O aito pessoal da r~presentiição 
brita.nica .seguia noutros .dois auto
moveis. Cerca de un1a centena · r!e 
oficiais ,e praças b1·itanicos enco11ti-a-' 
vam:se nas escadarias .da Basilica,. a 
1ioucos ·metros ·donde passaV'a o au, 

. t.omovel do primei1·0 ministro. n,as, 
<lêv1do às · poµé;ls ·precauções da Pc-
licia, os poucos veiculos da comitln. 
passaram inarlve1'tidos. Um garoto, 
po,;em, percebeu algo de extraordina
rio, pois o ouvi dizer: "viva ·Roose-
velt!·,, · 

No· pateo de San l;>amaso. tormQu 
uma companhia. de · guardas ~e honra 
e o p1imeiro ministro foi escoltado 
atê· os apartamentos pontifícios · p')r 
,um cavalheiro da capa e da ,espàrJa. 

O sr. Churchill foi apresentado .. ao 
Papa pelo Camareiro sécréto, o· Rev
mo. J\lons. Mario Nozali Rocca di 
Cordineliano. A audienc'a. celebi·ou- · 
se na biblioteca ·privad'a de Sua S;rn-
tidade. · 

Após·· a audiencia, o sr. Churchnt 
a.presentou .ao Papa lord Morau,, o 
medico que o -tratoti durante . sua 
doença. no ano ·passado,·. e o c.oínan
d:i.nté Thompson que o ·acompaí1ho11 
aos EE. UU. ·e à conrerenc:a de 'l'e-
erã .. · . . 

A seguir, num dos salões dos apo
sentos pnntlficios. o primeiro minis- · 

· tt•o h"itanic_o !oi apresentado ;!Os dig
natarios eclesiasticos e- leigos da -Ca
mara Privada de Sua Sant:dade. 
Atiós visitar o Papa,""0 . !ir: Churclii!l 
1·ecebeu os correspond~utês aliados 
na en"ibaixacla . brita nica. onde. fazia 
as nonras ,da casa sir Noel ·charles, 
alto comissario _hritaniC() na. ftalia. 

A unica pergunta -~ respo·sfa que 
pudemos · recolher· nesta conferencia 
. não .tinha, relação ·com a. visita ao 
Santo· Padre. 

O primeiro uthlistro . 1_.es1)0ndeu, 
com ,a maior ft'anqv.eza, à saraivada. 
d~ perguntas· sobrÊi a Ualia e· outros 
assuntos que ,lhe .. forani -feitos •. pelos 
60 'corrésponclénteis,. duraute 3. ·quar-

. tos de h~ra." 

VOS e· vigórosos nà defesa da Igreja, e, ·quando algüem déseja 'utri livro, 
uma · pagina, ªº menos para .avaliar e ,conJ-iecer º estno deste. 1:tomem, nã.o ; 
é .· possivéÍ! E' como' ·se não. houvesse passado·. pel~ · letras brasileiras o ; 
nome de Carlos de l.aet!· · · · · 

Enquanto isto, es.critoies.- dê, merito e estilo cem vezes ·inferiores. e sem : 
o valor. trioral e. ,Jiterálio 'd.e: L.aet; . são-,r~edli;ldos- e- andam· por. aí' em mãos\ 
de totla gente. Não hll mãi;, carinhosa que nos arranc;tue dos arquivos dos:: 
jornais ';! da po~ira,. alg1,1ltl:as obras postum'as de ,¼3rlos de ,Laet? · . · .. ·. : 

Aparece o estudo erudi_to. do Pt'.ofess1or Antonio Chedijik .·sobre .ó nosw' 
escrítor. Aguça-nqs · à:penas a vontadê de b lel' mais.· As duas series da : 
ob~a do ilustre e erudito ·professor demonstram.~ . vaíor e a gra:ndeza do· • 
astro. ·Estuda;.se Laet e não. ha siquer .:uma· ~ela das suas, pagin;u; ··mais , ~~-. . .·· .·· 

Sim, tem -razão Q. erudito e sabio Dri Barbósa de Oliveira:·quarido'·falâ· 
na obra '.de Laet criminosamente _esquecldà· nos jornais, esquecida· nós i 
árquivos... . . :· · , .• .· · ' ·. · · 
, . . Mais -'Ama ,'v.ez c,lamo, e hei :de clamar (clamá ne cesses!) e. peço· que, 
. comigo cla·mem tamb~m o~ :11migôs e a.dmir;idores de' Carlos de, Laet! , 

Façamos sair do esqtiecimc?,1tó ás j9ias. dos' seus, aitigos. 'Por a.mor· de , 
DeilS e dá Igreja, poi' amor da · língua patrla! Clamarei níais urilâ'-. v~z • 
_no deserto? · · 

CAMPANHA :DD:· tEGIONARIO COMBATENTE 
DA rnsrRcutnsI ··· : 

Uma iniciativa· da Fimdação . -1'1aria . Attxiiia.dor,a 
lnicio11-se, sob os auspicios .do 1>ran, cons,t1·t:ção das ~~as obras' .bé~efic~u-

teado D. José .Gaspar· de Monséca e tes de. terap~ut'ca e. profilaxia. q11é 
Silva, a formáção 4~ ilm corpo ,de deverão s_er, .i>erreitas. Jl8ra b.em ga• 
combatentes efetivas .·e · abnegadas: rantir a. realização da sua triplice fi• 
A · "Associação das· e.ducadoras • ên- 11alidade: a). ~ombater a, t11bei:culo_s~; ' 
fermeiras dê, l\'lari.a. Áuxilia~o- b).·ampar,;1.r os tuberculosos· pcbres; 
ra"/ que, ·nnlcamente por, amor de cJ- ·ser uma .. escola ·<!e estudo. pai·a. 
Deús se dispõem a comfa.ter a tuber- combater a lubérculose. . · 
c:1!9se nos campos dá ·terapeutica ou A:' ltundação Mar.ia Ánx:llladora es-
da. ptotilaxia, colben ô d.ia 27· flp., aniversario· õa 

À inic;ativa partiu .da ·Fundação 1110.rte ,de D. Josê Gaspar. para ini• 
Maria ·Aot'llia<iora, a qÍl~I conta mais c~ar ;a.. campanha para ·conseguir· so• 
d~ 2') ar.os (]e lltividaàes .e qUe PI~~. ,cios ,contribuintes, isto. é,":Legionaríoi 
santemente sente talta'de "tlessÓâl ·es· co·mbatentes da Tuberculose e ao 
pecializ:.do , ··. · . . . '. , .. : . riléstno tempo iniciax.·11ma .campariha 

A I•'µndação instituiu outras espé- · contra a fobe,rcufose por meio . di, 
eles de combatentes, a <1._a~ ,'' l~egiona- l!lXfÓR ·ª i;eren1 in,adh:idoá- pelas ra
fias .. Colahot-adol'.as .do Combate à 'l'n- dio-emrsi;ti!'as -~. t>ilbiicados ,pela 'l~-
lierculose•· e ·agora· 0' corpo' dos··· t..e- iirenga,. ta.is éomô: . .. 
gionarios Combatentl'ls da 'l'uherc1iÍi)._ · "Pat:llstas .·~ alerta --- a tub'erculo• 
se", para por meio de. contfibuiç'ões se mata um '.v~nlisla .cada hora: • 
mensa.is auxiliar ·essas combát-entes PáaUstlta: .a fo~ercúlosf. teili o seu· 
diretas; J1ei'I!lanéntes 8 abnegadas, coeficfonle maililmo· 'de .·mortalidade 
provenc'o-ail dos ·meios necessarios ·à entre,20· e·2~ ános,-.justamentE!,qua~. 
gua formação e ~specializaçào, e tam• , d_o. ti!ais se: pOdE) (!si;ierar _de: um (:i• 
bem tornando possi l"el, à F1mdação, a. dadão". · · 

D A ·E S :P ·E R A N Ç A 
De ,Cruz D' Alva · 

A l:L H A 

Um 'livl'n de. Fé; em cujas p~gi~~ vive~,1 os alto~.'prindoios de c}irs• .·. 
tiça e da nossa 'civiliµção Crifiti;. Exalt::,;ãn ·cfo _h1m,isriiõ dos. defenso
res do bem.-entre os~quais se en~ontra:' o .Srasít:· l ·r,oémas 'com:ilustra.:. , 
ç6es Cr$ 12,00 .. encadérnado com ·pano Cr$ ,20,00. Em todas ás livràrlá.s 
inclusive as, catolicàs.- · · · , · 
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A_, Ação Católica é 
eminentemente re

_ ligiosà. 
?io XI 

PR O B L EM-AS; 
' ' 

REAL I ZAÇ·QES, IDEAIS 

A Ação Catóika 13rasÍieira é 
a milícia maxíma c.Jo apo:;tolado 
leigg.instituidà por a to cofetivo 
do Episwpado l,ras\Ieiro apro-
vádo pela' Santa Sé. . 

IJVOO'DDE FEMININA. CATOLlfA 
'tifur o nosso, ,al?Íor . para: · com . Ma
ria. Santissimá-, :devem iier combatidas 
i,or' nós com ''tÓ'ragen1 e :;pe.r,sévtrança. 

, Nen'humà piedade legfüma .. dimlnue . 
riOSS& ternura para. com Maria. Se sen• 
timo:; que. nosso amor para. com a Mãe 
de Deus elanguece, sabemos que csia.
_niô~. sendo vitimas de· uma grave ten-

CA,THEDRA R'·E T R.1. 

A "NO.VA CIVlLISAtÃO 
O U R:_(J <,;A llTfl;t.Aij uo Mobn'J!l Ol.1l ~vcv1mo 

- -JOl,{S U$AUAS ·j,jj· 131{11.IIANTIC~ ...., 
Compii, , ... p11~!tndo o, . · 111élh1,re, prel)él1. 

i -~ ' 

&. . Alvarea PenteadO'; 203' 1> E L M_ C, ff A C o· . VISITA A NOSSA . SEDE 

' "I'ivemo.s. Q g1·ande pra~r · .de receber 
ein nossa. . .sede a vi&ita da senhorita Mà
úr. JuIJA,· Araujo e Lima, dd .. ·presiden• 
t~ d~ J1wentucje ,Feqlinlna cat~lica de· 
Manauz, ,que .mostrou-se muito. interes
Mda pelos · no:isos movimentos, cómuni
cand~·nos: boi. dose de entusiasmo, · uma 
ve·.: que. nos .batemos pelo mesmo subli• 
nia ideal-.,.. Nosso sen11ot: Jesus Cri&to 
R~I. . .. . . 

Percorre1.i. demoradamente todas as 
<lependenoias examinando os .cartazes, 
,e:; quadros estatistieos, deixando,. no li• 
no de visitas '!L ~inte apreciação: 

"Acheic hoje, depois de estar ua pau
Olcéia ·ha seis dias, . o coração. alegre, 
transbordante, de entusiasmo e amor, de 
generosidade e dedicação da J. F. c. 
<ic Sã.o Paulo; vis!tand·o a sede da Ju• 
,•entude. ,Do .extremo norte,., d9 Amazo. 
11.as longinquo, deixo aqui a expressão 
mai,; viva do contentamento que esse 
-ccntacto me .proporcionou, num abra• 
ço, bem fo~ e num aplauso sincero às 
cõlegas ,p;tulistas! 

Um pedido - não es;iueçam os pl'0· 
'blemas da nossa Juventude -d«i 'Manaüs 
<!UJ ,agoi;a . se· está arregimentando. 
Queremos--· começar e... começar bem 
con10 São .Pàulo começou. Viva Cristo 
Rei! 

(a) Maria. Julia. Araújo e Lima, pre
si.dente da,,J. F,. c. de, Manaus, Ama.
zen~"'. ::·. 

F,QLHINHAS 

Encont·1'11m-se em nossa sede à dis
l)osição _ dos :intere1:S&dos as, folhinhas 
que a Juventu(le editou para 1945. 

como.~jâ, 1;iv,emos oportJlllldade de di· 
ze:, estão -ela.a à altui·a das melhores 
-publica~i, 1ú genero, · magnificamente 
impressas .constituem otúno mimo util 
e artistico. · Àos membros C:J. _ Ação ca
tclica, de · um modo muito pa1'ticuiar, 
cabe a. div~)ga'ião das mesmas. 

Tratemoi, po1tanto, de coloca-Ias. 
Serio Ven<lida.:s i.. Cr$ 6,00 o exemplai·. 
ha rend<:, como noo · anos antel'iores, ·uma 
elo bOnificaçãv a quem colocar .dez. Pa· 
n as sedes de outr~ Juventudes coi1~ 
ccdem~s. um desconto de 20 por cento 
num ~dido làiUperio1· a 60 folhinhas. 

A divulgação desses _calelldarlos é o 
apostolado que nos cabe no momento. 

CATECISMO MINIMO DE- A, C. 

Em preparação ao · compromisso que 
· tt aproxima. acon.selha.., a. dif·etorla. da 

Juventude às estagiarias a. aquisição de 
Catecismo·. ~11nimo de. · A. e., que lhe: 

· 1acaitarâ a' compreensão dos cirçulo. 
(lQ estudo.s sobre o assunto. em questã<' 

EXCURSAO .. A· ·sA~TO:S 

Como. ,v,inh,a,mos . anunciando, reaÍiza- . 
f'.! hojé. a 2.a. excursão que a Juventu
<lc FemP,im.~: : Çatollca promove à viz1•. 
nha ddá,cle. '.'1Ü1-ritlma. . 

Aquel!IS. qu~· não podem por motivo 
justo 'participar dessa. excursão, so!ici• 
ta. :a.· dil;etoria preces pelo exito da Cam
panha d1'

0 

M9(lestia. 

:ClRCULOS <DE J. E, C, FEMININA 

l.o ano de compromisso. 
5.o·mês. 
B Formação Acetica. 
·x A gra.ça. sacramental, A Comu-

. hlüto. • . 
1. A santificação pelos Sacr:imentos 

.se realiza. :•-ex opere operato ". Pela 
ap!ica.ção correta do 1·ito -~ uma pess6a 
êm condiçõei;• de recebe-10·, Deus causa 
1w, · alma · um aumento de graça santifi· 
canto ou causa a _graça. primeira. Tam~ 
bem na ' santa. c~unllão• o primeiro 
deito do sacramento é o aumento da 
graça. lll!nti!!carite. 

2. É dogma de fé que . a -medida em 
que Deus causa em um adulto · a graça 
pel~ sacramento varia conforme a di.5-
posiçáo dO adulto. Ai entra o elemen
to acetico. Quanto melhor a disposi• 
ção; maior a. graça santificante conferi
da. Se portanto um adulto recebe a ca
munhão .com grande ca-ridade, pureza de 

, coração,' '·esp!rlt<.l de IÍlOrtiflcação e pie~ 
cladc, a.· quâ,ntidade de graças que re
cebe· ê ímên;ia. O mesmo adulto rece
beria de'.peus um aumento multo me
nor· de sua. ~a~a .santificante se sua dis
-posição tosse .menos perfeita. "Quem 
tem dar-sé-Jhe-ã. Aquele que não tem, 
o q~e pa.réce ter lhe sérá. tomacto ". 

Esta doutrina nos. deve nortear na. 
}Jreparaçã~ dl/. santa Comunhão. Não é 
indiferente ó ·cuidado e o fervor com 
· que nos preparamos. · · São wulz de Gon
zaga dividia. o tempo entre duas co. 
munhões entre a preparação e a ação 
<10 graças .. :Na oração de sua festa, a 
Igreja pede ·:para <>s fiéis esta graça. Em 

, 11~= prépâração devem entrar natu
i-almente ·as orações. · Rezar, adorando. 
n:parando, louvando ou suplicando, agra
·-0ei:endo' !'JU' . tleseJando, são atos que 

,; coi·respondem exatamente ao fim da. co
munhão como participação no sacrifi
d;> da Mw·sa.. Sendo sacramento, ela. 
no:; é dada como melo de santificação. 

Portanto seria. falha nOSSI\ oração.~e não 
contasse um sincero e profundo ato. de 
contrição e de desejo. Nas orações· 
ele prepàração pÍH'a a. .comunhão ~e· en• 
contram estes atos todos,. p~edicl.Os de 
atos de fé e es~rança. 

Ma&, ta.mbem nossa meditação- deve 
se_ enquadrar, dentro da. n06Sa. prcpa.
raçãa para a Comunhão,· pois · ela. tem 
por fim. fazer-nos mais unldo.s a Jesus. 
Insensil'elmontc, toda. meditação . bem 
feita µos prepa-ra para· uma .. recepção 
maL~ perfeita da. Eucaristia.. Vice-vet· 
.sa, a. -Santa Comunhão nos à.trai ben• 
çãos especiais sobre nossa. vida. de ora
ção, fecunds.11do-a. com o.s dons do Espi
rito .Sa11to. Tal graça pediremos .for
mr.imente a. Jesus nós preciosos· mo,ucn
tos qu~ ele se digna pa.s.sa1· · em nossó 
coração. "Senhor, ensinai-nos . :i re-
zar!,, · 

3. ll: porem mist~1· fecun,dar toda a 
nossa vida. e.spil'itual 1) temporal coro ·a 
graça dr. Comunhão, rogando a.Nosso 
Senhor que nos auxilie· -m1 todos O& nos• 
so.~ deveres, sofrim,entos e a!Íegr!as, pa- ' 
m ,que sempré proceda:inos com agrido 
do Pai celeste, A jecilita. levai:á a Jesus 
~caristico na. hora da comunhão e .na:s 
sua:; ·,cisit~ eucaristlcas ô .seu dia t<1do. · 
Com ele pw.ará em revista as mil coi
sinhas de sua vida, recomendando,a.s· a. 
Seu Sagrado Coração e ~ntéD,'lµlando-as 
com os olho: do Jesus para u faz~r com 
pe1·!eição. Durante o dia, . ao rea.llza.r · 
estas obrigaçõc-s terá seu- coiaç~o junto 
de seu Jesus Eucarlst-lco, oferecendo
lhe todos os .,pequeninos obsequias com 
que .seu amor f!Uer . juncar o· dia. pa-i·a. 
JCS\:3. 

~.,, .and&:t ....... 1'et. ·:t-mi.o - ' 

tação. . · ' :, Como. vimos; Pló\X condenou·'ab~i--· !:& melhor;'e ma.is ,caridade, e, por '' \ ' 

s. MaJ:ia Santis.."ima ocupa lugar de tameíite o igÚàlitarismo:-co1110 sendo 1úente, Nós não condenamos ·estes Associ~ções Auxilh1res 
essencial 1mport.ancm na econo:rnia da -visceralmente,, con:rario . ao· ep.slna, esforços/ que. seriam excelentes, a to-
sltlvação, Sem ela Jesus n!l.?'Vem ~o· ~ento,e ao esp~rito·da.Igreja. :tll,.por elos os\res_pe'.tos, sé.os sillonista.s não 
mUndo nem ao coração dos homens. igualltarismo, o grande: Pontlfice u:i.- esquecessem que : um progresso ·_ de 
Onde Maria sa.ntisslÍna é banida. Jesus tendia não soménte, a· négação ua um ·se_. consiste em fortifiéar su:1s 
tarnbem aos poucos. se retira. Os pro• exlsténcla. elas classes, ri1as, e muito faculdades utturais p'or novas ener-
testantes exilaram Nossa. senhora sob' especia.h~1ente, o · nlvelámento _defas. gias e a tacilitur o jogo ·ae sua :l.ii· 

FÊDERACAO MARIANA FEMININA 
prete,.,-to·de concentrarem em Jesus sua ·Entretanto, 0 falso 'ideal igúalafa. vldade no quáclro e de acÓrd,o com ai.. 
atenção total. .Maria se foi, e com ela r.io. faz parte de muità concepção, que l.&is de. s11a constituição;. ê qúe,, 1i'elo . PROCISSÃO El\l LOUVOR DE NOSS.\ 

. SENHORA APAREt:ID,\ foi Jesus. Com' o correr dos· seculos 'foi l se diz cristã, a respeito de· uma nova cotitr'ar'io, terindo seus .orgãos essen-
caindo 'peça P,CI: peça. todo o dogma; \l civilização, ou dEJ uma nofa idade:.·í: ·éiáis, quebrando o ·quaclro de suá:; ati.' , . , . , 
hoja grande ·parte dos protestnntes !requente relatlv,'a.11).ente ouvirmos rn: vidades~ illlP!l'Íe·s1/ 0 ser não ·'pará o. . Realiza·$~-. no prç,xlmó. ,.dia. '.l de ~-
não crê ·sequer ·na divindade de Jesus. zer que a: atual civil!zação está. no progresso, mas para a morte. Entre• teinbi-o, às'l9 llora11, uma grs.ndiosa.·pro-
Os hipel'-liturgicos, que tamhem · redu- fim, e qúe, de _seus. escombro·s, ,:mi • tanto, é isto. ·qµe eles. querem taz,3r ·cls:iã.o em 'louvor· de Nossa· Senhota, 'l~pa-

: zcm Nosra senhora a uma san'tt, qual- nàsce.r uma nova ·civilização;. com ca- com a sociedade humána; seu sonho recii:là. ·o · cortejo lumtnóso,: ein hOme-
.que~. a un1 objeto· acidental de devo- racteristicas inéditas; e· será neces, consiste. em .troear as bases naturais nàgem ·à . .Rainha. do Brasil, partká (la· 
.çã~. parecem vez em -Jesus mais um De- sarló, então, não- ficamics à margem e· tradicio-nais desta, e· pl'ometer· uma- p1·açâ, Qà. .':Sé; perc01·rendo as rullli' cen-
miurgo gn~ricJ, "o CristÓ", do. que o· (leste fato colossal, .mas. trabalhai·· · cidade futura; ·edificada sohfü outr~s 'ti-e:ls e :voltará.ao ponto de:.pa1-,tida Onde 
Filho de D,us .consubstancial ao Padre, m:os pór 'dar, a -esta 'nova ·civilização, princípios, que eles ousam declarnr ~ ssrá .ouvl~o o ~rmã(! of!cf.al, ., 
Na~. Igrejas "hiperllturgicas'' não se· fundamentos cristãos, <1 •·e;spirito'" c1a mais fecundos,. mais· bepfa~ej_os do Pará est:i, solenldade;,róranf ~pecial-
admitc a in1agem de N<>ssa · Senhora no Igreja, a "sabedoria"' divina, Ilfesin0 que os pr-incip · os, sol.>re os quais re,- me11te .convidadas as, l"Íllui,<; ·c1e •.Maria.' 
altar-mo,·. A Virgem se contentará no porque, esta referida nova· civiliza, pousa !l-. at~al-cidade cri~tã. qu~. cíêvidàmente -unliotinliá.dM,:. d~V€m 
max!mo. eoin um ·a1tar lateral ·~scon- çào 1nanifesta., n,o.nàscedQUl'Ó,· intl'ill· . "Não, Veneraveis ll'mãos, - e é encontrar-se às 18,30,'na;pÍ'açà. da'Sé, 
dido· em. alguin canto, ou mesmo flgu- se-cas tenden.cias · cristãs, oriundas do preciso lembra-lo· energicamente n 33• junto• à. ,escad11,rla. :da. Ca.tedial enf çei;~s-
1·.ars. ·apena.s como figurá. ·ornamental desenvolvimento .qa cónclencia Jni- tes tempos de ~narquia social e inte• trução, on,de.,~rão· .dadas li-li ordens·pa1·a 
em algum · "afresce>" do teto ,ou mana e dàn asp'.rações ge1;ais,·dà; hu, lcctu~l;'em ci.ue',todos: ,se erigeu) em ª formatura. · 
-vitral _das jaµélas coloriclz.s. Não é manidade' contemporanea ·µara uma doutores 'e legisladores _._ a cidada -A dtret~rta da Federaçlíç,'ped~ a· to• 
mais Objeto ,ÇLntra! ele CUlto n1as 01'• SOC!edade justa,. ond'e 'J'eÍUe O a11xl, não· Será, COllStrUida de' OUtra forlria da$ a5 :sras, pres!denteS que ç6nvoquem 
namento. o·á-se preferencia a !iiuras Jio e· o amor reciprocas. E, assim, es, genilo. aquela pela qual Deus a eons- suas MSOclada.s" para. eooi ·grande , mà• _ 
d;i carater eglpcio, bleraúcas, frias, e~- ta civilização · nascltura apresenta truiu; a so·ciedade hãÓ. será· edif:ca· nlfe$tação .de fé CJ\le -~ rea:lizará . .numa 
berta.:i do estupor sagrado dos· ve!hors maravilhosas op9rtu11!dades para ser da. se a lgrejá 1,1ãoc·ihe lançar". as Da- dàta de_' ·triplice . .significação para nós, 
hlerofantes do Eglpto, cm lugar das muito;mais autei1t!caJi essencialmcn, ses e não dlrigl{'Ôs tral.>allios; .não, ))Qi.i, 7 de·,.setenibro; dia da Patrla.e do 
Vll'gerp maternais, ternas e afetuosas te cr:stã do. que a pr6prla chamada a ctvillzação não n'lais está para ser anlvérsatio ·do: IV• congresi;ô · EÜ~àris-
o.uc .a piedade cristã c1Jou e ama. ctvmzaç.ão cristã. _Não · é raro, . hoJ6 in,•entada nem á., cidade nova para seí• ~ico · Nacional é ta!Jibem o dia, 4á. possir 
DÚt.>1, maneira.. o demonio se serve dê etu 'dia, encontrarmos estas ideias, c_onstruida has nuvens. Ela ·llXlstiu,. do :novo. Arcebispo de São PaUio 
um pretexte, pseudo-llturgléo. e cristo" e não se pode negar que elas ch~ga. ela. existe; é a ,civilização cristã, é a ri. Carlos' Carmelo de Vascó:nctio1r:Mo-
centrlco para. afastar dos_ olhos do~ ranl- 'a· ter influcn:cia. em alguns·' cn·, cidàde catol!c.a. Tráta:se apenas· 110 ·· ta, que o' povo paulista recebe· como um 
fiéis Aquela. que· é sua .suprema inimiga. citlos da A. e.. ' ' iristàura-Ja e restaura-la' sem ces,;ar ' enviado do senhor, para conum:~ar a·. 

Campanha em favor dos necessitados 4a · 
Europa 

·Esta· campa.nb/L. foiin!ciadâ em · aten
ção ,à· so)icitação -d9 ·santo Padre 
Pio .XII; que énegou ao conh.!c!mento 
d& congregação por intermedio· do nos
so Padre' diret()l', em obedienoia à. de
terminação do Revm,o. V!gario C~pitu
fa:. 

lí:, ,seu progrâma. angariar, confeccio• 
rtar e Temeter para. o· Vatir,àno, por in,;. 
termedlo do· Éxmó .. e Révmo: Sr, Nun-' 
cio- ,fl,poatclico; l'Oupas. ,agasalhos e tudo 
quanto possa. concon:er · para minorar 
oo 'sofrimentos por que estão passando 
ai; populaçõe~ ~: ll:Ui'Op·a. em couseéjuen- . 
é!a da. atúal terl'lvel guerra. Qualquer 

· donativo poqe ser_' enviado· à ,Congre.ga
çà(!: e11.dereçado púa a. tua Caia' Fra· 
do, 232. · 

' AULAS :nE INGU:s 

·Estão ·abertas ' ua Academia.. Marlaná 
· M {Ilati·icula.S .para a nova. .tunna .. d.e in• 
gles. para. principiantes. Só se aceitam 
V'ilha.s de Maria, · 

CURSO DE: Ht\RMONWl\l 
4. A graça .sacramental da Euca1is• 

tia é a caridadé. Amor para c·,m .Je- , 
suJ, amor para. com a Santà. Igreja, 
amor para. com nossos Irmãos: Sacra~ 
mento da caridade e da. unld-ade, 

Sob prlltexto de assistir a missa "H· Entretaut,,, Pio' X não pensava 'as·· :sobí·e seus fúnda111erÍtos natui•ais e- o~ra.. c!O.s prlmolro.s .-Arcebispos_ de São 
turglcament-0" se combate o terço du- sim, e, como Papa, toi uma \das coi- füvlnos ··contra os .'ataques· sempr_e' rc- Paulo, do' saudo:;a. memoria: D; Duai·,- Atende11do a uma neces.stdade de· mui• 
ran~e o Santo, Sacri!ici:>, Nossa. Senho- sas : ·quf! condenou · 110 inovim'enlo do_ nascentes da utopia mais!, da revol; te :LeQpoldo e Silva e D, José Ollspíl<r ~ Pia.s Uni.ões e de m'ult11s Pároqulàs,· 

Desta graça nasce uma. segunci.a. pre• 
cioslsslma: a. graça da· pur~a.: "Panis 
angellcus" à chama a. Liturgia.· ·Não 
que os anjos a tomem, mai! porque'· ôs 
homenJ, z, comendo, se tornam àngeli, 

·co:;, "Caro angellflcat-a." - chama Ter
tuliano a. ,,arne que se. impregna .da 
Eucaristia.. 

ra e afastada. tambem dos Iablos e dos, u·sulon": "Nl'is bem. sabemos. riue: ti .e. da impie~ade: ''Omnla lnstaura• · de Atonsec~ e Silva. · a Aca.clemla. Mariana deu -Inicio a. um 
corações dos fiéis. eles (os men\br-0s. do "Sillón") ie re iu ChristÓ". . -curso completo e l!turgico de harnio• 

Enfim, para que nada r€ste do papel gàbam de reerguer a' dígnlda:de lm· As pàlavi:as de Pio X são formais GRANDE COMUNHÃO DE CRIANÇAS · nittm; li:' uma boa oportunidâde pár·a. 
do .Ra-inha. que lhe .cabe, até as trê~ Ave mana e a · cóndição demáslado 'des· e_· .prec'.sas. _A civilizaç_ão cris_ tã, a <'i· que as 'Pi.as Uniões que. não t,êm o1·ga• 
l\'ar'·· ·a-o om1·t1'das no run· da sa· n·ta · d d · · las t b · Ih · d Para. assistir a g~nde co_ munhão de ni_s•· ma· tr1· cule1n u,·n~ · de ·•uas a __ ssocia~ 

•• """ Q • preza a as e ses. ra a a oras, ·dade catolica não está ".ara s·e.r edi- ·~ ... '" w ~1•••s. sob a aie"grão de que ", •ão ·xrII d. t · · j t • ''ta · 1· · · ., crlan;.•s qu1f se rea.1lzará na:: 'pra,,:a da das . gue, habili. ·tada par.a _a ex-'.cUção ., - , . .,_,.. = -a ornar us as e per.e,. s as ~1s ficada na.s nuvens, mas é uma réa.- .,.. " ~-
ao introduz,Has. estava l,lbandona.do do do trabalho e as relações ·entre O .Ó,: lidade presente e concreta.· Os que S<í, no proxl!uo domingo, âia.· 10 de se• d·~ ,11a.rmonium, ,rioderã .ser ·multo util 
Es 

· 1·t s "" o · " 1 • e ·t 1 · I · d t· d , t~m· br:J, às a· hor'as,· 8 diretoria. do Eri• ,~.· v1·da da no•nc•~~.· a·o ·e ·_d·~ Pa_r,,;..u· la,." . 
· pir o anv, , u que e e .. nao 11- PI a e cs assa ar1a os, en 101, , e aclia'1) que a Igreja nã.o se comprome. ~ ...,.,., "'~ " "" 
tendia de liturgia". · fazer reinar sobre a _terra unla justi· te . in ri . 11 • ir _ t· sino Rcllgiooo conv.idou: as Fllllas de l'IA UNIAO D2 ~A.O JOAO· BATISTA A jeclllta rogará em cada Santa. 

Comunhão estas duas graças. Primei
ro a graçii. de urna grande _ca.rldade pa• 
rr. com .Jesus. Note que esta caridade 
abraçr. um Deus cruélflcado e éonquis
tador de almas. Caridade para com Ele 
significa amor da Cruz e Z'elo das al
mas. A comunllão frequente bem rece• 
bida causa. em nós esta dupla. 'virtude. 
A ,,ida que segue a comunhão eleve de
monstrar .ª existencia .det.se duplo amor 

Nós na A .. c. combaterémos todos · co eµ. uma civ i_zaç:io, iran- Maria, ·p_~dindo que, para maior ·bri· .. . .. .. • .. • • .. • • , , . , . •• .. . .. 
elo todo O partido de cada unia d!l· 111an_ ·tismo. do a.to, co""paré"am ·unifor- As Filh;,s de·· Ma,1·a dessa Pia -Unia-o. 

este-1 estratagemas. de satanás, t garan- las, e aba.ndonando-as quando' éJ1:te- '" v " 
tiremos a nossa. Rainha. o lugar que ihe tissim:-: como uma to:re blindada, da nuadas, estão errados, E nadá adian· mtzad!!s.' A finalidade àessà. grande 'iniciaram, no mês í:!e' agoi;to, consagra• 
e. abe como a guarda deíe~•or da I re "u·a1 pend~ 'os· escud· o de· t'ódo e· comunhão ;de ctlan~,;c ·.é implorar -de d3 às voc0 "ões sacerdot. ais. 'umà cam• · e ·-. a g • .. ~m s .· .·. . . 8 s ta cliimar-sei . pela lei natural, quan- .,._ ...... 
ja. iort-és"e·it qu.,, pendit onints arma~ura for- do se pretende .inudar as bases tra- Nos.:sa. 13enbo1·a ·àpi,.i'ecida bençãos e pro- · panh11. em· favor .do e.umento · .dos ope• 

4. Devemos distinguir na. obra de tium"; depois 11, chama "terrivel como dicionais da soçiedade, pois isto lm; · teçã.o para as Forças Expedlcio11arla.s ·i-arlos para a. vinha. dP Senbor;. Dis~ 
salvação a Redenção em .seu at() primei, um exercito çm )inha .·de bii.~lhat plica .. elll imaginar uma natqi·eza hu- BrasUeirll.'l, bem· como a graça. da pa:i tribuindo terços, em grande qua1.tlde.. 
ro e a a.pl!cação, dos merecimentos de .Em torno,. da Vlrge!U, e só em: torno m_ ana. al'bitrária, d. ivers.á da·. na_ture- pa1·a o Inundo, EmpenhJ.1.CÍa elll dar.: o "é!~,' conseguiran.. llS F,llllllS de Marià não 
Jesus feita pela· aceitaçã~ hu111a1,a, A ci,~la, se agrupam ,_os . Anjos e , cs bata- ~a. humana concreta. Não. ha. outros ma.ior e~plendor. a essa.· êérunonia· a Di· ·, ·só angariar donativos em ·favor (las vo• 

em nós. 
Redenção foi realize.da par .Jesus·, de1a. lha.dores ,de Peus;, · . · , :princípios mais ·benfazejos e fecundo'S reto1·la da.' Federação· traa.smlte, cé>m o "caçóé_s ~cerdotais, como -despertar 
vem toda. a graça. Maria. Santi.ssima 6• A .razão interna desta. disposição do que os · que Informam concreta- ma.ximo empenhO, ás ~s. p.e-.!d'ente3· málor. int.eresse por essa. devoção ma-

Nosso a111or para com· Jesus nasce de foi remida. por Jesus. Sua. Imaculada. · da.- Divina sabedoria. é a seguillte: Deüs ment e , .11 - 1 t- E • ·estJ éonvite, espera.rida que cada. FUha . riana., por meio da quaJ muitas. graças 
f
. ele · · co11celça·o ·lhe. foi concedida 'em vista · e es_a .c.:vi zaçao cr s ª· ,· coi- d;, Maria e_nvlde todos ôs.est'or,,os pa,_ rà. s·a·_a.·t\.Ican,.ad0

•, .• :P_o .. r· ú_·º 'ria-_· velo' _ao 
nossa e e no.ssa>vonta . Não e ·um . fea Mal'ia. Sa.ntisslma tão, santa. que a. sa , singulat1ne11te I importante;. niio · v ~ - .,,... 
sentimento afetuoso só, nem úm arrou• do&c f1.1turos meritoi; de seu bendito FI· sua vida. glorificou mais a; Div~a Ma- basta qUe a_ Igreja lance as bases re1111!:, Íia praça da -~é. um ç~nde nu-· mundo·o sumo sacerdote - Jesus Cris,;. 
bo ini&tico. O que-~ EUc.a,ristia. produz lh<J. ·jestade do, que, todos_ os: _Santq& e ,An• desta .clvillzação, mas· é· preciso que :mero cio .<:ria.tlçall, ·dé 'modo .. à. ·re.eord~r to. i'Or 'Ma.tia, hão de 'Vir novos, Sa• 
é ·o hab~o,dé-Jé e de-~JdiMieJ,·o ;direi• '.: ·:. Mas a. a.pllca.ção dos merec1mel).tOs· , 1o:r juntost,e ma-J., ,d<; que, de;1Mnraram -.• ,_··ela, <Y.Tija. 08, 'trabaJh9s ,:.de ,.su11,< .pere, •qutl!i inagn:o espetaculo . do IV Colj- · ·cerdo~s pa.ra, à Qoosa Pa.irla, 
to aos a.uxi!los necessa.rlos para.· os -a.tos de .. Jesus se faz no correr d.os secutós a Deus :~d0$ 'OS demortlos e, ~us h<>- ne: instaui:a~ão , e· ,restauração. Tais gres.w Eucai:laticô · Nacional. ,. '_â. ·-sa:grà.•,: :, ' ' ' ; · · ·"· · · · · · · • ,_ .. · · 
respectivos, Oe 1108$0 ·esforço· ·depende por meio de 1n&trument9s criados. oeu.s . , . mem. De,us é jll,$to; Tendo recebido, .. , .trabalhos, :.a,;, J.grejn:4le'\t.Oi: dirJgHos. da com.uni.ião, , na/'.praça' da. . Sé/ ;iérá · .FIA UNIAO ,D/\: ,·A,GUA . ,BRANCA 
a 1·ealimção naé .vida. . se serve de suas ctla.turas para salvar·-.-. do Purisslmo coração tão gra.nãe hon- Nãt, ni/s:iEl~ixemó!l'"r:Seduzir: -~i:s, pe. somente ·àiatribulda às crlànças;. deveh. '.;•:, _, ; · /d;' ('. , · :( • :< ·' : :, '· 
., 'Em seguidl> a. Je!)ista pedirá a,.Jesus seus filhos. Nesta. ingente obra estão·- ... ra., ·quer.,,pij,ga.r•lhe coiµ honra equJ.va• ... Jas· !de'.all,vqu.e,,..snb.;;.Dtete:icto ,.de· 'óe• do,: portanto, as Filhas de ·Marla' to~·.:; '''Çottiunlcf""· OS .p;·:,'p~,.'Oní~ das._Fi~ • 
à graça da, pureza. A-gr~ cíe conser- empenhados· todos os A.njos; os santos--,·. lente. -Quer ,que todos os . ,Sa.iit.es,,,,,,:rem. fa:v.o.ri1JY'.e:lJJ:, . .e. ,:*!tua 1lQC.i«;id,ade vi- mungar em ijU!l.3 PaFOqulas: ' .. ·' i!1ª.·_$ de_;_ Ma .. , ~e ___ ._A~_.ii __ · .ª. r,a_•·1:1._._c_a_,,te_r_· i'. ea._·· __ '.'._ 
var o proprio corpo sem pecado; de do céu, os justos da terra. Um exf!r~ . cteVll,lll a ela to;ta a gloria.· do céu. Quer: ·_'Ja-Jn1ent-e·-erlstã e 11ão,=só -dec.ere:tiva- · · · ·· liz.ado, no, -.9e. a.g~~to'~. p .. CQmeJ,UQ~ 

· 1m J · d D · · .1 · · ·». CARf;OS CARMELO DE'VA-S~ 'r,an_ do a: fei· e:s.,_e_u_,· ~~ .... oeir,ó._'0s~~ .. _ .... • ô ___ ',a.-_ ô 
conservar o coração sem afeições desor- cito enso uta Junto· e eus, e.cana•,. ,que por toda .. eternid.Mle cada. ,aluJ;i..,,,,.nte)'lte .Qriatã,,,qlJEll'..9iP ,ll-fa.\\la).'· . .a .. Igre- , .,......, """ 
denadas; de amar esta pureza; de ger iiza as graças, divinas à.s a.Jmas. · As- salva e glorificada ~ saiba· deved~ra a.· ,,,,.ia..,lestac.di,e§ão oflcia,1:,dos trabalhos, CONCELOS !\IOTA · 'BàtiSt?,, V'_ .ni'j,: <.WUll. !1'1'à1}<ie .:expq.~~bi:i 
mQde.sta e cultlvae:r o puc:lQr e Q reqato sim !!, fam!lia l:m.Ínªnª 1-epara a Maria de toda. a lndlscrltlvel fellc1da;de e reduzi-la;· -a •nã:0 -i,Ca\>emos que mls• ção ,de .t.rà,b11,lho:i execiitado.lj pela Obra. 

1 

por .amor de Jesuli, de ama.r a modes- colaboraç!i.O que · Na. tambem thi de que gDZiL. Quer ~ue· oíí h!~oo,.qoo ,.,t~losa
0
,Jnflt1~néfl\,,.\iv,lt,al;'. De outra R4ludeurlo gr.,~.\l:S 1\ De~. pe!~ tlo,~ · füi., T11,1,trn~µlos ~~Pl\l& i~tN'ilO de cfu;.: 

tia, o pudor e o recato; de. transpir-ar ,à ob1·a. da ~rdição das almas. . todos os Santcs cantarão na etei· .. · A0:rma, -ter,emos -sido•r,.n:asta.C:os' pela ção do novel Arceb!Bpo de São Paulo, a tura:; para~~ pobre-s.Jén'rl<l s,!do confec~ª 
esta pureza em tomo de .si, irra- Centro deste plano grandio:;o nóa nidade em agradecimento pela..sua.: ~1-:. J<;>rrente ·da.·utqp·a ma!sã, ela sempte diretoria da Federac,11.0 enviou. um ,te• 'ciónadas tnujtas cent,enas de,peÇ11,S; A. 
dia,ndo amor à Santa virtude; de ter, tambem operamos. como é magnifico vação ressoem·tnmbem em honra de Ma,. ,1,'euaacente uto'pia malsã, que boje, legrama de fellcita.ções ª D. carlos:ca.r-· -fr~nte d~'Pla. Unlã<(e$tá O Revmo; 
coragem de enfrentar a tirania do ·mun- esw t,Jano divino de associar suas cria- ria. Desta. fonna. Deus pnga a Suá. Mãe ma.is do que nunca l'enová, os ~eus melo de Vasco11celo11 Mota, ·apresent1ln· Pe. Luiz .Gonza3a de· Moura, que n,1ü;. 
do no <:an1po da.s modas, dos costumes tum~ à mll.-ior de suas obras: à. ealva• r. honra que lhe deu neste mundo. f · · . ' · _. do-lhe ~.s seus protesta3 àc filial Cbe• ·to se ·~m· esforçado pari o aperfelçaa-
frivolO.!. ç· ão das a!mai:i. o, céu é o~ra de Deu

8 
Co~o os Sl!,ntO,i Anjos exl&tem para es or~os P_ara_ àe:rubar ~ ,verdade!l'a. dlencla: · 1 · mento · ~µ!ritual ·das Filhas de Maria • 

· ... · · · e umca.- c1vlllza,.ao crista De Ja!lotlca.ba.J · 1·ecebemos cumpri• 
Quando a Jecista encontra dificulda• e: obra. das criaturas. . Cada. santo reali· a.ju....,r a salvar· os homens; -~nquapto . ~ · , · 

d d d l hn 
mentos. ""la._ ,eleição do ·no_,;o .A. rcebis• 

e no seu apostola.do de pureza recor- zn uma parte desta maravilha, como urs.r o mun o, e es são natura ente r 
nf

,. · · t t ã po, nos seguintes termos: 
r2. com co "'nça. a -seu Jesus :mucari.5- que um muro da. grande ca~dral, um · ms rumen 08 nas m os -de Ma.ria., 
tico e 'lhe rogue a graça. se· ser co1Teta acorde da grande sinfonia, Em todos Alem disto; a dlgi;ilda.de e santidade · "A l"ederaç(j,ó Mariana. Feminina. de 
e apostollca. atua o sangue de Jesus, como o calo1· di;i Mãe de Deus coloca Maria, tão aci- Ja)?otlcabii, Jub!io~a ·coin a. noticia · da 

Resqluçilo. Dar. o. mais devido e en• do sol é presente em toda a vida das ma dos' Santos Anjos, ,gue eles a vene- eleição de S. Excla., Revnia, D. Ca.rlo~ 
tuslastico apolo à campanha. da. Mora- plantas e dos anlmaiS. ram gostosamente como sua. _Rainha.. Carmelo de Vaseoncelos Mota, par,1, sú-
11--ção da Praia "'~zar em cada co - ã f ceder a. S. ,Ex.ela. Revma. D. Jos" Oa.s• 

- 5 s. = . · Enquanto cada santo, cada homem Sa-:> t o o uscantes ps reflexos ·•da Di- " ', • o ped'-d a J ' d . ' ' . pa._ r de Afonseca; e SI! va. de tão sa., UdO• 
lula ' u, o e.sus. que conce a a é chamado a dar sua contribuirão a \•lndade que. brilham -no .. Cora9_;0 de 
"'oc1·edade cato11·c a. ra " d odn Y · 1 · sa memorla,.con"'r.atu!a-se com -·a Fe· " · a g Ç= e m s umu. pa_ rte de. grandlooa Óbra da salva~ Ma-r a, que o mais ardente Querubim O 

-

l lS
• t- a ra·a· e nas fest00 "'a l · · · . der. ação, .. ·J·untando 0 s dela, suas h. um11-

c · as n s P 1 s ·=· •· z.er ção das aam.· as, Maria. santwiima. foi e o mais ·e evado Serafim se· sente pe- .,. o t'fi - •
0 

d , · des e _filiais homenagenii ao novo Ar-
m r 1 caçoes. em reparaça as o,emll."I chamada par Deus para dar sua con- queno em comparação com Ela, e se 
com que as moças e os rapazes magoàm trlbuição i pessoal imedia.ta à salvação julga feliz em dar-llie suas homenagens. cebispo de- São Paulo. 
a Jesus e ao Purlssimo coração de Ma- de t<>dos 

05 
home11S. Quatido Ela se apresta. para intervir na Feia Federação Mariana Feminina· de 

rir, 1100 baUes e nas praias, · . ida da. Igreja todos os Anjn• a Ja])otica.bal, {a) Alice de Melo · Rosar!o, 
Ela reza, tendo presente a seu co- ~ . ; · · "" ~ . pres- secretaria =ral". · 

Convidar as colegas que frequentam ra,ão de .,.íãe, slmui~neamente, as ne,;, ,sam em 11e por às sua.5 ordens tão l'!lPi· .. V 

pra.ias e piscinas a que ·comprem o cessidade:; de todos os homens_ que .:tos 'como o relampago e tão doceis como 
"Ma!llot Distinto". caso a. jeclsta mes~ atualmente vivem. Conhece-a.s todas, u 'sopro de. aragem. 
ma use de banhos de mar ou pi&cina, vê-all, e sua oração pede a Deus a Membros. da A. e., as jecti;tas 11e 
adquirirá para os mesmos tal costume, gi·aça. para cada um. Toda graça q\\,e· éonsidemm instrumentos 'nas mãos ben-

II A devoção ~ Nossa Se.nhora, Seus tem ba!xadc, do céu desd-:! o dia da As- ditas de Nossa senbOrà.. · Ao empreen-
fundªmentos e sua necessidade. sunção de Noua Senhora.• até hoje, to- derem seu apostolado ~abe melas que 

1. Toda jeclsta timbrará. por ter pa• da~ as que virão de agora· até' o fim do· colaboram com.· Maria. ·· Daí vem· .sua 
· rn com a Sant~ima Virgem uma. a.fei• mundc, são-nos concedidas em atenção humildade: · · são instrumentas. Dai 
ção te1·na. o 'profunda, eicpressa. em ma- ao pedido de Maria. os proprios .sa• vem sua firmei.a. ·e sua certeza de vlto-
nifestações regulares (terço, oficio, cramentos que agem conlo instru- i-ia.: ·sã<i instrumentos nas lli.ão.s cte Ma-
visitas, festas) a em contlnuos pequenos mento pessoal de Jesus." só são aplica-' ria! 
obsequios. Ma.ria Sant~ima. deve dos devidamente pelos ministros e só Realmente, as-obras que is J. E. e. ·F, 
ocupar em seus a.fetos e sua vida. o lu-. são devidamente l'eçebldos por nós por pretendo realizar. são .sobre-humanas. 
gar de Mãe querida. A ternura deste causa. dqs 1·ogos da Vll·gem Ma.ria. . ·EJa. quér conquistar os ·milhões de me~ , 
amor é necessaria.. Variará o sentimen• · Ela. não altera os planos divinos q'lle ninas brasileiras para._ um. ca.tolic!Bmo 
to· mas não deve va.riar a dedicação. pelo contrario, todos têm, como elemeu- profundo e vivás, para.· o esplrito apos-

'ÃPAUELHOS 
para CHÁ eCAFE 
111odernos, elegantee, 
em desenhos originais 
Nacionais e extrangeiros 
J'od,rna acr atlquiri1lo1 
tan1bé11i em .IIJ paga• 
mer,10, pe//:, "l'la110 Sua•e". 

t. 

CONGREGAÇAO MARIANA DO · C'O• 
LEGIO DAS CONEGAS DE SANTO 

AGOSTINHO 
~iro espiritual 

SolJ>_ a. dii:eçãÓ e 'pregado pelo Revmo. 
. P-'. Mendicute, s. J., nos proxlmos dias 
7, 8 e 9. de setem])ro,. serão, levados. a 

'efeito 0$ exercícios espirituais ,do sân-· 
to- Retiro; no Coleglo das'· Conéga.s ele 
sa.nto• Agostinho,. onde a. Ci:ingregaçãci 
espera receber todas .as suas f'ilhas ele 
Marlr. e <>maior numero possiveJ de el'• 
alunas, que são convidadas cordial · e 
lnsi.stentemente. 

't>IA UNIÃO DO EXTERNATO NOSSA 
SENHORÀ AUXlLIAÍ>ORA 

Informa a Pia União . do sxternato 
~~a ~rihora Auxiliadora., entregue ap 
. zedo 11,postollcc. . do Revmo. Pe. l;'edro 
· ~aulo- · Koo_p. . ter c:omemorado · solene~ 
mente o "Dia (la FillllL de. Ma.ria por 
devoçãO ", ,reunindo em torno da sa
gra.dá Mesa ex-Filhas de Maria. .. mui
ta11 .das 'quais fizeram . a. Se.nta Óomu• 
nhão em compa:nhl1t do 1isposo. 

Nesse mesmo dia as Filhas de Maria 
a.tivas tiveram ensejo. àe fazer _aos · pé-, 
da Virgem, solene compromisso, · protes
tando fideUâade ao.s seus deveres t. pro• 
mewndo jama~ seguir a inodà: con:uP
ta e o habito tnconventente ile andar 
Sllm m~fas, . ' 
· O Co1-po Oramatico.do Externato en
cerrou os fe.,tejo~ do -dia com uma par

. te recreativa · que proporcionou morn:en~ 
tos (lgradaveis t witstencla • 

AVISO AS SR4S, PRC:SIDENTES , 
DE l'lAS UNIÕES 

.As MtiCi.M para esta secção devem 
, ser ent.regues até terça-feh·a, na. sede da 

Federação, ·à. l)raça. da Sé, 47, 10.0 andar, 
d~~ 15 às 18 horas. 

·2. Na ternura. de nosso amor para to essencial previsto, a futura. inter- tolica ativo. e sobrenatural. Quer trans-
com a Virgem Sa.ntissima veremos uma cessão de Maria. formar esta, mal$ Inerte e amorfa em 
graça -imensa e uma grarantia. de pre- o nosso Santo Anjo Custodio noo · um. .exercito a.gil, .disciplinado e bata.-
de5tinação. · O convívio com Nossa· Se· guarda por ordem sua de acordo com 'lha.dor, empolgado pelo esplrito de fé, 
rihora, os obsequtos em seu serviço, a.lei- · · · · 
tura. de seus louvores deverão ser ocupa- seu~ planos. A )1istorla do mundo é di• d6 mo1t,líicação,1 · Empresa utopica? 

federação âas Conm:e~aeões Marianas 
ções dulcis;i!l1a~ pa-ra. nossa. alina.. As 

i;igid.a por Deus em ater.çãÓ aos pedi·. Conquista dA moda, · dos salões,· dos 
dos amoros,s da Rainha · do Céu. A coleglo3,. das 'rua.s para. De"~,.. Ideal 

formas modernas de piedade, _que, sob · • "" unice. coisa que se opõe a ela. é a. má .irrea!izavel? · · 
pretexto de "cristocentrismo" procura1u vontade dos ho)llens e a. .raiva de Sata- sozinhos? Sim. 

·nã~ e de sellS comparsas. Maria rés· com Maria· $a11tlssima? Não. 
peita a liberdade dos homens. .movimentos sociais profundos e {e. 

-Ela. permite que Satanás arme. seus cm1dos, de promover na ;htuhanidade 
exeí'cito.s e destrua, ;trandes bens, com um· progresso inesperado. E, ceita· 

Jl 110 i4 de l\Julo, 80·90, 5, Paulo· 
- " · . , 1ur1111-.,. 

prejuizo .. para. as · almas. Que motivo a, 
leva a pennitlr tal coisa? ·o mesmo 
1!1sondavel designlo que leva Deus. a 
permiti-las. Nós não o conhecemos, 
apenas às vezes o vislumbramos, · Ado

OS MELHORES PREÇOS· 
. ramos este designio humildemente; 

. 5. A vitoria final . é de i;:>eus, Isto 
E A MELHOR. QUALIDADE 

-PRESUNT() E FRIOS -. VINHOS FlNOS, FÜ!JTAS .·.· 
BISC0UT0S E BOMBONS .;_ GENERos, ALI MENTI CIOS 

"ENTitAR NAS CONG:QEGAÇÕES DE 
' .MARIA' 

defeS/1. dos heróis (Ct (4) ". As con• 
gregações proporcionam a s~us ·con
gregados multas armas de· defesa con-

.. Alguns ha que desaprovam a.s Con- tra o ·Inferno e fornecem-lne:s, pa1·a con-
gregações, dizendo que mul.t,as. vezes sijo servat ·ª graça. .divina, n,uitos meios que 

'fontes de litiglos e que muitos entram fora delas dificilmente serão empregados. 
nelas para; fins humanos. '·· Mas.' 1.'!Slm Das principais . graças oferecidas pela 
como não se. condenam as: 4reja: e os Congregação'..:. Um dos prlnieir0$ meios 
sacramentos por na.ver muitos que delet dll ,alva.i;ão é a meditação daa verda• 
abu.;aní, pela mesma. razão não -~- de- des etertllll,: "Lembi·a-te das ultimas 
ve c1>ndenar i.s Corigregaçõei;, · :.Onge coisas e não pJcarâs· 1am11s <Ee. 7,4) ". 

,d\l reprova-!:IS, os súmos Pontífices as Se tantos pecadores se perdem é· por~ 
têm eom multo louvor reeom.encíado que· não a.~ meditam. ora. os assoc!a-
e'enrlquecldo de indulgencias. São Fran_- dos das co11gregações .são levados- a 
cisco exorta. com empenho OS secular<-3 pçm;11,r nelas, por· tantas meditações. lei• 

·, ~- entrarerri'nélas, E: o que ·nft> 'rez Sãó turas e sermões que Ai se fazem: "Mi• 

\ A MAIOR CASA EM ARTIGOS PARA NOIVAS 
·: quer dizer qu'l 11,. vitoria final é de . Ma

ria.· Deus .vencerá por EIJI.. Sua v11·
tude, sua. caridade, sua. intercessão po- ,, 
i'ãci em jogo "a -·graça divina, os ba.ta.
lhõés angeUcos: e os milhões de seus fi• 
lhos. A Igreja pode contar com a. ti• 
delidade de milhares de 'à.lmas devota:
dat. Mas todas elas têm este devota
mento por intercessão de .Maria, nele per
severam pol' esta mesma ,nterces• 
são, lutam, por Ela a.mpar.adoo, vencem 
como seus instrumentos. Se exaini• 
narmos' a vida. interior de todos o:: he

' ' . . ·, ·. . -· 

. EMPORIO MONTENE'GRO . 
Carlos . Borroméü 'para runda•làs e mui- . · nha.s ovelhas . ouvem a · m!nlla voz 

·. tipllca•)as? ·''Em· seús stnoctos;· sobtéfü;. (Jo, 10,2.7> ". 
do, illsinua S:os · confessarei, que· sE/ eis- ·· lilm segundo_ lugar, para salvar-se ê 

·Rendas,· vêos, gri_na!rlas, luvas, bouquets. Lingerie e. sM~s 
· proprias para vestidos do dia e para viagem. . 

Aceifamos pedidos do interior, mediante o envjo do numera
rio.,,.,a,dbmtadamente, em cheque, vale postal ou reg1strac10 

_,_ _::,: " com valor. 

. , .,. 1· _.R M ,., O S ·,::,·:: .·· A COELHO 
RUA DA 1.m1<:m>A1>E, 100. F()N t<:: 2-2593 

-. !t , . PAl!IO 
·'.'~, . .1' ....... ·: ... ·' ... ·· .................... __ , 

;:;,•. <' .... i5 · 

. rois que defendem a. Igreja _nas bata
lhas illcrut::ntas e cruentas que ela. traw 
va·, encontramoi, em todos o amor .. de 
Maria como f011te. de seu amor e fide~ 
lldade à: Igreja .. 

_o Espirito Santo descreve Maria s~,n-

Rua Augusta, 1,559 ( Esq. R; Luiz Coelho) _;_._ F~né": 7-0035 

Av. 
MERCEARIA AVENIDA 

Brig. Luiz Antonic,. 2;09s .;.... (E~ frente à 
!maculada Conceição) - Fone: ·7-5453 

ÚNICOS D~S'I'RIBUJDORES DA 

MANTEIGA "BANDEIRANT.E'' 
'' 

Igreja 

.ENTREGASA DOMICILIO . FRESêA EMr PACOTES 

·~·:, ... ;·,, 

forcem para q1-<e nelas entrem sem, pe.· · necessario encomendar-se· a Deus. F.a-
11iten·~~a.: :e; com . razão, porque, essa~ l!'.ém-no os m~inbros das congregações 
C0ngregaçe,'s· são, como oi;tras tantas · cotJ.tilluamente, e · Deus e>s àtende com . 
a.rcas de · Noé., · oncte ·os p'ol.ifes sec111ares facfllclade, porquanto Ele · mesmo decla-
acnam um refúgl<, contra' i> diluvio de rou que de boa- vontade sua.s graças :ri~ 
tei1taçõe11 e de peca.dos que Inundam · o i,reces feitas em conjunto. · Muitos 
mundo. Noo, com a:, pratica das :mtssqes, . fracos rornam-se fortes quando se man
bém teinos podido conhecer a -uttlfda- têm unidos, e a .01·ação de muitos não 
de dessas pias associações. Ji:m regra . pode ficar cle$aterir.il,;á.. · · · · 
ger~l . aeha.m-se ínals tieeac!1>11 i:m Em terceirq' lugar, nas· Congregações 
1uu · homem que. não per.tenee â. Con(l-e• é ·. mal5 raci! a frequencià. ·. ao.f · sacra. 
gaçâl) do que em vinte 1,'Ue a. trequen-- mêptO!, 'nlio •ó 'i,elris estatutos; como 

·' tarit, Pode·s~ Minnara-la à torre de· pelos bons ~''"'ml')J0$ dos c,,ni(reg·ados. 
O,wid "rd!f!r.aoa.· com, ;1.utem11ra1has• e · Qti1,i !.O,m ,if~~ 1i:~•'.a,,t,. ~" à perSf'veran-

·da qu_a.i pendem mil ~C!id~ ·P\\rÂ ·1 .. · ·- '.tV.ou.í:Iüf ~ 1>,º pitliiTT~).. 
,~-~>, .:~I ·: .. f ·: ·.:..} .. ·;=-->:--F-- .-/;,.,,-,: :·. :· r ··C. :::.':: ·.; ·. ·· " · <~ .;~~.: · · .· ·_ ~")1.; 

'· 



::ião, Paulo, 3 de Setembro de 1944 ,. LEGIUNARIC 

EVANGELHO 

A. P R O V I D E N C l'A 
t>ECIMO ,QUARTO D?MINGO DEPOIS DE PENTECOSTES 

PE. FRANCISCO MARIA DA CRUZ JORDAN 
Transcorre dia· 8 do corrente o 26.o aniversario do 
fransltó do Fundador da Congregação Salvatoriana 

! Decímo aniversario da Congregação Mariana 
dos alunos do ginasio do· Estado 

(São Lucaa, v1; 24-33) A Co11gr.ção · dos P.adtes · Sàlvàto-. 
tiã:ios e. -. ·da.s tnnã11 Satva.torlanâ:a es-

Naq uéle tempo, disse ,JellUS aos seus di•cipuloi: Nin;uem pode: nrvir :a·: tão ,ení festa.; pr(pà1-an<10-se ·para· CO• 

.:!ois senhores, porq_ ue_·ou htl de aborrecer·a· um e amar a iiútrÓ,.i)_11·h:a de . .afci·. J)\emorar no proxlnio dia _8 malà tUn 
d · anivers,Úio. d_o .ftliz tr_a_ 11_· slto .,.;.·ra. o Cé'u çou-se a um e espr_ezar a outro, Nio podeis seirvir -a 0,u, • · ao' dlnhe!ro. .-

Por illso, vos digó.; ·Não V<?S dê·.culdado o s_uste, nto c1a·vida_ nén,.0· v._8',ti,d_··.o_· do 60 seu. virtuoso .!Un<lll,é\or,· 0 · R. P. 
l"ranclsc, 'Maria da. Cruz Jbr.dàh. 

corpo. Pois não vale. mais a vida do· que o ,allmer~o, e· o corpo maiJ dó-:que o .Nascido 
308

_16 de Julhó d~ ·;a,~; quan, 
vi,stido? Olha_! ~ara as aves ~o céii. Elas n_ã_o ,emel~m, ne~·celfam; nem .~)un, do ·para, sua patria; Baden. ésta.vàm ré· 
tam hos cele1ro1 e vo~so Pai ~leste a~,.11im,nta, Nip .1011 vó1· mala· do quo -
elas? Quem den~re vós com todos oà seua, cirida.do_a . p.o~e a,crescenjar. urn s6 l,!();"V,ados fUturos .sombrios, _graças ,à)riat-
covaclo à s.~.a própria estatura? E. quanto·, ao· v~atldci;- pcirq'u.e .. v~, -i!Íquletals? fad!!.dl>; ~ulttirkampf lJlti'OdUZida. 20 
Considerai como crescem os i irlo!!I- do, campos, que nb -~abalhám. nem fi•ní,, ano.f m~is ta?dé, 0 pequeno Jo~, tal 
E, no, entanto, vos digo que n.em Salcimão,,.em _t'ô,:io ·« 's!!U- Ííspie.nd:Or .. se· .véatlú éi:-,, _o· üu nome llP seculo, !lã.o. parecia 
como um. dele.s, ·l;, .sti Dtus assim veste UIT)a li'ervià do campo ~ue·· hoje exlate na:\çtdo· .par-a· real~ gi:anc1es. coisa,,, ·na 
e amanhã será lançada no ·forno, ·quanto maia cuidado .terá. d.o ,v'/J•, hón)tns de· \'inha .do senhqr. Pol)re, · .só aos' vint<l 
pouca_ fé? Portanto· não vos inqul,eteis dl_:iende: ·Que Íl_àv._em011· decorn11r_cil ·.,_u;e ~nc8 · pôde lr/iclar, àll?'Uiµ,do .i;qui .e ª11 

,. po:- cartd~ ben.f~ltorei, os estudos pa-
havemos _de beber, ou com qu, h11v . .emo11 de no1 .. YO~tlr? Por.que o.e pa~~ 8e !'?, o uterdocle> I' que ·se ,aenti!:'. ,•!'vam~-
preocupam com, todas estas eousàs, inila vo,eo·Pai celeste sabe ·que·,n·~i:.é.ss:, 
t:ils de. t_udo isto: Procurai, po_is,-prtmeir_o que tudo o;relno de Deua e_·a·tva te atraido. Uma, ,·eii Sacerdóte,,vé pe· 

. . . . saroso techarem,.se-lhe nll pMria os· ca~ 
justiça, e tudo isto vos será dado de aci'ocrimo, · minhç,p' -pa:a. ~.s ~ndes· reàlh:aç(ie,$, ,que 

C O :II._ E N_ T A R r·Ó lhe fervilhavam no peito de. ,ttpostó!O: 
E. foi Justamen~ fieates, o~.s~a~Ulós '. que 
se ·sérvlu o I)1vino Salvador -.~ra. teva-lo 
ao· grande déstú.10 .que )h" !'e$ervat:a. Xada mais pefolcioso cio que 'l'i, 

\•e:· em · ilusões: . No.da ·~utretarito. 
mais com·um entre os· homçns. · As' 
sim a ativiclade febril, · a que gerai
lnente se elltrega a Jrnmanldade .• 11a 
<'.Onquista de p_os:ções ou bem estar, 
Je,·acnos . a crer- qne.- íieti ~estlno ~e 

,,enclausura clentro- dos ,!imites do 
tempo. 

ªº a~ostolaio', en1 , be1;1,,e!klo. de ~eus 
irmãos. . . 

'Não tema lhe-venha a .!-altar ·0·11e
cessarlo. <::onm1 â· Providencia; -lii:a 
que ,veste; ' . tãó' :tnagni!lc'am.ente·, as 
IU'.t'Ízfnhas- · do ·campo, cuidàr-.i .nos 
i:eus •deslgnros · âtiiorosós, 'tenha o '110-
tnem ·o ·que melhor- Ih.e- éond!sser- â_ 
.s·1 •, -1111:nt,ncaçã.o. . .· · 

de de .. 'vlda. 'e um constante apostola.do, 
à !.mlt~.íió ,do DMno Sàlv!!,dor. 

P:>r ~7 anos fot-lhes meAtre Sémpre 
:ie>llcito, em !hei fonnat os col'.ações po~ 
la palavra. ;e _sobretudo peto .exemplo; 
Nunc& buscou honras; más tambem ·nuri
éa.' desanimou com •apa.renwa· fracasso.s 
e tiuintlhaç®S. cio#Uandô' inàba!avel
níente em .Deus, sua:i anna:; era:m o ter• 
çJ ·e o brevtado. ·Pobté ~ra e · w-· 
l>re: de· fàto e· de esplrlto. qµts pe,rnlàne-. 
cer ~té.'o_dia em que para lugar de sem 
ultimas dia:S escolheu · um asUo. de ve• 
lhinhvs ém TeÍers, :llll. Sutça,; para. Oll• 

de i!e transferira o· Generalato da Con
gtl!gação du1·aµte• a. primei.ri cànflagra
çãó · européia. ,Ai, num ·. dia consa
grado Ili :Ma-ria Sa.ntl&lma, 'à .quem de
·dtcara. tanto . amor e em cuja . festa da 
Imacutade;- .conéelção_ quis _fundar ·suas 
Congregll,çõei, · foi encontrar repouso 
eterno· no dia 8 de setembro de Hll6, , 
c:ntêntc .de !)Oder' continuar por meio. 
de seus filhós e filhas espirituais l' luta 
relo· 1-est~belecimento do relnàdo do Di• 
, !no Salvador. · ' 

Hoj~. espa.Jhados ,pela. Europa., Asta 
e America, cspecia.lmente em ·nO&So que~ 
1·'.do .El'rn~II. eles lhé' seguem as pegadas, 
,cspei:ando que em 'breve .seu ,•trtuoso 
Fundado.•, éuJo processo <sobre a hei'o!- . 
cidade de vtrludes se acha em· ai1da
mento, seja ele,,ado '.à, honr,;: dos alteres. 

, SCIENTIFICAMENTB 

AS SUAS FERIDAS 
• Pomod,:a te«otlvo Só.o S,ebo,lldo 
co.mbote scieolillcam'•nt_• todo •· 
quaiquar alleocào cuton."? como 
sejam:· f,oridoa •rn Qeral Ulcqras. 

. Cha9a• anH9aJ Eaemas Eryiip.la. 
fri•füas, RQ<;haa nos ~s ~· no. seios. 
Espinhas · H~monoidea. Queimodu

. raa. Enipçõea, Pie<· las de 111osqu1101 
• lnseclOt venene>Sot. 

r ~ - -!!!u~~~~!~l! 

=-cc:ê 

Solenidade;!s comemorativas -- Homenagem 
. aoLRevn10. Pe. Nelson de Souza Vieirá )'.' 

'. ::,,. , . . ' 

co11forme · ha\•la111os not.ciado, 1-eali· 
zou-se no dia 27 pp., isto é, precisa
mente no aniv9mirlo do !aleciJp.ento 
do Revmo. Sr. Pe. Nelson Norberto de 
SJuza Vieira. a sessão promovida em 
memoria d.aquele pranteado Saceroote, 
pela. congregação Mari;ma. .de> Oinasio 
do Est.ado. 

A sessão teve 'inicio às :l0,30 horas, 
assumindo a. preslciencia S. Excia. 
Revma., Momenhor José Maria Mon
teiJJ, Vigario Capitular da Arquidioce
sa. Tambem · tom0Iam assento à me• 
sr, o~ RR. _Srs. Cgo. Dr. Antonio de cas
tro Mayer. Assistente do '."lga.rio capitu· 
lar e Assistente Geral da A .. e.; Cgo. 
Paulo Rolim Loureiro, Chanceler do Ar· 
cebispado e Diretor da congregação; 
P~. José Danti, s. J, .• _Super:or de São 
G<>nç~lo, que representava o- Revmo. Pe. 
Ago.,tinho Mendicute, Diretor da Fe• 
deraçãd Mariana; dr. Pllnio Corrêa de 
Oliveira. diretor desta folha, e sr. 'Gi~
conclo Vlta, presidente d:l. congregação. 
Numeroso a.t,ditorlv enchia· literalmen
te o espaçoso salão. Destacava-se t: pre
smça d? numerosos Sacerdotes, elemen-

tcs de projeção no !aicato ca.toJÍco, ', é 
membros da fainilla · do. Revmo. Pc. ~J.. 
són Vieira, 

São os servidores. do· deus , do ui•· 
J1heiro,.' os fiéis.· ele Mamoí1· ·a. cuja 
t;oberania tu<io ·se sacrifica: tra\Ja
lllos, · sofrilll'éntos, ~razeres a, pro
J>r'a. -vida·. l\las não é só .. a .avareza_. 
que àssim .tiraniza O homem e ta•to· 
esquecer .sua v;da eterw. .. Ha .mui
fa3 outras .weocu11a(}ões · que de :iil 
J11anelr.i. absorvem os mJidados hu
~unnge, de · t:al .sorte os. domtn:un c;11e 
j;'~ vivern os. homens circunscritos 
às estreiteza·s dos limites do· tempo. 

.Como -fecho :fq.ue :estt? .pensamento 
do P~ .. Ch)lussAde ,;~_obre . ;a Provide1Í
cla: "O tnom~nto-· pr~sente é. como 
o embaliador qúe declai-a a ord,~lll 
de De~s. '.foda; a ~O~SII, .sabedoria 
está em con~ecer, esta .ordem do ~o-

·-~1xa Baden com llcençl de seu P::-e
lad(,l' e vai para Roma, o cêíítro eia Crls• 
tartdad,.!. Os Ideais se 11\e ,.tC>l'ÍlÍim s~ln- . 
per nui.is 

1detenhlnados e elê, à iombtà 
dn Cupul9! de. S, P«lio, dme Ímtoo·, &cl• 
tr~ ,r;1a verdade ~ da.· vida, ·sente · Óllda.· -vi2 
ma,!.G c;í111 o Ap?,S~le> que a "caridade 
o co~rango" '(Cor. 5,14), Reza,, me~ 
dita,' 'aco~~a,11e, e põe. mãos. à óhra. 
Ao:, .8 .ele d~mbro ~- 1831 e'.1888, res
.pectlv<!-menw. .surglani â,~. qongr.e6a~õe3 
do., Pa.:lNI! SaHràtoriàno.s ~., ~s Irmãs · 
5alvatorla.nas. · · · · ·· 

Pot, motivo deste feliz 'aniversario os 
tilyatorl.anÓs celebra.rão dia · 8 <10 cor
rcnt~, _Ili', Igreja de NC~ setlhora Apa
recic.'!a, ele IndlanorÍ(1lls, onde . se enevn
tré. .o seu Seinlnaiio Marl!:i é uma re;\ 
i;idencir, da.s Irmú , l3nlvatorlanas, . .so
lene Missa em ação de graça.s deixailcio 
pa:ra outuoro, proxlmo. -a: realizaçí:.o de 
iésàõe;; 1>0le11es em quê &3rá ~studada 11, 

per~nalidade .:1 a obra do reneraitdo 

JUBILEU DO INSTITUTO D. BOSCO 

cantado o h!110 do Santo· Padre. fe:!l 
usJ da. palavra. o Revmo. S1·. Cgo. Pau~ 
lo Rol!m Loureiró, que proferiu eloquen
te discurso.·. em que se reteria . de modo 
particular à honrosa presença de Mcm
smhor Vigarlo Capitular, e tirll~ ·i,ala
vras de saUdades para o Pe: Nelson Viei• 
ra. seu antecessor· na. dir.eção do sodali..
cl;_ Executado o "Ego sum pa.nis "; a. 

.quawo voZJé&, pela Schola cantorum das 
cc. MM.. a cargo do conhecido mestre 
J. B. curti, o· congrega.cio . Schreiner 
proferiu uin discurso sobre o Pe, Nel
son. externando as saudades dos 
congregados por seu antigo Diretor: Em 
seguiC:a. um Congregado descerrou " qua
dro do Pc. Nelson, que estava. co• 
berto por uma bandeira pantif!cia. Foi 
um momento de gerar· err.oção, vendo 
aparece: a fisionomia tão jovem. tão 'ri
zonha e 8.inda tão i,ro11ima. do Secrefa-
1·io de Dom José Gaspar . ité Monseca e 
Silva. Em seguida. foi .:antado "0 sa
crum convivium ", de R.imondi. a tr.ês 
vozes. e realirou sua · corifere11cia o dr. 
rlinló corrêa · de Oliveira O orade>r fez. um apelo ·aos Congtegadós Marianos, 
para que procurassem, acima de tució, 
rum.r com ardo1· a Saitta Igreja catol!
ca e sua doutrina, primaniO por um& 
ilibad~ ortodoxià. A fidelidade à dou- . 
trine, cato!ica envolve a 'obrlga.ç.ão <lc 
s~ amar cofo igual vigÓr. todas as 
vt1·dac,,ts de que ela. consta., sem. dími
nuiçãl•, sem diluição. Assim, sé.: ver
dadeirü catolicO não é apenas amar as 
verdadc3 contortacloras e suaves que a 
Santr,. · Igreja ensina. mas tambem as 
verdades austeras. duras, que ·exigem he
ro!smo e devotamento sem reserva, 

TU(!o Isso é viver· üe ilus.ões. 
Cr'àdo. pará a Eternidade, tem 

() homen1 a porção de sil11 existeuóia 
que 11·e. passa no tempo condicionado 
à vida futura que se· estenderá pe
]oa seculos sem fim. Os anos 1.en·e-
110:, são· melo para a .consecução. tio 
neino dos céus a que o· Senhor o des· 
tino:t. 

Els, pois, que não convenr ao llo
mcm, · não é proprio ele cri:;iãos cato, 
J icos que c1·êern em Deus; não ê pro· 
1irb de filhos <19 !'a:I (;eleste, afa-
1:ur-se sofregamente por tudo quun-
10 se eva.por·a 110 evolar dos tem· . 
llOS. ,· 

o homem nasceu 1iara a Et ern· da, 
de. Tenha, pois; setúpre dianio dos 
o'llos este seu destino eterno. · Far.a 
co:-:1 que e:'e .inforn.e toda sua ativi· 
dade. Só ·assim poderá dai à sua Yi· 
d:1 uma ·oric1il!lção· una, organizada e 
segura. Ko· que concerne· às COU5as 
<la terra; tl'!He-as em ordetll. à Ettlr
l1ldade. Cuide delas sem esforço ex
cessivo, exaustivo, ·a.bsorveute.· I,!1111-
te-se ao cump1•iJnento do qU!l suas 
]lossibil-idades- ·permitirem, sem· jr.· 
:n:ais esquecer o "quantum" ·que- deve 

meuto que ,p,tssa ".- · · 

FESTIV.IDAóES- REtlGIOS·AS IA 
PAQO,QUIA. pE COTIA 

rn'.cióu-se dia 3v_pp .. -solene nov~n11 
en1 honra de no1m1. _Senlt~fra do Moilte 
Senat e de Silo Benedrio, n:;1·,'.P11,rO• 
q~ia de Cotl,i._ · · 

Nos pr~xlmos día,s .t, 5, 6, e 7 · do 
corrente, ~pós a reéi,tação do terço 

· e ·!\ ledalnba- de Nossa Senhora,, o 
lleYmo .. Pe. _Asterio ?ascoa1; M-l~slo
naric; ·Filho do'. Cora~o· de l\tarla. !a· 
rá. uma serie. de preg~çõeil, .. ' , 

No prÓ~itito 'dia, ( d!iÍ. 'de Nossa 
Senhora. A{iirecida; tqd.a a Paroqu·a 
e cldad'é d!J -Cotia .serão ·consagràdl}s 
ao l!oraçll,o hnac\Jladó · de Màr!a. À 
tarde ullla· 11ledosa. procissão: eucaris• 
tica perc:orrerá ·li$ ruas da cidad<;,, 
faziíndo-se. so!éÍ1e 'consÍigração tfo C'1• 
t:;i, ao Sagrado·. Coração àe M.ar:a, 
logo· após à ent1·ada da i,rocl!lsão. 

Dia. 8 Qe setembro, festa da ,N,atí
vidade de Nossa, Senhora, será ·sole
nemente comemorado. Às ·7,30 horas 
da manhã haverã J\fü1ta e Comunhão 
i:;eral dos fieis .. .'À§ -10 horas, haverá 
Missa· Solene. Cania,da,. pre;ando ao 
Ev:i.ugeJho o. Re,•m.o .. Pe. .Joaqui111 
l\Iedeiroa, · à tarde, às 6 l1dras em J)Oll· 
t•>, · será rea,liiad~ ,uma 11ólehe · pro
dssiio .. Çe · Nossa Senhor!_ do .,i\lo11te 
Serrat,. Pad1.:oeira ;11\l,,;ci!lade •. ,,, •.. ,. ·. 

Logo -apó~, a e~tfa~a da,p_rocisslio, 
será dada a bencão .com o S.antissi
ruó ::Sacramento. 

O dJa 9 do corr,ente 11ér!i çonsa~ra
do: ao 01iiagroso l:lâo Benelilto. ·Pela 
maahii., às •_V,30 horas aerá .celelli.a· 
d i i\Jissa fe.~tJva. As 1.0 iloras, .fl.1:1,á 
celebrada solene Missa cantada, de-

/ vendo ser f~ita a,:i Evaug:elro O Par1e_. 
gir,lco de São Bene1Ht9. 1t. tarde,- its 
5 lwras, será realizada uma piedosa 
proci~ão · em louvor-' <lo· f-tande 1 Sao 
B<Jnedito, dando-se a seguir a, bel',çâo 
com o San'tisslmo Sacramento. 

Doming? woxin10, enrierramé:it.o 
da semaua., ser~ celebrada às 9 hi, 
sole.ie :\lissa em ação.de ~raça~ .. pot· 
intenção de todos tm benfeitores. 

CASA CORAÇAO DE JESUS ~l 
ESCOl,A 

0

PROFISSIONAL DAS m~IAS f<~,!\NCI.SÇANAS 
-Cursos:' dlumos e noturnos - Matriculas o.bertas 1 

Rua Afonso de Freitas, 575 - Fone, 7)7409 
Paraizo -- São Paulo _j ·----------

Xol'ciou rece11temente a imprensa. 
<li:iria que, convod,dos pelo Sr. Car. 
ks Vital, presidoÍile do Instituto ue 
Itesse:;uros do Brasil. na qualidade 
de· presidente da' <:omissão i11ci11nl>i
rla de elaborar- o projeto da Lei 01-
gan:ca da Prev1de11cia Social. se reu
J1·irnm os pres:dentes dos diversos 
ü13titutos e· Caixai, de A1>osentado 
J·Ja3 e· Pensões· para cu virem uma ex
l)os:ção .das linhas gerais do projeto 
el~borado para remodelar ilit(iiramen 
te o atual sistema de previdencia so
cial no Brasil. 

Segundo essas linhais gera's, será 
criada uma · instituição unica e111 c1Ue 
~crüo fund;dos todos os, atuais [ns• 
ti tu tos e Caixas. t'ol'11iando um vet da' 
cleiro [i:ano Beveridge. nacional. em 
ce:'tos pontos 1Jet11 mais aud.acioso 
que. o surg:do nas ilhus ln::tauicas, 

,c:m· efeito: · 
a) destina-m, o plano do Ur. Car

los V:tal a àssistir a todos os ha·bf, 
tantes do. territorio nacional, taJJto 
brnsileiroci quanto estrangeiros M•
miciliados, sem me:os de manuten
ção por motivos rJ'e invalidez tempo, 
1·aria ·ou permanente ot1 pela priJ'a
Ço rlaq112les de que dependam "li 
não sé .acl1e111 em condições de anga
rh\t· e~es meios. • 
. bJ ._ 1 oçlo O habit;inte do territorio 
nncional, -tanto bnu;ileiro quanto es
trangeiro . legalmente domiciliado no 
pais, que exerça, profissão. l\,lc:rativa 
ou n te aufira µrovente>s pecunlariós 
de outras fontes, é considerado çon, 
t~:buinte obrigatorio da Previçlencia 
Spcial, inclusive os trabalhadores. l'll· 
ra's ainda fora cio reg'1ne de pré\·!
uencia; 

e) :, contribuição para a Previ, 
c1e,1cia Soc:;al sel'á Cíxada em uma 
t:ixa un lca; . 
• d) Oõ lJ~neficios ta111bem obecle· 

cerão. a . um sistema padronizado e 
uniforme; , 

eJ A aposentadoria_ min'ma cor
rer.ponderá ao aalario m.i11in10 regio
lla'. deduzirla apenas a percentagem 
l'ehlti\'a a despezas que ces.sam com 
a luatividade. e as pe11sões por mor, 
te terão em vista os éncárgos de fa•, 
mil:a .do trabalhador. sendo cresceu, 
tes com o numero de filhos menores. 
· fJ As reser\·as da Pret!dencia So· 

. 1:'al fZr::'.o- aplirarlas' ele- ·1freferenciâ. 
em re,lliz::ções e iuicia.tiVas .de cara., 
,UJ. Wil~JiPjAI,. tAiª âo ~! .. llM-

truç~o de eldadu e conjuntos resi. 
dencl,aia parJ as classes trabalha(10· 
ns; . 

gl A aulstenci,11 medieo-hoapita
lar sert organ:zada ém larga escala; 

h l Será conced'.da pensio· de ver 
lhice; 

iJ serão ámparados os inval,idos 
e menores; 

· jJ serão indeni_zada_s as vitimas ele 
acidentes do trabillho; 

k) Tallibem as vitimas de moles, 
tia profleslonal; 

1) O plano compreenderá o forne
cimento· de ~tiÍ,'ii;ides a preçcs. redu
z,dos, tais como 0attmentÓ1! basicos, 
\'estuarios t'Udime!'ltares. nieilicarnen
tos e outros. bens de USQ .'1o;uestiCll R 

impresdndivel. 

--oüo-

I•'azemos· sinceros ,·ote>s para que 
essas liuhus get'áis. do projetado pla
no de .Previdencla não .sejam aprova
das ,,elo governo brasileiro, que mitis 
d~ uma- Yei: tem declarado quel'er 
seguir ;l d~utrina. da · fgreja em •na
ter'a de. legisla-çào social. 

p; setU eúfrarnios na aptecia~âo 
da viabilidade desse- .plano,. do pon
to d~ vista téc1iico. ,e das profunJas 
modificações que S\la adoçilo intro
duzitfa err. nossa vicia economica; õe
ja-noa licito tecer em torno do as
suntó .algumas. considerações de. (:"'· 
ratei· géral. 

-000-

Ha do!s .g-rupos · eitremus. que as• 
sumem na quest.âo, ~ocial .utna afüu
c.Je cor,denad;t psl;L Igreja. De um lado 
se · .cita o grupo . ínçiividuafista, . da 
velha escola liberal, q11e tião adu,;te 
interre.renc:ia _cio. Estado óu da, ~O· 
ciedade junto ~s atividad~S' dos indi: 
vlduos. Do outro lado se acha o gru-
110 totalitar(o, que deseja . sociali:.cá r 
todos os recursos -ou esta!)elécei· ,un 
coletivismo estatal. 

O Est!l,do não deve ser rele_gado à 
. função lle SilllcPles géUd?,;me •. como 

uo· ,;j,SQ da escol-. li!iei·al, pof:;1 .t-em 
a obrigação.1 de i>romover o bem co
mum. Por .out:·o lado, não ·deve tor, 
nar-se , to·~litario na. tentativa (1~ 
preenelle;· tj'.1na~· .al': funçõeii iso·1,iaii<, 
éom O: ~IJ;S resa.irá, .. no , erro. do , iaji, 

. vjguitl-. iO~. ~iOIIPdG Q ARD.• 

p: lcfoa! que lhes .propunha ~ra o sa.i
,vitlorl · O fim. aquelâs · palavi.is dQ .pro
p1ü' Jesus: "Que todos t.e co~lll ,.. 
~. J~w, c_rlsto que envtast,e". o :CS,mpo 
cl;) ação: a ~!ma humatpt onde quer que 
cJt; ~ encontr,e. As umas: a Sll,ntida• •:ta:.·· . 

PARA AUXILIAR O SANTO PADRE 
A SOCORRER AS 'VITIMAS · DA GUERRA 
Circular cio Exmo. Sr. D. 

. ' _;t 
Jaime de Barros 

... 
Cantara 

O ,Instituto D, Bosco, desta cidad~, ca• 
ma:norand:> o 25.o aniversa.r!o e.e s.ia 
fundação fa.rà realizar uma Semam. Ju· 
bila?, co:1stante de va. las _solenidades. 
conforme o programa. abaixo: 

3 cl~ setembro - abertura õa. Sema• 
no. Jubilar: ÀS 10 horas - M!.;sa sole
m oficiada pelo Exmo. e Revmo Mon5ç-
11hJr Josá Maria Monteiro. Será canta• 
d~. a "Missll. Fontlflcalís secunda". do 
mMstro ferOsl. a, 3 vo::es desiguais; CJ
r:i' D, Bosco. ·alunos do Instituto e or
questra. (Regencia: · maestro J.$ídoro 
Marcigaglla. As ll,3ó horas - Alm:~o 
C:J 'confwternimção (los ex-alunos. ·s:ib 
r. prcsidencia de. S. Excia. ~vma.. D. 
Vlc,mte t'riant~, Bispo de Coru1nbá e 
t::-dirctor do Instituto. A noite - No 
.~.alão de atos: Reunião do ex-alunos e 

Dando providencias para aténder ao ··t,ta.:, .a.finl de que po.ssamos, desde 10- 'dos cooperadores Salesianos. Falarão 
apelti do s:i.nto Padre .ein favor das l'i· gc, co.1·esponder ao caridoso apelo pa- o. Exmo. sr. D. Vicente Friante e outros 
tima_. da. gil.erra.. o Siimo; -:Revmo. ·sr. .fama! do n068.> Santo Padre ·cl.amos já cmu:!oreil. Parte recreativa a cargo e, 
!J. · ·Jaime de Ba.n'Os C.l.mara escreveu e.:i c1er,o · é aos fiéis do Al'cebispado as G:-emio Dramat!co dos Ex-alunos elo 
11, segufn.t,e Ch·cutar: seguintes determinà.ç~s: _Iiistitutc. · · 

·''É· do conlJ,ec!m~nto publico a carl• 1. ·- ~os do,nilhgos 20 _,r 2'7 do con·en- ~. a 9 de sete1rbro - Sagração elos 
dos~. ;11tcia,tiv11- do Santo Padre ·PI~- X:,1I, ta mês, e'nt tó(las as matriz'es, igrejas e sete altares:. Du:'nnte a. sen1ana. serão 
em socor1'0 daa .v_itimaA ~ guerra, ll\i• ca.,elas e oratorlcs pubJlcos cu semi• fagmdos os altares lakra!.s que jaí. es~ 
.c!attvr, de ha m~tlto já em execuç!io. e publicbs de- regUIF,res oµ saculates, sem tã) prontos. · A cerimonia. começará to-
parr. !'. qWtl solicita agora, Sua, $anti· r,enhum11 . er.ceção, . serão feitas es~ciais C:03 os dias. à.~ ·1 hOras, terminando por 
dad~ piedosa. ade:;ão é eflca,z ce>opera- coletas de esmplas entre !)s fié:S, . l}Or nltn dM 9,30, e ~irá assistida pelos res-
Sã" de tod~ .os povos. . ocasião de tOdas as Míssll8 que ai se pectivos · Ps.drin.hcs, de,otos e c:imls-
. ~uis .a. Divina. Provid~nciâ, ém seus c~lebrarem, devendo o .. celebrante expli- sõc.s de diversos colegios. A noite, às 
ámoi:a.veh ~ll!'nlos, que, emb?ra- atin• car ª" povo ,o fim a que se destinam i:s 1~·.30, haverá l'CZll. solene, c?m .sermão, 
t(de,; pe:11 guerra, pe11ru1nece~mos 11111• esmolas; · · · em preparaçãO à resta de São João Bos-
d~, em c::nclíçôeis de atender. a. ~ão JUA• ::. - As a.ssocjaç~ cat-Jl!ca.s.mru;culi· e~. titular do Instituto. - J>regadores 
,tJ qüão ur~nte ·apelo· pontlficlo, em ta- na~. e femlnln88, oem como aos .co!egi<>s . d~. "SemanF,": P..evmos. Srs. Pe .. Paulo 
vor dos ci11e padecem ma:1ores, príva~ôes. e Instituições religiosas, inuitó se re- consolinl, Pe. Eduardo Roberto ·e Pe. 
... ~em fugtrlamos ac1c ~vt, de,·er d!!-·,,, comenda., ·.que ofereçam !l., SWJ,,,-contri,,..·c: M,a.rlJ Forgioue.,c .,. 
caridade cmtã, ·,que ora .&e nos impõe bilição aC9letiva, para o que lhes ,será Eegunda-feira; dia 4 - Altar de São 
a quanto~ temes 0ll1os.pa.ra. -vai: ~ o··co- , . permitido fazerem coletas fora das igre- Vicimt~.-'-
ração· .para sentir: as· afllçõe· 'alheias, ja~: Íâça.-!ell'a, dia. 5 .. _ .\ltar de San~c. 
-~ souoeramos que' :in\nn:eravets ... cria;.._.~. . fo - os !l.evmos. vigartos_ e capel!ies Antonio·. , 
tura~ humanlls,· sem· o U0.$0 a.rn.Uio,- pc-;. transm!tirãO à_s O.rdens · Terceiras, -Con- · Qua:rta~feira., dia 6 - Altar de São 
.recessem ,talvez. de misêria e·tle'fom'e.--··t:b1tla11 e-1imanc;la,des o pedido -de .Sua .ros~. 
· Esta, sem ~l(R.gera.çií.o, é.-a,. trl.ste-rea~i-,, -Sant-!cla.de,· exe>rtandO':os a. ,que dêm sua Quinta-feira, dia 7 - Festa de Nos-

. dadc do. an11ustiaso m~manLo que &Gta• e - ,esl\\oJa ;, se. _SenhOra /.parecida - Altar de -Nossa 
mos vivendo,' cuj~ · males .1trâvlssln'ios · " 4; - ,;Oi resultados das Coletas, nas Eênhora Apa.recida. 
$(, o amor do proximo, ·pra_ticado eóm- ,tgréJe.s'ce-,-capelll/l serão enviadas à ca- Sexta-feira, dia. 8. - Altar de' Nossa. 
.f urgencla <la um prontó socorro 'etPI- ~nara EciesLa •tlca, . durante a semana Senhorà de C2.e11Stochowa, centro reli-
-ritual ou corporal .aos que sofrem, po- seg'lllnte M- domingo da. ·u1t1mi coleta: gioS() da c:lonia Polonesa. 
.deria, ao menos em parte, temediàr-. temllem a,11 cOl'ltrlbu!ções das associações Se.bado, dia 9 - Altar de Nossa Se-

Est.udamoi. com emi,erího,. a. melhOr catollcM, es esm(?las .i;!as Ordens Ter- nhora do Carmo e Altar de No~a, ~-
,maneira. de atendermos pro11tstntent? à!l ceiras, conrra:ri~s. Irman@.<les,. Cole- 11hora de Lourdes. 
precisõt,s das ))l'Obres, \'itimas cl1;1; guer-' giC!, etc., potlerilO ser "llviadas. direta- Serão Bispos comagrantes os Exmos 
1·2. n& Extrema penurfa em ·que se. en- mente à ·camara Eclesla.,tica: Re\'mos.·D. Aquino ·correa., Arceb.lspo cte 
c,nt!'am. de tudo privada~ e · despróvi· 5. ~ Os senhores Vlgarios e Cape!ã(<s Culabá: D. _Emanuel Gomes de · Oliveira, 
das até do bdi:;pensavel à· subsist.eilcia. darão ao povo noticia desta. Circular, e Arcebispo, de Goiaz; D. Henrique Cesar 
humana - viveres, roupa, nieciicàme:i• s? ·prontl!.iearão a receber quâlquer ou- I-'zrn.ande~ Mow·ão, Blspo de' Ca.felan• 
tei, ,etc. 'ti'<' donativo ou esmola. com que almas clia; t•, José Carlos ele Agu!rre, Bispo de 

Gwndc Comi..são arquidiOcetana que gcnercs:is queire.m socorrer -os que prz-' soroca.b3,; D. Ped1-.1 Massa, Bispo Titu• 
estoi. órga11izada sob. a. · dirêção · d~S sentémente iofreni as terríveis conse- lar de Hebron, D. Vicente M. Priante, 
Monu11hores Le9vigildo Franca li Fran- queneias da guerra. Bisl}O de Corumbá, 
cisco· .de Pauto Salga®, p&troc!Í1úá o t JAIME, Arcabj3po do Rio de 6 de s~tembro - Dia. do funda.dor: 
traballlo que, neste ser,t!dO, pi:ete.ndc• Janeiro. Ã.~ 2C,30 he>ras - Em sessão f;')stiva, no 
mo~ realizar. Rio de Jà-nelro, 10 de agosto de 1944 ". salãa de ates, será inaugurado o retra-

NOVA ET VETERA 

Previdencia tótalita ria 
junto das associaççies, fanl cem que 
se nefrontem a sós os h1di-Yiduos e o 
F~stado. '' E tal deforn~açil.o ou ordem 
soc'.al, diz . Pio XI na "Quadragesimo · 
Anno"; acarreta. não leve 1>rejuizo 
para o mesmo · Estado, ,sobre o qual 
reeal todo o peso que aquelas t,,.;1·
porações destruidas não- podem .mais 
carreg.ar. razão- pela qual se achava 
oprimido por uma infinidade de en· 
cargos e de negocios". Segundo o" , 
n1esmo Soberane> Pontifice, deve fi
car firme um princípio importanti~si
rrto na filosofia social: isto é, "como 
é i'ivíto t:rar ao~ indivlduos o que 
eles podem -fazer com suas Dropricls · 
!orças é industria. para confia-lo à 
coniunidade, assim é injusto !neuro· 
bir :-, uma maior e mais ali.& socie· 
clade o que. pelas ·tenores e infe1·iores COl,llUllidades pode ,-:,er feito. Este 
é ao mesmo tempo v;n grave prejuí
zo e nma perturllac~o para a. ·reta or
dem sccial; po.rg•,e o ·objeto .natural 
ele qualquer iu~erven!:ão da mesma 

·Sociedade é ,, rle auxiliar de modo 
.completo o, membros do corpo · so, 
eia!, não j', destrui-los e absorve-los". 
(Quadragesimo Anno). 

E sr:guudo Leão Xlll_. " o que se 
pede a·os governantes é um con-c111·• 
s0 de ordem social, que consiste em 
trJda a economia das. leis ê das ills· 
tituições; q11ere1uos dizer que. devem 
fazer- de modo que- da mesma orga_ni-
zação e ,do governo da socie~ade ,bro' 
te espontaneamente e sem esforço a 
Jll'OSperidade, tan.to- publica como 
partjcu!ar. 

Tal é com efeito o óficio ·da p1;Ú· 

~~~c~qi~~!l \~ede;:;ei~·~~.10 o~:): 
que torn:i uma nação t>rosvera eã~ 
os costumes· puros, as ramilias !na• 
dadas sobre bases de órdem e de.m~ 
i;a.Fdade, · a pratica da religião e o 
respeito ()a justi(la, uma •intposição 
moclerada: e uma repartição equltli
tiva dns encargos p1_,blico,. o progres: 
so da i11rl11~tria ~ do nomerc,io. nma 
agri,:,nlfnra .flt>re.~('e,1\tf' e .. outros _el_r. 
mütof. IQ Ili ~- Q.Q !µ~~O i@t:l~f.P.i 

todas as coisas quCl. se 11üo p~dem 
aperfeiçoar; sell1 fazer subir outro 
tanto a vida e a felicidade dos cida
dãos". (Rerunt Nova1·11m), 

--ooci-

Recome11da a lgre)a qu'e as medi· 
das de prévidencias soc.lal, embora 
contando com o apoio .. decidldo dos 
govérnantes .que as ·de1•em faV'ore
cer e ineenlivar, sejam da iniciatí va 
dos ,propriós 1>atrõ.es ·e operarios e 
das diversas instituições. devidas à 
,inic:ia.t;va particufar, "que têm. ·por 
fim, soconer os operarios, bem co· 
mo as suas viuvas e ·orfãos, em <.a
so de inorte, de acidentes .ou de en
fermidades; as patronage.ns, que 
exercem uma proteção benefica' para 
.com as. criltnças dos clÓis sexos; 0$ 

adólescéntes e. os l1omens fe;tos .. !\Ias 
o p;-i,r:eiro lugar peí·tence às cor-
11oracões operarias, que abrangem 
quasi todas as outras" .(Rerum No
varun1). E acresce11ta o Soberàt10 
Pontif,!ce que "os · poderes publicos 
~tão podem legiti1namente arrogar-se 
nenl•um direito, sobre. elas, nem atri
buir-se a sua. administração; a sua 
obrigação é àntes respeita-las, prote
ge-la.;, e, em caso de necessidade, 
defende,las ". 

E acrescenta mais a.tem: 
. "?rotéja o F.istado estas ~ociedacles 

tuncl,adas segundo o direito; mas não 
· s3 intrometa _rio. seu governo fnte· 

rior e• não toque -nas ·molas intimas 
que lhes élão vida; pois• o movimc,n-
to vital · procede êssenciahuente ile · 
um principio interno e extingue-se· 
facilment~ sob a ação dci uma cau~.1. 
externa''. 

...;.ooó_.,... 

É sabid() que o 1!,Jsia.do não tem, em 
niateria. dé a:sslst~ncia, senão uma . 
função supletiva., .. · .. . •· · 

E é f' que. dt>n<:>is rf~·Ll"A(l lCITí, MS 

P-n~iÍ1µ l'i" . Xt . ª'' mostnu cumo ', 
~UlliClli~ .lie:µm . ~.OV~l'\llll eniuâa(~ .· 

vacilavam as maximas do l!beralis· 
mo, que já ha longo tempo· entt·ava
vam a obra eficaz dos govemantes, 
impeliu os povos a promoYer com 
maior sinceridade e mais empenho 
a politica social: 

"De tal continuo e indefesso labor 
surgiu um novo ramo da cl:sciplina 
jur\rlica de todo desconhecida uos 
tempos passados, o que. defende vi, 
gQrosámante os· sagrados direitos dos 
trabalhadores, 'direitos que lhes pro
veem da dignidade de homens e de 
cristãos; pois -que estas leis se pro• 
põem a protecãó dos Interesses dos 
trabalhadores. maxime das mulhe· 
res e qos meninos: a. alma, a sande, 
.as forças, a fau1!lia, a casa, .as oli· 
cinas, os infortun_iO/l rio trabalho; nu• 

. ma úalavra: tudo ·o que diz respeito 
à vida e à familia dos trabalhadores. 
E, se tais estatutos não concord.am 
por toda a parte e em tudo com as 
normas ele Leão XIII todavia não se 
pode negar que em muitos pontos ~e 
sente o efeito .da Enciclica Rel'mu 

. Nova.rum, à qual, portanto, é 11àra se 
atribuir em parte assaz notavel o me
lhorar" das condições dos t1·abalhado
res. 

. Ensinava. eilfim o sà-pie11tissimo 
Pontífice como os. patrões e os pro- . 
prios operarios podem grandemente 
.iontribuir para isso com instituições 
que se destinam a. proporcionar so
corros aos necessitados e a ap.roxi
mar e unir as duas classes entre si. 
Porem, o vrimelro lugar entre _tais 
i.1stituigões queria ele fosse a tribuido 
i-<s corpcra~ões que abrangem exclu, 
slvamente os operarias ou junta
mente patrões e opérarios"'. (Qtta· 
dragesimo Anno). . 

A corporação é uma instituição 
soéial destinada .a se situar entre os 
individUOl3 e1 o Est;ido, e uma de suas 
funções· é justamentE' detender (IS 
Interesses de seus componentes jun
to ao governo. sen!lo- portanto íncon-. 
cebivel que o Estado chame t.ais en
tidadef. para sua orhilll ín1 011<> in~: 
Utua, iQrg~n~SIUQS 4~stina.~oa ~ sú!q. 

t'.l do saudOOl D. Pedro Rota, fundador 
da IMt-ituto D: Bosco. Fat:.rá s. E>:cia. 
Revma.. o Sr. D. Henrique Mourão, Bis
pa d-e Cafelandia.. Parte recrt'atlva a 
cargo -do "Grupo ,Azul" da.<: ;Filhas de 
Marie da Parcqui&, 

9 de setembre> ·- dia dos ex-diretores:· 
A5 2C,30 horas - No sa-lão de atos, se
rã J inaugurados os retratos dos antigo~ 
cliretoreJ do I11.5tituto: D. Henrique 
Mourã;,,. Pe. Antonio Dalla Via, D. Vi· 
ccnte Priante e Pe. Teof!lo Tworz. F<I,~ 
1arã o Re'Vlllo. Fê: Marie> Forgione, - di· · 
retor salesiano do Ginasio D!Oce5ll-llO de 
Li:c :. Parte recreativa a rorgo do Liceu 
córação de Jesus. 

10 de setembro - Festa de São. João 
Bosco: Mi&as i:s 5, 6, 7, 8, 9, lG é 11 
h0ras. Na l\f!ssa. das 7 lloras - comu· • 

· 11hão geral dr.s Associac;.ões · Religiosas· 
d& Par:iquia. Na Missa das 8 horas -
comunhão geral dos alunos do ·rnstitu• 
t~. do Ora.torio Festh•o e-Primeiras. Co
munhoc::. As 10 horas - Missa sole• 
ns com asststencia pontifk,al, precedi· 
c!i:. dn. entrada do "presttto" e canto do 
usacerdo, 0

• se-rà executada. a "Missa 
Alie.tule", :lo ma~tro Furlo .Frances
chinl. Coro Nosrn Senhora Auxiliaco• 
l'i'. e orquestra.. (Regencia: maestro r,.i. · 
/dfredo Melardl. autor da. orquestração), 

.A:; 15 horas salrá gmndiasa procis•· 
sfo de São João Bosco, ·que percorrerá' . 
as principais ruas d.i. Paroquia. Toma
rão parte ta!llbem. a,Jgu,l.'! colegios: · Li· 
ceu c-0111,çã<, de Jesu~. CoJegie> ·san/a 
Ine.!, Instituta D. Esc(!lasUca ~osa. de 
Santoz, Instituto ''fiolog,tç(! .. Pio ..XI;· .etc.. 
Na . volta. da proclSSão será canttÍdo so
lene "Te-Deum" · .com )a· asslstencia dos· 
Exmos. Srs. J;!!spos_ C011$S,grantes. , , r· . 
Be.nção do Santisslmo. .... Coro. do -Ins
titut'.J Pio XI, (R,egencta: maestro. P.
José Gerruldo de Souza). 

A noite - Homenagem aos Ex111os. 
Srs, Bispos e aos padrinhos dos altares. 

TANAGllAN 
Otlmo fortificante 
feminino, exclusi
vamente feminino. 
lv.Jerc~ de seus 
hormonlo~ espe• 
ciais ranagran re
juvenesce a mu
lher. Tanagran é 
o rerr.édio indicado · 

em todos os casos de abatimento. 
rugas precoces. envelher.ifnento 
pl'ematuro. cabelos brancos an
tes do tempo. F,m todas as 

Jrogarias 

car os similares devidos à iniciativa 
privada, à custa da contr!lrnição obri, 
gatoria dos proprios particulares. 

-000-

Administ.rndor do bem comum o 
J•1stado deve proteger, ve.ar e ga1:an
tir· os direitos i111lividnals e. coleti
vos. J\"ão se conclue da! que O Esút
do dev:. prover' a tudo em todos ,,s 
dominio~ da atividade humana. 

- Ourante a sessão prestou-re homena• 
gem ao Pe. Me!ldicute, que festejava.- . 
n:i. que!e dia. mais 11111 aniversario-. 

O coro ento~u,em seguida o ·"Luar do 
Sertão". de Catulo Cearen-se. e o Hin<> 
t, nande.lra. de !"rei B. .BertolottI; Por 
fim, fatótt ·o sr. G!ocondo Vlta, que agra
deceu á presen~á dos ilustres· visitantes, 

l'.'.'LAVRAS DQ EXM0. :MONS. VI• 
GARIO CAPlTUUR 

Pare.. e11cerrar ·a s~ão, ft!Z U.so> d.i 
pr-:a.vra o 'Éxmo. Revmo. Mo~nhor 
J_oeé Maria Monteiro, Viga.rio Capitular, 
e. Exc!a. Revm.i começo_u · por acentuar , 
que naquela festa das sa.udades se con
firmava que ·a gratidão ê um sentimen
to tipicamente catolico. No -dia 2'7, 
S. Excia. passara todo um .afanoso- dia 
de solenidades, e em .toc;las elas, sem dis• 
crepa,ncia, foi · lembrado coin ·saudades 
o nome de D. JJSé Gaspa.r de Áfonseca, 
e $11Vll, e seus mah>gri,.dJS c,.mpanhei• 
ros de viagem .. E, ainda. naquelaá- ho
ras tardias, era a uma manl!estação de 
.saudade~ que assisti&, realiza~ na. da.-

.' 'tÍ\ · tão · expressiva, do 10.o a_niversa-
do. da fundação da congregaç?,o Ma- ·, · 

-.riapa.. lllm seguida, S. Excla. Revma.. 
.lembrou que o Pe. Nelson fóra um Sa
cerdote de soll('.la virtude, que primàva 

· p_elÍ:. dlscreção e japats/ revelara -~ 
muitas coisas conf!denc,ais que ·ouvi,'a , · 
por força, de seu cargo .dê Sec~tarío 
particmlar do Arceb!.spo Metropoljtano. 
~a qualidade, es~ pregação- pe\o si• 
lenci-:i. deveri,a ficar como uma. Jembran--

1;(' :-. 

ç:i para. os cc. MM. A critica é destru
tiva., e de nàda. serve. MeU;e>r é 
confiar na. Providencia de Deu.s. 

Em todas as cir!:Unst~ncjas, é preci
so confiar na Divina. Provldepcia. foi 
est~ ensinamento ~ue se c;leduz das ul
timas palavras do Pe. Nelson i:intes .de 
tomar o avião: No atual momento é 
uma, inten.s:i. · conflançt na Providen
cia que se impõe. São Paulo· precisa. 
receber de braço1 abertos o novo· Ar~· 
bispO Metropolitano. S. Excia. Revma. 
simplesmente virá continuar como Ar .. 
ceblspo a, obra. de D. José. 

Por fim, o âudltorio entoou o· hfoo 
das Congregações · Ma1·iana.,;. 

ao. inicio ele uma ordem. social me
lhor". (Quadragesímo Anno). 
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0 perigo ,Je que se [az ~co o San• 
to Padre Plo XI com relação ao i-~
g!me, sindical e corporativo quando _ 
existente em estados tascistas,' ta:ni.•_ 
bem s,:, apresenta neiise plano de VN'· 
dadeiro t:nonopollo · de prevldencla à;. 
posado {leio. Sr. Carlos Vital, isto. é, 
por melo dele o Estad.o se. substitui' 
ri às livres atividades, etn ' vez ele 
auxUla:r- e· amparar a lntclativa. par, 
ticitlar das instituições fórmadas pór 
patrões e operarios; 

E assim como o EJtado, proc'-'de 
!licita e injustamente quando éstabe
lece, como na Alemanha· nazista, o 
monopolio da educaqão ela moçidade, 
usurpando os direitos da Igreja e. da 
familia, do liiesmo modo age totali-
tat'iamente quando ·pretende suhsli- -. , . ,,-oOo-;--
tuir. por uma pâ-corpore.ção estatal Foi esse aspecto. de indebita· \11-
os vario~ orgãos associativos de ini• tet·venção do Estado que provocou 
dativa privada, destinados à assis- :, as restrições da. O)linlâo publica, in
tEJncia social das , varias classes e · · gles \ contl'a O Plano Beverldge, O · 
profissões. . · l.,EGION ARIO · a e.sse respeito publi; 

-000-

Segundo a organização sindical e 
corporativa do 'Es?ado fascista, ,;o, 
mente um silld'cato é reconhecido 
juridicamente em carater de mouo
polio. pois que somente ele pode 
representar, respectivamente, os ope· 
rarios e os patrões. A inscrição. 3;11 

si:1dlcatC\ é facultatjva·, e só neste 
sentido, <liz Pio XI, tal organização 
sindica' podo se dizer livre, visto que 
a .. quota sindical e certas taxas es-
11eciais são obrigatorlaa para· todos 
os que fazem parte de uma dada ca
tegoria sejam eles operarios .ou pa, 
trões. como para to1os são ohrigaro, 
rios os contratos de trabalho estipu
lados pelo ~indica lo· juridico, apezar 
de se reconhecer a existencia c1:e ta
to de outras associações profissio
nais. 

Ora, diz o Pontífice da Ação Cato, 
lica, "devemos declarar vermos tam
bem não ~altar quem receie que o 
Estado se substitua às livres ativi
dades, em vez de se limitar à nec<;>s- · 
saria ~ suficiente assistencia e auxí
lio, que a nova organização sindkal 
.e coroorativa venha a ter carater t>lt" 
cessivamente burocratico e politico 
e que. não obstante as vantagens t;e: 
rais · ~r.~narl::1~. nn~!=-:~ ~Prvir p,:i-r:=r n,: 
te11t1)3 _11,art;cula1 ei;· m~tid pui1ti(;os c,o ' 
(lu,e qe_i;tinarlo:. ao eu~miuhamento e.· 

"eou -va.rios cómeiüarlos da- il!!Pr~u2a· 
éato .ca da Inglaterra, em que t<e ' 
frisava ·o cara.ter socialista do' con; 
ju.11to das medidas preconizadas pelo 
famigerado ·_plano. · 

Não faltou · ao . Sr. Beverl!lge o E>S' · 
tllo !ite'rarlo-demagoglco ao se l'éfE 
rir à Miseria., à Doença, a_ lgnorat'l· 
eia. à Promiscu!clade e à Ociosida
de que assolam· a Humanidade na 
estrada da ·recot'Jstruçâo de após 
guerra. . , 
· Procedendo como se nãó existisse 

o p~caclo original, desejam .os parti
darios de tais planos fazer acreditar 
_que a eirr-ples acioção dessas medidas 
de careter atuarial e de ass1stencia 
matel'ial será suficiente para livrar 
o mundo des$es te.~riveis flagelos. 

. Ora, sem a reforma dos corà'efões, . 
sem.a restanra~ílo dos costumes cris· 
tiios os meios sugeridos pela pruden,. 
e.ia humana, por mais etic;:tzes que 
sejam julgados, pouco ou nenhutn 
efeito lograrão. · 

E se .a essa ausencia de. vreocup,a
ção quanto à. r_inalidade ultima do /Jo
mem se aliam processos totalitarios 
d.'l resolução da questão social, aJ é 
(ju-3 mais a!armantemente · se impõe· 
a · necessidade de resistencia ao que 
ni\o passa de 1t1na VPrtladeira · tenta-

. tlv'a de ·recondução da sociedade. ao· 
('·ne!rt •f<--n,., !Hl~fio de que a hU11U:HliH;J.. 

d0 (oi .;al Ia P8,l!, ~~ã~ b-~i.t~-4~ 
Sa11m Igrejfit . ·. .,: · · 
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)3elicitações do Brasilf pela 
libertação ·de Paris 

rao . (ASAPI:ESS) - O Embai,&a
cloi· 'Leão Yeloso. Ministro lnt.erino 
àµ.s c--=Raiações ·Exteriores, C11\Ú>U ao 
sr. ·neúée -.)Iàssigli, :\Iinistro ·aos i\P
g-ôC'lÕs E~trnngeiros do go:".~<'rno pro
,·isorio francC's, o seglUl1 tc t c-lc-frra
:m,ú. 

"'Aceite Y. I•}xcia. -~ queira tran~mi
tir· ao Chefe e dmn::tis memhro,;; d()s
sc .g·overno as sin,eCras fnlicitaç:ões elo 
governo brasileiro pela. libc,·tação de 
Pa.riS1 que o U'rasil festeja. coinO um 
acÕntecilnentQ aus1Hc10s0 para :t 

imoctàl g·r:\,.ncle~a ·(la· FL·3.nça. <n) Pe
(lro Leão Veloso. 

Adiada · a reunião dos 
. Interventores 

RÍO,. (ASAPRESS) _ A reunião- ,los 
Interventores; que clovcrin se 1·caliZnr 
nesta. capital nos primeiros -dias <le 
S<)tcmhro, foi adiada para os fins ele 
a,:tcn1bro ou outubro. 

sCg;undo eon.Scgniu arrnrar a. nos!-5:t 
1·e.pottageni, .s6 con1parecC'râo ao cer
ta1'ne os Interventores dós Estados 
(JU€: tem clivida externa. pois o prin
ich1al objetivo des:Sla ·reunião é o cn
c1uà..<lra.me111;:o des$as diyi<las no plano 
do, es<1ucma -<la "1iquidaçil.o feito polo 
. S"~Yerno federal. 

lnterv~nção no Mercado 
RIO, :(.1SAPRESSJ' - Começou dia 

'2S nésta.
1

· c-a·111ta1, - o_ regirne de inter
:vençã.a no Mercado Municipal. que é 
cotlsi()"erado cotno O 1naior causador 
da· . carestia dos .produtos alimenti
cimJ no. run. 

. Concentração Mariana 
RIO, (ASAPRESSÍ ~ O Exmo. Sr. 

'.Arcehlspo 1Í1etropolitano · foi fostiva
lnente_ ·1~ec:ebido em N'iteroi. ,,pelas 8ll· 

toridades eclesiastlcas e pelo po,•o em 
t.;êra1~; ·presi<lindo. depois, ás l'eritno· 
niaB·· da: eoncentração· dos. ·cong;reg·n
(los ·u1arianos do ColegiÓ Sal~siauo. 
Lo~o- v_e_la_, ma~llã, ... s. I~Xc~a. l~e,·ma. 
celebrou _ !\Ii~sa, distr-ib.uindo a. Santa. 
Coiuunh'~o a grançl_e n_uniero ele fieis. 
Mais tarc1c, ·presidiu á sessão -1nag·
i1a· da Concentração, durante .ti. qual 
.se· fi:Zeréim o·uvir vartos oracl<J,Í-es. 

Restrições no conS:11mo. de 
leite 

IUO, (ASAPRESS) ·- A-fim-de. au• 
n1eíítàr Ó voluine (]~ leite dist1·ilrni• 
u~· P.ár:i.', ·o __ ·.cons~n;.6 11 in_ natura'', o 
Chefe dó Abastec\;l\1ento, ·assinou uma 
portaria pr_oibindo, ·a, partir de l.o. ele 
·Setemhro ·e dumntc GO·.clias. na ca
pital federal .e circunvisin\1anças, a 
:rabrica.ção ,~,e· sor\·ctés, balas, bolo:-,, 
con1 ·b:a_se :~{e .1e·ite. ou que ele en• 
.tre como -ingrediente. Foi proibida 
tambeni 41, confecç·ão ele pratos para 
so]Jrem'e.sa em que o leite'. entre como 
comple,me11,to e·. o fornecimento . ele 
lé!te ,t.resco' ,10 abasteciinento da ci
dadet·.· par'a·:· a"llrpenta~ão ·ae animRis, 
ex()e_pto· quando se. tratar de pesqui
!11:a~ · biologicas: 

Nova Pat9quia, · no Rio 
:Úo, ÚSAP~ESS) .,- O nevmo 

l'adre · Lulz. Gonza.ga Lira; esrn to
n1&1lcio as pro.vi.(lenc'ia.s. ·1,r.e.lhninares, 
;,oi· 0 rdein · do _F:xmo. Sr .. D. ,Jaime 

Reduzida novamente para 
'40 litros a quota dos autos 

de aluguel 
ruo, r.\SAPRESS) _ o gabinete 

ela (.·oor<l<'nnç:âo Economica àistribuiu 
á. lmpi·cn.sa a scs·uinte- notá: 

"O pr('~idcnte <lo Cons(>lho Naclon_al 
do Pctrvl<-o 111anifesto11-se contrar10 
a qualqut'r aun1~nto elas quotas ,1e 
comhusti\·f'l liquido tlestinaao aos 
autos de passag·eiros a frete (taxis) 
no Di~trito lt,cdcral. t·m (ace das per• 
manet1te~ r1ifi0.ulda<le!-1 elo 1l1omPn
to\ ·orlunrJas da ~s(•ass0s <10 produto. 

Dtanto dessa rcsoluç:ão. plcnatnen· 
te j_ustific,Hla, o Serviqo de DistrilJUi• · 
(;ão e Racionamento de combustiveis 

.liquidos no Distrito ti,ede.ral resol,·eu 
1·0stringir para 40 litros seinanal~ o 
raeionamento dos autos de passagci-
1·0~ a. frete, 0uota essa. que a1iás, yj ... 
nlia vigorando até :;1 de junho proxi
mo ,passado, quando foi elevada a 50 
litros. 

O scr,~-iç;o <le racionamento dé- ·co_m .. 
llustiYels liqnidos não pode manter a 
ilisll'ibuit:ão ele 50 Jitros semanais, vis
to POlllO a <JU0ta 10Ul.l a.trÍbUida ao 
Uistrito Fedf'ra.l não co1n1Yorta. esge 
aumento em prejuízo de Outros vei
culas emtH·pg-ados no trattsJ1orte ele 
rarg·a. lrih•, ·peixe, legumes, frutas~ 
C'('t_'eais, etc., pa.l'a. esta ca1)ita]. -' Pi
carn 1n>is avisados os -intcrssados ele 
que os coupons impressos ele SO li:. 
tro~. j{t <listril.iuidos, 1iassa1·ão a t.er 
o n1lor de 40 litros, •a partir elo t.o 
de setembro proximo. · 

Reinicio da navegação 
HTO, (,\S.\PT!ViSS) - Varias oom

panh ias norte-é:) mericanas de navega
tão já. autorizata1n o reinicio do ser•. 
Yiç_;o de suas unitlad,~s mercan.te-s pa
ra o Brasil. POl' toda a costa. 

A "~Jac-Cornick", entretanto, só 
voltará âs suas linhas regulares; lo• 
g·o llUC ocorra. o fim da guerra. 

O desastre da Panair 
1110, (.-\SAPRESS) - O l\Iiniste1'.I0 

da Ac,ronnutica distribuiu a ·.seguint~ 
nota ofi<:ial solJre o desastre de a,·ia
ç:ão nc-o·t-ri<lo ao·s primeiros. tnh~utos 
do_ <1:a 29 ultimo, na capital !Jandei•_ 
rantP.: · 

"O avião PP-PB 1, da Panalr, quê 
á,; 21 horas de onten1 deixou São Pau
do ~ com destino a esta. capftal e 
que não pú<le aterissn1· no Aeroporto 
Santos Dumont, <l~vi<lo ao gr_ande n.e
vociro reinante nn. Ocasião, sofreu u1n 
d~sastre ao· anroximar-se <lo· Aeropór· 
to ele Crrngonhas, pouco depois das 24 
horas dê ontem, quarta-feira, tendo 
perecido l 2 passageiros e os seus 4 
tripulantes". . 

l!; rt seguinte a lista. de .passageiros 
<lo· a.,·ião sinistrado: 

11·ashing·ton ae· Azevedo, Ov!dio 
l\Iarinc, Jamil lnto l'todrig·ues, Anto• 
nio Francisco da Costa, Osmar Si!• 
Yl·ira. Clemente Rodrigues Gontat
Yt~s, Genaro J!.ibeiro <la Gama, l\.lu .. 
cio Cqntinentinú, l>ilherinando Cn.r-
1l10 Púreira, Isa .. Iassa!e Freire. Silvei .. 
ra. A 1 varo Ve-rg:ueíro Devison e 
. AhrahãO liermes -'-\man·cio. 

A tri1>ulaçiio erâ composta . do sr. 
Servulo Paula Macl1a.do, v1Ito coman
dante; .Adriano Viat~ini, co .. piloto·; 
Aliolfo Ristoff. radio-tl<'graflsta, ·· e 
únclina. Peres enez~s, co~nissaria-. de 
bordo. 

, de·· Barros Camara, !>,ara. a instala~ão 
ê!e 'mais· uiriâ· Paroquia, nesta -capital. 
c1ue se .. ,lenomfaará Pá'.ro<Juia .de São 
José do .. Jai-dlm. ·Botanlco.· · 

Foi mandado arquivar 
RIO, (ASAPRESS) .. - Pelo .i\tinis

tro <Ia l•'azénda, sr. Artur ·elo ·souza· 
Ccisür; '!Oi hiandá:õ.o ·a1;quh .. ài\ 'l)<'Já:8 
1·ar.õcs alega_clas velo_ Depa·rtamento 
Naéional _-dó Café, : o .pedido feito pe· 
la. Féçlel'·ac:ão · rla $0Cf·edad'e' ~le As:s,is
tenci;t aos Lazaros .e D~!<)Sa cÓntra 
[t -L('t>ra, pa_rn- qu~ -fo.sseni .-dóadas inil 
sàc,is de <'afé para 'à Caixa Bcneficen· 
te do Asilo Cólonia Pirapitingul. 

:P-tQ-.xitim.as ·. das .enchentes 
em Alagoas 

:áIO,JCASAPRESS) - Foi organi
v.ada. ·uma. comissão· das· senhoras ae' 
·:nossa . sociedade, tendo a frente as 
lSelihÓras Daudt de Oliveira, emhab:a
trii, Jouvens'· l'ontoura,· Lindolfo Col
lor~ Anés ·DiaS o outras. -Personalicla- · 
des ·c10 · nosso· ·mundo · social, politico 
e· ecÓn'omico, a qual. dirigiu um ape
lo .ao· comercio· ·do .Distrito Federal 
J)O ·sentido de. socorrer as yj ti mas 
itla·s ·enehentes de Alagoas. 

lnfortunios 
RIO,, (ASAPRESSY ,_ A Sociedade 

:Brasileira de llfediclna cio Trahalho 
japreseritou · importantes sugestões ao 
ante~projeio da, nova l_ei clé Acide11 · 

-tes· ·no- Tràbalho. 
E~re·· as sugestões apresentadas 

tlestacamos duas ·das mais importan
tes, sendo ·uma modificar a expressão 
"'AcidenfeS., no Tra-ha;Jho" Jlara. ºlnfor .. 
tunio._ no Trabalho", por se tratar de 
t.1m·a··-pa:.1avr·a 1nais generica 1 al>rang·en
<lo -.' doenÇas 1lrbfissio'ri-ais, ,. ocupacio· 
nais .o.u clerivadás indiretàn1ente da 
;,róflssiio. A· outra ê no sentido de 
c1ue as ln<len izações deYem ser pagas 
Cng"iObadamente ,e de' Uma \'C?, SÓ, 

trânsfol"ma.itdo·se a renda numa con
trfhuiÇão 1~ensnl e atendendo a si
tuação econorriica do trabalho. 

Estação de Radio. proletaria 
n1O, (ASAPI!ESS) - ·Acaba' de ser 

defini tiva1nente resolvida a·: sitU.ação 
<la Radio lpanema S. A.' que, cómo é 
do conhecimento publico foi ·fechada 
1101· ter sido •kscoberto peia polida 
f·rú·iora que estava sendo . utilizada. 
11elos inlm1g-os <lo Brasil. mm e"po
, ição de rnoti ,·os do l\'linlstro da Fa -
sencla. o Presidente· da Republlca 
mandou que fosse entre~ue à.o_ J11js ... 
terio do Trabalho, a referida emis
sora, pat~a ser utilizada e1n · benefi .. 
cio dos trabalhadores brasileiros. Se
g·11ndo conseg·uimos saber, a enJissora 
pa:,:;sarft a se chamar Radio' ·Mauá. 
1.\ IC,AJU, SL'AS 'l'RANSMISSõES A 

7 DO CORR1':X'l'E 
ruo, ( ,\SAPRESS) ---: .A antig·a Ra

(1:0 Jronema. agora. entregue ao ?rli· 
n isterio do 'rrabalho e con1 . o novo 
nome ele· -Radio .Ma.uá.. i'niciará as 
suas transn1issües no dia 7 de setem
lll"o. 

.-\ nóYa emissora irradiará. progra·-
1n~1s e-clucntivos e u1n dos fleÍalbes 
curroso!:l de .sua organizac::ão. é <1ue os 
seu~ locuto1·es são operarios, os quais 
foram subetirlos a um concurso. 

,. . . .. . . o . 

.1-IISTORICO DESDE O ENCONTRO DA IMAGEM ATE' 
OS NÓSSOS DIAS 

biafilmc cuiclaclosamcnte organisaclo com 
<lócumcntílção fornecida pelos RC'vmos. 
Redentoristas de ,\parecida do 2'forte 

" 
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Processo contra ·chefe 
integralista 

RIO, (AS.~PRESS) _ .. Foi-. encami
nhado ao '.f'ril>una.'J de Seg"ura.nga Na
<'ional pdo delegado da·. Qrdem Poli• 
tic:a e Social ·«o -E.stado ·. d_()· -Rio.· ô pro
cesso instàurado em Paraíba elo Sul 
,•ont.ra Jo~é .Vicente ;de Freitas, anfi
p:o chef~ .tntegralista, ·ó qual, ~eguin
<lo ainda arn1ela. i<leologia, pintou o 
sigma. na parede, externa: <le s-eu es .. 
tabelecimento comercial. · situado no 
distr!t·o de· Jnconfidencia. 

O inqueríto feito pro,·ou ser. o 
ncusado adepto daquela ideofogia, ten
do o ·mesáto declarado que o sigma. 
fôra pintado. anteriormente. á p1•.oi
hi<!âo -das a.th•idadeS poUtica.s .do in
tegralisni.o. o qúe foi contraria<Jo· pc
fa testemunha Antonio Morais· .é:oe
lhÓ, fiscal _da Prefeitur~, e pelo de. 
nunciante, CJUF.! áfirmaram te.r sido o 
111esmo pintado · recentemente. 

Do que ficou apurado. no, processo.· 
o acus·ado desejava: .a:."vivar · actuela. 
ideologia. politica, ci-ue --conse1~vá..va a.r
i·aig-ada em seu espírito, e o désenho, 
t,unbe111, foi feito em lugar' hem vi
sível, para que todos que passassem 
vel_o local o vissem, · · 

A falta dagua no Rio 
RIO, (AS,\P.RESS) - Varias ha'ir• 

ros desta ·.cidade estão se ·_ressentin-
do da falta ele agua. . ' 

O sr. Aires Ama11te, diretor do Ser
viço _Federal· ele Aguas, concedeu .·uma. 
interessante 'entre.vista a um vesper
tino carioca, explicando os moth-os 
cleterminantes da atua.! !altà de agua 
no Rio. 

Afirma.. o. ,entrêvistado,. que ·.a de
ficiencla ·do pre-cioso li<Juido em 'cer•. 
tos ·ba,lrr'os. é causada. pelo ·d_efeit'ó de 
instalação ou desperdicio por ·parte 
doa mofailoi-es, àev.endo a população 
ca1'ioc:i, se esforçar no sentido de fa
zpr urna .. economia. ·ae agua en1 suas 
·casas, beneficiando U.esaa forn1a, as 
zonas prejudicadas. · 

· Mais uma fila 
RIO, (,\SAPRI·lSS) -·· Os jornais 

iacrocas. ,já i~l:l,:!cfpj.arà~u· a publicar 
reclamar,u<ls da população 'de divá
sos· h&irros C0ll tra a falta <lo agua. 

Na vct·,hule, j:í. çoineçaill a, àparecer 
e1n alg-unf.i lt11.-:-ares filas <1~ ho1nenS; 
ni~lhcres ~- Çr1a1~~as, c?JTI lf'_.tas na ~a
be~a. ,t pro,,ura do pre'Cio:;o liquido; 

nu~cos e 
I.NÊMICOS 

-10MEM 

OiNI ef!IHliil 
'
18II..iVEIRA" 

Grande T6nico ' 

EM DHAMAS O VAPOR 
·"CAXIAS" 

~egu:,ao n.oticias · r,rocedont.<is ,li' 
Santos, jn-cendiou .. ;se naqúel_'e· porto o 
va-por ºCaxià~'', que ·s-e ·encontrava 
atraci<l1J e c:ue \lev~ría 1nOsse·gUir 
yiagem. 

o iru:=endio~te,·e inicio no porão nu
mero ', · ,;,i<le se encontravam 24·0 far
dos de Juta .. · Duas guaniições. dos 
Bumbeir'oS . t"ribal_hàram n,th·amente, 
afim de e(it,at· que,</na\··io·_roase fotals 
mente 1fordi<lo.. lê,tconh·ava·m-se no 
con'\•ês· l.~_2 ·lan1bort;:s .de _gas·offn~,_ q~e 
foram d~sembÚGados·,. l>eú<\is de .. ai
guinas . l1o~Us. __ de <tonJ_bat.0 __ á_s ·_ ct1.in1a;_s, 
o na,,:;<> dói desatrac.t{lo ·e·: encalhado 
no -estuar-10, ontle pro~srgllinun . os 
ho111beirOS ·na.!Ut<J..COntra O.fogo. 

INCEN0IDS NOS CAMPOS DE 
MATO GROSSO 

Violento· incenclio originou-se. no. 
sur de· Mato Grosso, 110 trecllô com
p1•êe'ndido entre Campo Grande e o 
Rio· Paran:. numa extensão de 150 
(Jt1tlometros, 

'J'oclo o gado dessa ext.en·sa zona esl:l 
rle handando para as regiões vizil.has, 
afi n\ ele fugir ao fogo, ·motivaclo peln 
longa._ estiagem que assola aquela par
te do grande Estado. 

DESASTRE NA SÃO PAULO~ -
R!O GRANDE 

Violentô desastre te,:e lug·ar · lia 
dias na· e~trada de·.rerro. Sãp Paulo
Rio Grande,. na alttira -de ·,Jacarêzinho, 
no ·Estado· <lo Paran ã.. · · 

A com_pQsição que 1iroccdia -<lo Por
to Alegre teve a· sua locomotiva_ <les· 
carrila.da:, engavetando varias carros 
de passageiros e tomb_andô outros, 
em ,;ionséq\lencla do choque. Os carros 
ficarar, . co'mpletamel)te clahificados. 
Foram ,registrados -10 ·-1nortolll · e 70 !e• 
,·idos, alguns em estado g1'ave. 

Os passageir.os do tre:n sinlstr_ado 
forari, ·cÓnduzldos · para esta capital 
em um trem socorro. 

VI.SITAM SÃO PAULO . . .. 
v';aja,;do pelo rapido da ,Cent,ra1· d~ 

Brasil chegaram a, esta· cavltal, oite_n
ta ·membros da 11 Reuniã_o Pan-Ame
L"icaná. de Consulta sobr, Geog.ra:f~a. e 
Cartografia, que se reuniu no. Riô. de 
Janeiro:- Entre , os c·ongres_sistas se 
enconii·an1 . cineo gen.erais, oito ahni
ran'tes· 'e dois ministros. de· Estado. 

Nesta capital os congres·sistas foram .. 
homenag'eados tJelo Interventor Fe.t.lec 
rat' ·cóm ·irni alnwco, ·alem. de varias. 

· outras h.omenagen:s que l.hes :pre~tou 
o governo ·do .. Esta,lo. .. ·· .. 

0.s congressistas ·estiveram em di· 
verias ilistitúi.cões nesta capital e fl• 
zeram _UJ1;lac"cxcursão à, _Campinas e 
Rio. Claro;"regressando ao Rio no dia 
2 de se.~cmbro. • 

ISENTOS DE IMPOSTOS E 
TAXAS MUNICIPAIS 

O PNf<ãOito Prestes Maia assinou um 
decreto, isentandó de todos e quais
quer' Jmolumentos· munici1>ais os ven

. declores ,;mbnlantes de produtos ele 
. pomicultura e. horticultura. 

Pro.xima . inauguraçâ.o do 1.0 
· trecho eletrificado· da 

Sorocabana . 
No proxJmo mês de· OuWhro dever{1 

. ser ina.ng·l!ra.<l<, o trecho eletrificado 
... ,ia Sorocabana, entre. São Paulo .e So~ 

rocaha. 
Uma· vez inaugurado, 1 assarão a 

cqrrer no referi(]o trech·o trens <le 
carga e passi,geiros. 

Desapropriação. de:_Motocicletas 
o Inter,•entor Fernando. Costa sub

meteu ao Conselho.,Adm,nlstrativ~ um 
_projeto de decreto-lei, .vara. a desapro
priação 'elas motocicletas 11ertencen
te! aos sÚ'll,tos do E'xo ree'dentes 110 
j t~.do. 

tEGIONARIO 

. ·Consagração· d.o .altar da Vir-. 
gem de Czenstochowa, no San-·· 

tuario de Nossa· Senhôra 
Auxlliadora 

::onnmicam-nos: 
Os polonesés · domict!iádos . nesta 

i-"ipital 'esperam, no principio dei mês 
de setembro,· S. Excia. o Min'.stro 
da Po:onia, Sr.' .Tad.eu Skowro·nski, 
que prometeu tomar parte pessoal· 
mente. na solenidade da corisagra()ão 
dó altar de Nossa· Senhora ele Czens
tocl1owa,' Rainha· da Po.lonia, altar 
que se acha numa capela lateral do 
majestoso Santuái-ío de Nossa Se
nhora> Auxiliadora, à Pr: Cel. J,'er• 
na11do Prest~· e quê sera sagrado ro 
dia 8 de set,eml:)ro. 

Ka cerimoniá serão ·padrinhos Sua 
Alteza o Prindpe Roman Sangus:1:ko 
e .ouh-as ·pessoas· de destaque, e, co-

. mo representante da Colon!a Polo
nesa,. o Sr. Fra.ne!sco Szymanski, ex
mestre geral das 'oficl~as S. P. R., 
hoje aposentado, o· vetéra:no. da Co· 
lçmia Polonesa, Correspondent~. Con
/!Ular da Repub\ica. 'da Polonia tle 
1920 a 1925, e a Exma. Sra. D. He
lena Amaral. 

A consagração começará às 7 ho
ras, prolongando-se p:n' cerca ue 

· duas horas, . 

Missa de ação de graças--pela 
libertação de Paris 

Comemorando a festa de S. L;iiz; 
Rei de }'rança, transcorrida a 25· tlo 
corrente, a Capelan'a da C,olonla 
francesa 'mandou celeb1·ar domingo 
ÚlÜmo, na Capela Santa Luzia; sole
ne ·missa· de ação de graças pela li· 
bertação dé Paris. . 

Ao ato conúiareceram o S1,; Con
sul Geral da França, os presidentes 
das. Sociedades france~.as. 'de São 

Paulo os professores franceses da 
Unive'rsidade. e. diretores .do Liceu 
Pasteur, bem como . grande numero 
de membros da' colonia ra.dicaçla nes
ta· capital, t·epresentantes das con
gregações francesas religiosas, per
so.·.lalidades paulistas e aliadas. 

Lembrou-se, .ao Evangelho, que foi' 
prec\samente- no dia ~5. festa do San· 
to Réi, que :se tornou. livre Paris pe• 
lo esfcrço conjugado do seu povo· e 
-dos . aiia,los . feliz presagio de uma 
futura e-"'completa libertação da glo
ríosa Frauç_a .. 

,. São .l-'aulo. 3 de Setembro de r:::,.;.t. 
--- ~===============:""-~ 

Atividades- da Federação das 
Congregações • Marianas de 

Ribeirão Preto 
CONFERENCIA DO REVMO. SR • 

PI!; ARLINDO VIEIRA S. J •. 
F ederaÇão · das . Congregações.·· · Marianas 

O ilustre · Sácerdote .T~suita; RÚ· (Conclusão ::a 4·ª -pa~.l 
""• ·n",. graça_. O· s· anto Co_ nc_ilio de Trcn-mo. Pe. Arlindo Vieira s. ·J:, colabo- "'' 

ra<lor·. ile. varios jornais do Rio 0 São to. chama a Comunhão um remedia que 
Paulo, ·na cidade de Ribeirão Preto, noo livra elas fal:es de e.ada· dia e nos 

· preserva do p~c-ad:> mo_rtal. onde vefo pregar o· .retiro .. do Clero 
~l'ocesano, fez dia 26 l>ll- às 20 heras Alem·. de tud:i f~.rem-sê na,s Congre-
.no · SaUb · D .. A~b~rto uma: conferen- gações muitos. exerciclos de· moi:tífica-
c:f · sobrl;) · o· témJl;·, '''~) Cata:cúsma. :çá:•,'d1:·hunüldade e de carida(le para. 

· com os <:::ongregadcs enfermos e pobres. · 
M fadial e suas causas". Desenvolveu E ·,bom" :~rrai. :que" cm:· cada"Congreiraçáo 

·o brilllante conferencista os Se$Úi.n, e' so lntr<UlllZÍ!ll!Ctn':o::sJ.11tO ciistume de as
' tese pcl)tos: Crise do amor éhtre ós , sis!h"' a,oo-';~fl.oéntces·< .1,obús do lu· 
'_ :ti_ ottlel'.ls.;_ c_ris,é .da autori_dad_~._;,'._ ·cií_"·e ..• , . -,~'""'i'""º -~s q••<an·to'º"'rovei·ta a· 

• • - _ .. CI 'gal';·''.o«••u:,~=mv.o ~ --o,., 
·econoilika e. crise moral. nossa salvação .servirm~s à Mãe de 

A ses8ão foi aberta pe'.o 'Exmo ... · Dtili. ora, que fazem )s Congregados 
Revmo. D; Alberto José, Gonçalves, · ·simão r"serN-12'? ,-<-Qua~t0$ 'B, louvam! 
dd, ··• Bisnti Diocesano;·: que ·. a:• segi1'4 ! ~ua.ntli;' ofà.ç~s )L)e ~;pi·êsen'tam ! Con
der a.· ,-pa_ lav1.·a ao, ,i!Ústr_e , i,\,nfer ~ ,., .. · · · . - " ·~ sa.gram~se• -.2sue 01 prmc1p10 a seu se1-
císta. Iniciou s. Revma. suafmagni~' ' viç·:, _el~g!l'nhoi.'a, t1h um modo especial' 
fica c:mferencía analisando Ô Cata; por _sua, ~enhJra e Mãe. Inscrevem-se 
clisma Mundial estr;bado em I'lnci·· no livro dos filhos de Maria, e como 
clica de Bento XV. Depois de -anali- são servos e devotos distintos· da Vir-
zar as · causas ·ai expostas, o orador gem, ela. os trata e prorege com distin-
termlnou sua ·eonfereric:a- debai.xo él.e ção. na vida e na morte. De mD<lo que 
grande . salva de palmas· que bem ex- . 0 Conrregado Mariano pode dizer que 
primiu .quanto a exposição agradou cem' a. Cónsa.gi:ação recebeu todos os 1 

à Jtulllerosa assemb,ea. que enchia o bens .. 
Salão, D ,Alberto; F'oi a sessão en-

A duas coisa-s, porem, precis3: aten-
·cc·n-aàa pelô Exmo. Revmo. Sr. Bis- der cada Congregado: a. intenção,. com 
110 'Piocesani>'. · 

REUNIÃO ,OE PRESIDENTES 
/ 

Realizar-se-â, com 'as bençãos da 
Autoridade · Diocesana, no proximo 
dia 10 de Seteml;)r,o, a 3.a Reunião de 
Presidentes djl_s Congregações Ma
rianas da Diocese de Ribeirão Preto. 
O tema a ser fratádó é:· a forll)ação e 
o apoi,t.olado regenerador. · 

O Programa:. está. assim .elabora,lo: 
8 hs. Missa e· Comunhão Geral, ua 

Catedral; a seguir; Café na Sede da 
Fedéra~ão. 

9;30 hs. Reunião Prelizµinar, .pre
sidida. pelo Revmo. Sr. Secretario Ge-
ral. · 

12. hs. Almoçó em casa dos Con• 
gi'egados da Catedral. 

14 hs. Reunião· no Salão Dom Al
berto, presidida. pelo Exmo. e Rev'mo. 
S •• Dom Manuel da Sil:veira D'El
boux; DD. Bispo Auxiliar e Diretor 
da :b,ederação. · · . 
· Farâ · uma conferencia nesta . oca

sião; so.bre o t<:!rila: ":('s ecessi_da.de da 
Formaçiio Mariana" o Presidente dá 
C. M. de São João da Boa Vista; Dr. 
Alé:eu .ele · Andrade. · 

.Às. 16 hs; todos · os Congregados 
estarão livres. 

A RESISTENCIA·-O0 .CLERO DA 
: ,- HOLANDA AO· NAZISMO. 
1
• A co1·ajosa, atitude de resistencia 
ao . nazismo por parte do Clero da 
Holanda, continua exigindo vitimas, 
ou melhor martires. Ultimamente" o 
Diretor e seis Irmãos dum instituto 
religioso de ensilfo em· Tilburg foram 
pres·os; os edifícios deste instituto, 
como tambem um semhiario·· impor
tante, .foram confiscados, A mesma 
80rte coube às propriedades da Con
g1;egação · do ssm·o. Sacraniento . em 

, Drakenstein'. Um dos Sacerdotes· 11re-
11os ·ha m_uitd tempo, o Revmc,, Padre 
Spiekman, ficou enfermo ·em conse
'lUencia dos maus· tratos. Houve ne
-:iessidade de transporta-lo a um: hos-• 
pital. · . ' · 

Os Sac:erdotes· catolicos ·na Holan
da,-qomo em'• toda .. a parte têm. estado 
na vanguarda da· oposição ao- nazis· 

,ruo, deixando .m~lto para, traz: certos 
.g1·at1diJoquos 1·adversal'los do nazismo 
q1:e, ao' abr•igo .de· qualquer represa. 
lia; rião se ;jnteressam • tanto · pela 
imprens_cindive,I. t·estauratão · da· or
den1 cristã; nias sim' pela cóntinuação 
dae-. dita/luras, ... embo1·a <iolorldaa de 
outros matize1h 

que entra e a fidelidade aos compro-
. m~M. A primeira deve 1·eferir-se à 
glor!A de Deus e de Maria e à salva
ção da proprie. a.lma, Depois seja fiel 
em comparecer· t.s reuniões marcadas, 
qua não se deve perder pa.ra. atender aos 
negoeios · do mundo; Pois na Congre'
g;í.ção se trata do mais impo1tante dos 
negocios: a salvação eterna. Deve tam
bem. procurar para. a sua Congregà.ção 
novos congregados, e especiaamente fa- · 
:rer voltar .para ela aqÚ-,les que a têm 
abandonado, l'ais egressos já têm si
do às vezes rudemente punidos por Deus. 
Pelo contrario, os Congregados que per
severam sã.o cumulados por ·Maria de 
bens. espirituais .. e temporais. "Todos os 
seus domesticos trazem vestidos torra-
dos (Prov. 31,21) ". · 

Extraido do livro "Glorias de Ma
ria",· de Santo. Afonso .de Ligori, 

CONCENTRAÇÃO MARIAi'.'IA Eih 
VILA IPOJUCA 

.. "Domingo p1;oximo, dia, 10 do corren• 
te, em Vila Ipojuca (alto da La.pa) te
r_emos mais · uma concentração Marw.
na:. 

Ap1'oveitando a ocasião, a Congrega
ção Màriana · de Vila Ipojuca comemo
rará de · uma maneira toda especial o 

·seu ~egundo· aniversario, com um pro
grama excepcional, que teve seu inicio 
no dia 13 de agooto ultimo com a gran
de comunhão das crianças. 

No dia _20 de agosto houve comunhão 
geral das senhoras e moças da Paro
quia, e no · dia 27 do mesmo mês, a 

· ·grande comunhão de J10mens e moços. 
Hoje, dia 3 de setembro, terá inicio 

a,, grande semana prepa.ratoria da con
centração, obedecendo ao seguinte pro
grama.: 

·Ai; 17 horas haverá Hora Santa pelos 
congregados da Paroquia para o exi
to. da COl)Centi-ação. ' 

Durante .. os dias de 4 a 9, do corrente, 
às 19,30, havÚá na Igreja Matriz uma 
serie de conferenclas, cujoo temas são 
03 l!C$Ulntes: . . . 

Dia 4 ..:... "Ma.ria santíssima media- · 
neira de todas as. graças", pelo Sr. 
Adriano.· ca1Ter. 

Dia. 5 - "A familia e Nossa Senho-
1'ª "· pelo prof. Antonio J. Lagoa, 

Dia. · 6 ..:.. "Maria, auxilio dos cris
tãos•,; · pe[o sr. · Eduardo. Rocco. 

· Dia 7 ..:.. "Maria santlsslma e a. mo
cldáde ", pela sr, Armando J ooé da Sil
veira; 

Dia .8 - '·'Maria Santlssima. e a Igre
ja". pelo sr. 01·1ando correia. 

Dia 9 - ·"o' ·Mar!anismo e o amor 
ao Papa", óel:i· dr, Felipe Menezei,, 

D!~ 10 de setembro, dia ·da concen
tração. As. 7 horas, reunião dos . Con
rrçga:ios dé. São Piulo em·. frente. das 
casa..1 Pernambucanas, na ·1..apa, dé on
cte .~eguírão iuc,rporados para Vila Ipo-
j ,1ca.. · • . · - . 

,\s 8 horas. Missa cOm· comunhão .ge-
-.. ral, sendo_ .celebrante, S; Excia.-i-tevma. ·· r . . . , .: .. 

la·. 1 ho ve sessao s_:>, .1.en. e . pr_es. idida .ivlons. Viga rio capitulàr. . Ao. Evange- · roqu ,_· u · ' · Diretor· da Fe-
lho pregará o R. P. Agostinho. Mendí•' ,•tam~"m pelo R, P. 
cute; s. J., Diretor da Feç!eração:. :' ·: ·:,, ·: d~r~ção. . _ 

As s 30 horas. Grande -assémb1éiâ/'.:r,.°1:ii- ,._,., · D'urãnte . a. sessao . fizeram-se ouvir 
riÍma., Falarão o R. P. Menditute'e :o: .. varfos~oradores, sendo _inaugurado, num 
dr. Felipe de Menezes Júnior.· · · ·at?' ele:· comovente homena~em,

0
_0 retr~--

As 10,30 horas. Ence1Tamento com t°: dÇ!_.; sa~doso . e ir,iesquec1ve1 }'e. · 1;;: 
desfile dos congregados· pelas princl- , neu .C\lrsmo de. M~ura, S, J., ?º.~º , .. 

1 d P · · recial . comemoraçao do prbneiro. am-pa s ruas a aroqUia. , . . . , . . . . 
Todas as congregações c!~verr.o levar · versario de. sua· niorte. _ . 

suas bandeiras e concentrarem-~~ no lo- Amd~ durante , 9: .sessa~ a 01·questra e 
cal Indicado, isto é, na Ls,pa,, ruà Trin- o orfeao da . Congregaç_ao executaram . 
dade defronte às Ca:;as Pernambuc&• trechos. de operas e . musicas 5\lcras. 

'às 7 .hOras, do dia. ·10. · · !'ela manhã. e durante à .tarde foram 
nas, · realizadas diversas provas esportivas, 

EXAMES NOS CURSOS DE das quais participaram . exclusivamente 
FORMAÇ.ió Congregações Marianas em encontros de 

Prosseg,1:'rr,m durante_ quarta., quinta 
e sexta-feiras ultimas os exames no-, 
Cursos de Formação dirigidos.· pelo R 
I'. Walter Marlaux. 

Compareceran todos os que haviam 
feito a prova escrita e mais três outros 
Congregadc,s que por : l0tivos de for
Ç'\ maior não puderam fazer a· prova 
escrita. juntamente com os outros. 

São ao todo quarenta e nove con
gregados. em sua maioria. · membros de 
diretoria · (presidentes, assistentes, mes
tres · de noviços, secretarias, etc.)._ 

Destacamos ainda que dentre estea 
Congregados. três são advogados, um 
é engenheiro e outros dois são profés
sores, que bem souberam dar valor aos· 
cursoo "de ::'ormação. 

Que os outros Congregados membros 
de diretoria se animem e não percam 
os proxbnos cursos, que terão inicio 
dentro · em breve, 

Procurem inscrever0se desde. 'já. 
As informações poderão ser· obtidas 

na sede ·da Fedeiação, d~ 1~ horas em 
diai1te. 

Na quarta, quinta e sext:l.-feira.s ul
f!mas, o exame versou sobre Catecismo. 

Na proxima quarta-feha., teremos 
€xamo oral so:!re o programa dos Cur-
so.,. ,. 

Os exames são realizados na . sede da 
Federação, à l"Ua.conde dé sarzedas; lÓO. 

CONGREGAÇÃO DA PAR0~UM, DE· 
SÃ() JOÃO BATISTA 

com um brilhantismo invulgar foram 
encerrados no domingo ·ultimo à noite, 
os· festejOs com que a Congregação Ma
Tiana. da. Imaculada. Conceição e São · 
Luiz da Paroquia de São João Batista 
comemorou o 19.o anivei·sario de sua 
fundação. 

As 7 horas foi celebrada a. santa· Mis
sa, estando a. Igreja•' completamente re
pleta de congregados· e fieis,· V!'!rliicàn
do-se um fato de grande edificação: to.: 
do.s os presentes comungáram. 

As 9 horas foi . celebra.da solene. Mls- . · 
sa, cantada pelo coro· ja' Congregação. 

Ao meio-dia teye . lugar o banquete 
oféredclo ao R. P .. ;d.it/!tor da.Feâeração, 
e à imprensa esportiva, banquete pre
parado e servido pelas Filhas 'de · Maria 
da Pàroquia, · 

saudando o R. P. Mendlcut:e'-,pela 
passagem de' seu· aniv<lrsarlo riatàliclo 
e do seu onomastico, falou o R,' P. An-. 
tonio. 

No fim do banquete falou, agrad~cen
clo a. homenagell'C, de que era. a.Jvo, o 
R. P ... Agostinho Mendicute,. S, J. 

A noite houve S-OlE>ne recepção de l'lO~. 
vos Congregados, presidida 'pelo · R. .P. 
Diretor . da. Federação, que do .. pulpito 
falou sobre o significado · ·do ato e so- · 
bré o Marianismc na vida da Igreja. 

Em sêgulda,. no saÍãó··i;ta. ., C~a;Pa~ 

pingue-póngue, ·xadrez; dama; atletis
mo. e o indefectlvel futebol. · 

A congregação de Nossa Senhora de 
Sion, como especial . homenagem· à sua 
co-irmã d.o Braz, ofertou-lhe uma fla
n1ula bordada em véludo e letras de· 
ouro em alto relevo, 

I . 

CONGREGAÇÃO DOS ALUNOS DO 
GINASI0 . DO ESTADO · 

. Taml,em no domingo ultimo a Con
gregação de alunos do· Úinasio .do Es· 
!:,\do realizou uma. sessão · solene, presi
dida pelo Exmo. e Revmo. Mons. Viga
rio Capitulàr, tendo a se1: lado -0 C~ne
go Dr, Antonio de Castro Mayer, seu 
aúxiliar.. Nessa st-ssão f<\ram -comemo
rados o decimo aniversario da Congre~ 
gação e a passagem do primeh·o aniver
~,rio da merte do seu saucio.so Diretor, 
o R. P. Norberto de souza. 

A mesa que presidia. a. séssão senta1·amse alem · do lllxmo. e· Revmo. Mons. José 
Maria Monteiro, o R. P. José Danti, 
s. J,, representando o R, P. Mendi
cute; · o · Revmo. Conego Rolim Lourei• 
ro, DD. Diretor . da congregação, e o 
dr. Plinio ·Corrêa de Oliveira. 

Aberta a. sessão, falou o Revmo. Co
nego Loureiro exp!lcando o significa
do da reunião, · 

Falou, depois, em brilhante e eloquen
tx improvil;o, · O dr. Plini< Corrêa -de 
Oliveira, fazenJo ver . como a maneira. 
mais brilhante · de ser cristã<> e amai· 
intensàmenw a Igreja e a. Doutrina por 
ela. ensina.dá, através da hierarquia ecle
siastlca a' que todos devem fiel . sub
missão. 

Em seguida usou da palavra o presi
dente _da. Congregação; que em. palavras 
de profunda saudaçje e gretidão inau
gurou o retrato do _R;, P: Nels001. tão 
tragicamente desaparecido no clesast.re 
que rios arrebatou tambem o grande 
D. José. 

Encerrando. ·a sessão usou da pala
vra Mons. · José Maria Monteiro dizen
do da sua satisfação· por ver com que 
carinho os · Congregados cercam o;, Sa
cerdotes e trabalham de fato pela San-
ta Igreja. · 

Disse.· da grande lição que fôra a vi
da do Padre Nelson. que . pode ser re
sumida numa palavra: Prudencia. 

Secretario do 'Grande Arcebispo que 
desapa.receú no mesmo desastre. o P ." 

· Nelson tivera ocasião . a fatos de gra·n
de responsabilidade e de ouvir ques
tões serlsslmas. para a direção da Ar
quidip~ e no 

I 
entanto. jovem ainda, 

levara i,ara. o · tumulo todos os segredos 
de 1ue era..· possuidor. 

Fôra digno Secretario do saudo• 
so Arcebispo; 

Pelas pa1av1·as pronunciadas, pela as
sistencia. que . encheu 'completamente . a 
sede da Cougregaç,ão. a sessão foi de 

. gra,nde edifica'çn.o para t.odos ·os. que ti
veram o prazei-' cb a.ssistHa.. 
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Sao Paulo, 3 de Setembro de 1944 

lE AI K OS E C l'N E MAS 
l'JUMEIROS EXIBIDORES· 

ART PAiACÍO.:.. Damasco~ ~om:~rge Sa.,n~é,rs-,)..:.:4J>A:/ : .: 
BANDEIRANTES" -- Grito de rebt;U~o. com Erlc'.~rtmátt ..;._.Bl''4 ,. 
BROADWAY -· Fugitivos do inferno,. com lili.'toi:P~~t,ri, +, Â. i . . 
IPIRANGA - Al,i Ba,bá e os q11a,rerita ladr.il;,'f; ci;in J'.onn Hall. 
METRO....,. .A força do coraçãoiicoin Donalcf:C#~, -í-.A,. · . 
OPERA - Ali Babá_ e os qua,renta ladrõe.s-?com .Joll11~J;I;!.ll .. 
P!f;DRO II -.Henry na casa da, mumla·, cóin :Jimrny•~ydoll.' -,. APA. 

Falám. as pistolas, com Russél Hayden. ,.... AU'C:'.'; · · · :· · ·· _ . · 
SILO BENTO ...'.:.;Historia de um.a noite, com'P~dl·ó''1Ape,:ri;airar. -. APA 

Cánçõtjs e.rgentinas, com ·Hygo jlcl· Çarrjl,'.' · · 
RlTZ - Feitiço do tropico; com)!ito' G¼izar, 

stGuNi:Jós exrsiDQRES ·· 

ALll AMBRA. - Queijo suiço, com o GÓrÍ;lo e o Magro. - A. 
A -mulher sempre. vence, com Alan Jones. "'-· AP A. 

.A.MERIOA - Emile Zola, C!Jn, Paul Munt ..;.: 1i,; 
Hora para matar;-.com Lloyd Nolan, -~- Ai>A: 

ASTORIA - Vertda\fal de paixões, com·.Ray Milland, _,.... ,)tp,t. 
AVENIDA - '.M:irtijo °ii"itrep!do, com $pender Tracy.·- B. 
. Tripla'jUstiça, com George O'Brie11, _ , -. ,_ ; 
BABILONIA- JUua a seu alcance, com Frank Sinatra.-- APA. 

Flor· de .inverno, com Sonja Henie. - D. · 
BRASIL -'Emile Zola, com Paul Muni. - R. 

Amor á segUnda vist-a,·com.Red Skelton. '-- APA., ,-
BRAZ POLI7'EAMA -- Branca de neve e os sete auões, desenho. - A 

Aventuras· de -um reér'uta, com Alan carney, - APA . . 
CAMBUOi - Dama fantasma, com Franchot -;rone. - D. 

Atire. a ,primeira pedra, com Marlene Dletric.J\,. - D._ · . 
CAPITOLIO-- As ·tres herdeiras, com Barbara stanWick. - D. 

Ronda da morte,. com Chestel', Morris. _;:_ APA, · 
CARLOS GOMES Serão .homens amanhã. - ·R. '. ._ · . · . 

Codlgó do cangaceiro; com Bob Steele. '-- AMC'. _-- · ~- . . . . 
OINEMUNDJ - Lanceiros da: Indla, com Gary Cooper. - · AMC. 

Melodia 1:oubada, com Blng crosby_ - A. · · -. · . , 
... Capitão luar, com 'John Garrik. - AP A. . . . . . - ._ ·_· · 

COLISEU - O expresso Bagdad-Stambui, com Georgé R'aft.--: .APA. 
Ilustre incognito, com Frii.nk Morgan, - A? A.. · :· .. ·_ · _ . 

COLOMBO -- Mestr.es cié baile; com o Gordo e.o. MagJ"o,;,..,. /.; 
Perlg0sa, com Rita Hay.worth. _.. _ A. ' · ·. · · -:', • · '·, . · · 

COLON "'.'"" Filho do delegado,. coin Bob LlvmgsJ;on . .:.. ,.AMC'. · 
Segredo 'do monstro, com. Jitmes Ellison .. ,_;_. AP,~. . 
Sangue de Pantera, com Slin9ilé Simon ..... R. ·_ ·· ·. · . . 

CRUZEIRO.;;. Expresso Bagdad-Stàntbuí, con'l George R11-!t: ;;... APA. 
O· amor faz dasistias,' com Ann Miller. -.,... D. · 

ESPERIA -- o ·diabo com Hitler, COUl Alau. Mowbtay. - ,tPA 
Garoto prodiglo, com Douald O'Cortnor. ~ APA. 
Codigo secreto, ._ . · · - · .. _ . \. ·. · . 

F-ENIX - O caradur:1., com .Bob Hopc. - D.: , . · . . · -
Lembra-te daquela .nqite, com Claudétte•. Colbert. - A'PA. 

· GLORIA - o campeão e a dama, com Jean :rarker. -.- AMC: 
Cavaleiro de Nevadà,' com ébarles Starret. -:-- AMC: • _ . 

HOLLYWOOD ;_As.três j'ierdelras, com 'Barbara Stan\\1cll:. - D,. 
setima vitimá; com 'i'om.conway. '-'- APA. · · . 

IDEAL·- Tudo -por ti,com Fred Astalre. -;:-- APA. · . 
Ele emprego1,t o patrão, com stua_tt Erwm, ~ ~PA, 
Garoto prodiglo, .com Donald o•connot-; *:"'. · Al'A, : . . . 

JPIRANGA PALACIO ..,; o diabo. diss_e_, nM; eom· Don_.An\eche, -,o, . 
Camlilho do céti, com Celso quunarães; ·- Al'A. . . ·. 

JFUS "".'" Explpslvo,'corn Chester Morris.·--. A. . . · 
Falcão eri1 perigai com Tom Conway.' ~ .AMC. : 

LUX -.Emile ·ZOia, com Paul Muni. ..:-:11.. 
· Mercado'.negro, com o~rge Brent -Al'A. 

MODERNO - Amor de mãe, com_sara·Garcia. -- APA; 
Herança inêsperada, • com · Ano ShlÍ'ley, ....., ,4,. . 

OBERDAN..,; Jeronimo,"com ?restori Foster .. - AMC; 
Traidora, com Vivianne RomanC:t. ~ R. ' -, -· · ·· · · 

ODEON (Sala azul)· - Branca de 1i.eve .e os sete anões, desenho. - A. 
Amor a granel, com Andrew Si.sters. - A. .. 
(Sala vermelha) - P!mpinela Escarlate, com Leslle Howard. - A, 
Sherlock Holmes enfrenta a morte, com Basil Rathbone. - APA. 

OLIMPIA - Encontro-em Berlim, com George sanders .. - APA. 
Um mundo de t'.itm95, com Kay Kayser. - APA .. · .. 

PARAIZO - Esta.· terra._é minha, com Maureen O'l¼'.ara. - APA. · 
Ursa.das e peruadas.-. com Edgard Bergen, - AP A. 

PARAMOUNT -· A grande v~t., com Fernand Gravet, - R. 
Filho querido, com Don Ameche. - API.. 

PARATODOS - :Mistertos d11, vida. com .Charles Boyer. - D. 
Mulher contra homens, com Marguerltta Chapman. -- D, 

PAULISTA_ - A grande vá.Isa, com Fernand Gravet ...... R. 
. Filho .querido, com Don Ameche. - AP "· 

PAULISTÀNO - Turbilhão, com Bett:Y Grablé. - D. 
Sempre· um cavalheiro, com James cagney, -· AP_A. 

PENHA.- :Romance no .Rio, com Llbertad ,!\lllar.que. - .Al'A.. 
PliUT/NINGA - Despedida, com Vlvian Lelgh. - .iPA, 

Lill, a. teimosa,. com Judy. Gal'land, ..... J.J.. _ . . 
RECREIO (Centro) - Demonióâe palmo e; 111e!o, com Dan Dailc;)', - Bl'.i, 

Desfiladeiro perdido, com .. Wllllan Boyd, ,- AMC. 
RECREIO (Lapa). - Guadalcana,,.com Preston Foster. •• AMC. 

o perigo me persegue, com Chester Morris, - AMC • . 
REX - Mowgiy, o menino lobo, com Sabu'. -- AMC. 

. Tentação das garotas, com Jimmy Lyrton. - AP A, 
BIALTO - C'annen, com Nina Marshall, - APA. 

· Forjador dll homens, com Pat O'Brien, - AMO. 
ROIAL - Manda 'chuva, com Humphrey Bogart. - APA. 

$eu grande triunfo, com Lew Aires. - APA. 
. ROSAIUO - In;ipostor, com Jean -Oabin. -

ROXI..:.. Caminho fatal, com John Wayne. - APA. 
. Heroi de arrabalde, com Robert Paige_ - A. . 

SANTA CECILIA - Mulheres de n!nguem, com Olnger Rogers. - APA 
; Amor .a ·granel, COll" Andrew Sistcrs. - A. 

SANTA HELENA - Tragedia á mela noite, com _John Howard. - AP' 
o vale sangrento, com Noah B.ecry Jr. - ..tPA. 

SANTO AN2'0Nl0 - Flor de inverüo, com ·sonja Henie, - D. 
Ilustre incognlto, com Fra11k Morgan. - AP A . . 

SÃO CARLOS - Seda, sangue e sol, com Henrique Muino. - APA, 
O rei dos boiadeiros,' . 

· SÃO GERALDO - senda perigosa, com Frcddie Bartholomew, - A. 
. O diabo disse não, com 0011 Amecl1e. - D. 

SÃO JOSE' - O caradura., com Bob Hope. - D. 
Uma. noite de a.mor, com Orace Moore. - R. . 

SÃO LUIZ - Dedo do destino, com Ricllard Arlen. - APA 
SA.O PAULO - Dama fantasma, com Franchot Tone. - D, 

Mercado negro, com George Brent. - APA. 
Slf.O PEDRO - Emile Zola, com l?alll Muni. - R,· 

Beleza entre feras, com Jean Rogers. -- APA. 
UNIVERSO - Mestres de baile, com o Gordo e o Magro. - A 

· Perigosa, -com Rita Hayworth. - A. . 
VILA PRUDENTE - Vilão ainda a perseguia, com Amta Loulsr. - AMC. 

Perigos de MYoka., 

TEATROS 

S.'NT'ANA - Tico-tico ~o-fubâ, com Walter Pinto, - M: 
BOA VISTA - 1:0 gramas de homem, coro Déa-Cazarre. 
CASINO ANTARTICA - De brac;') pelá rua, com Hector cuore. 

EXPLICAÇÃO DAS COTAÇÕES 

B. - BOM - Filme que. pode ser visto po:: todos con• proveito m<'ral. 
A. - ACEITAVEL - F1lme ,1ue pode ser visto por todos, émbora. sem pro• 

velto moral. · . 
AMO, - ACEI'l·AVEL MENOS PARA CRIANÇA_S - Filme. que. pelo enredo 

ou cenas pode impressionar o publico• infantil, 
BPA. - BOM PARA AuULTOS - Filme· que pude, Ge~- Visto com p1·oveit~ 

moral tão somente por adultos, . 
..tPA. - ACEITAVEL PARA ADULTOS - .r'ilme que PO!ie ser visto tão 

somente por adultos embora sem proveito .moral. . • -.. 
R. - RES'I'RITO - Filme que pele. enredo ou cenas _devp ser estritamente 

reservado a pessoas de sollda formação moral e reUgiosa. . . , , . 
D - DESACONSELHADO - Filme <1ue pela grav 1nconvemencla,do·e11redo 

• ou cenas, deve ser evitado por qualquer publico: · 
M. - MAU - Filme prejudicial µara qualqi.er publlcO. 

·NOTA: ,- l1; 1111portante que o espectador não se contente com & simi,les cota
ção do filme ou da peça. de teatr?, mu que procure conhecer pelo 
menos alguns detalhes da critica. Ist-0 justificará uma. cotação que 

· afirmada sem nenl1urr comentarlo poderá parecer Injusta; e 60• 
jbretudo com a leitura de um:.. analise qu~ p_5e em relevo· os ele
mentos ·bons e maus-do filme- o espectador pouco a. Pouco, educar.\ 
sua co1)oiencia e aprenderá. a Julgar por si rnesmo os out1·0s filmes 
que -lhe forem. apresentados. 

O, boletim da Orientação Moral dos Espeta.oulos contern uma 
criticá. detalhada de todos os filmes_ exibidos em S. Paulo, -li: publi· 
cado semanalmente e a assinatura ·anual custa' Or$ 211,00 na Oa
pltat e Or$ 30,00 para o Interior. Informações na Associação dos 
Jornalistas catolicos, · á rua Quintino Bocaiuva, 176, 3.o andai·, 
sala 301 - Fone: 3•7760, · 

PARNAl'BA - PIRAPORA - CABRlU'VA - ITU' 
- SALTO PORTO FELIZ 

K ;.;: ' 
auro-v1~cae1$flo Mnw 
~ a~~t.P-IA.,a 

,I 
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Partidas : 7,00 - 17,40 Chegadas: 11,00 - 18,40 

RUA DOS PROTESTANTES, 194 - 'l'ELEPUNE: 4-4248 
B·AO PAUl;tO 

LEGIONAR!O 

N otíci âs do,s Esta dos 
''EU BVSCA DE .OliltO." 

GOJAXIA, (ASAPRESS): ;:_ Infç,r-
n1am _ de Plracanjubà,. q\te·::fo)''ali Or• 
"ga;nt"a:da uma e.<ipedf~~o;h)teflada r~
l_ô C_el. Ovidid Noi;:u$!ri. Maclúido, afim 
cie procurar o. tesc;,t,l~o: ·a Q\Úl 4i,>< alu
são. _um roteiro. 1·ecêttternent_e clesco
ii;i-t<'> • em pode,· de u'1i1' :agregado ''ª 
Fazenda ele ,n.och·,cio. Êsse. rotéiro in
dica, que em· determinado local ·da(JÚes t 
la. fazenda, os handeir11ntd: · enterra, 
ran,, no ~,cculo pasSado u1n cofre -ele 
!et•ro, ele gig·:int(>~cas P1101J·Órç;õ~s, eón
t~_ndo· cerca· de -~00 ar roubas• de ouro 
~ grande quantidade do pedràs' 1)recio-

HORA n10 PARA VIAGI~é\"S AERJ,]Ãg 
- GOIA")IA, (ASAPH:ESS) ·- a\ Em

inosa de transporte$, ae1·eos "Aero ... 
vias do Brasil S, A." estabe.leceµ o se• 
guinte horario, ,,ap1·ovttdo pelo ll!inis• 
lerlo da Aeronautica e que v.igo1·a1·il. 
a parÚr do cprrenle )llês: ·partidas do 
Rio, nos clias 14, 22 o 3.0, ás 6 ho_ras 
e 20 minutos; çl1ci:i:ada a -~~napoUs, â~ 
D.30; regrésso de Anàpol!s, nos dias 
10, 18 e 20, ás 1~,30 .. e chegada ao 
luo, ás 17 ;ao horas.· . · 

E.XPORTACí!.O DJ,: BOVI1'"0S 
GOIANIA, (ASAPRE:SS) - Segundo 

uma estatística. Jeva'ntacla ·sobre a sal
da elo gado bov'ino é!_esté. Í~stado, no 
l(uin<1uenio 39-43, verlflcou 0 se .• que ·em 
39 · Góiaz exportou 229.2H · ~abeças <le 
!?'ado, ent 40 exportou 288.935 no ,·a
J'ór de St:4:;2:730 cruzeiros, em 41 ex
portou 24~.75S cabccas, em ·42 expor
tou 264.433 .'cabeça· 110 ,;alor· de ...• 
81.218.041 cruze'!ros, e:·et\1 43··exporlou 
!;3~.;;21 c.Í.beça.s no valor de. 91.771.413 
cruzeiros. _ 

-As "aças que mais se .t~n) acl!mata• 
dô 11:u1ue'Ia. região. SàQ '_~gil''.~, !'ne.lore" 
Sng'1itaas · Pelas raç:as. "in~1e$c\" ,e ''ho
landesa". 
PROIDIDAS ATf; !\'OVA. 'o~l)F.:JI. ,\S 
11:fCA 'L\Ç0t1S ~A Glt'U'EA ·no DAR-

. REÍRO PIÜ-i1'0 
'(;OIANIA, ( ASAPRESS) :_ Noticias 

11rocedentes de Posse Í'ri.f<'>t·main c1ue /Is 
autoridades munlcipai. 'i>ro!b!ram até 
'Ulteriores deliberações," as ex.riaVE),çilcs 
na. gruta· ela I•'azencla.. ciô .. Bà.rre!ro 
Preto, dê ohde estavah, serillo retirá
dás as pe~aa. osseas <)e 'urn. monstro 
anti-,aiu,·iano, ai! encontradas. poi· um 
s·n1po de garimpeiros qu~ extraiam 
salitre. _ . . . . · . 

.VEZ -illIL GAllLUPEIII.OS NO 
•roC.\NTI:\ s 

J ic-µla. -,Àcb_n, ;~e,: ci!i<i' o !llmé ~~ô agra
·dou, e a assiste_11cia el'l.l peso Jevantou
se, :&ritando, ·,pi,ot:estando, dizendo tra
tar,se de um roube ·o desespero che-

. gon ào :i.uge, e todos reclamavam, àos 
berro,, ,. devoluçã, · do dinheiro. Para 

. ·acaltnàr os ànlmo11 ~ evitar .posslveis 
'danos, . foi so'iéltada a intervér.ç_ão 
.;. í>oJicla, qu, acorreu· i0 1ediafamen
te ao cinerr.a, Dia.nte,- porem, da- insis
tenqia. da multidão o proprie.tario cio 
c.ineina foi obrigad-o a devolve·• o, <Ji-

.nheiro_, dai,. en~rada.s .. . 
· eo~.\:SDO DA: 1 ... rtUGADA_ Dr~ 

. . .. J'\'l•'A.\TAIUA · · 
iiACEló, ! .-\S.-\PftÉSS) _;_ .Q coro.n<:J 

Ôtav,o -Achê, receri1.:ch.egado d_o Rio, 
assun1-i'(.i_ o co_ttla_nclo ela_ i,rifn.eira r;r,i· 
ga.cla de· Infantaria da guarnição eles· 
ta c1.1)ita.l. · 

CEAR A' 
,·1srr.i. r:\.STORAX. 

FOR'l'ALEZA, (ASAPRESS) - Aíilll 
de. pr >sseguir cm sua . ,;isita. pastoml 
á. pop.ulação .sertirneja, o Exmo. Sr. 
Arcebispo de Portaleza, acompanhado 
de Yarios Padres. missionarios, deixou 
esta capital, cón1 destino ao interior 
d~ Estado, ,em viage111 que durarã. cér-
ca ele um m~!. 

SANTA CATA-RI NA 
COl'ôSfJQUE--CIAS DA SE('.,\. 

FLORIAºNOPOLIS, ·- <-A~APRES~) 
Xotlcias ·vinda <le Mafra, inform:rn1 
que aquele munlcipio:attaves·sa h)ten
sa eeca, · baixai elo dia a .dia, o' ni,·e! 
cios rios, e secando • 1iiaiOr parte dos 
poços. A energia e1etrica est>l. so11clo 
racionada e esp'era,se -<111e ·a, qualquH 
momentó seta. interrompl<la. As ihdus
tdàs movidas á. eletricidá:de, por seu 
t11rno, · estão paralizando; ocasionando 
gérais prejulzos. . 

AP.\REJ,JJ,\1\IEN'TO 'no' P()RTO DE 
S, FRANCJ.SCO _DO' S'UJ, 

F'LORIANOPO!,TS, .(ASAPHESS) -~ 
AS obras de atiareiham ·to do porto 
aé São I<'rancis-co c10· ,ul. autorizadas 
pelo ·él1ere da Nação, vã'o ficar em 
Cr$ 33.974.-000,00. . · . . , · 

Jâ foi abéPfo o necessario credito 
pelo. governo· fed,fral e as, obras tam
he!n tiveram inicie-;. a ··.cari::o de· uma 
~mpresa · _aclon 1. . . 

- . ROD.OVIAS EXJSTENTES 

seii-al, At•upanã, Guariba, Jurema e 
'l'eles Pi~es, A sede do, no.v,q ntunicl- _ · 

. pio está.· focalizada num bêlo ptanal• 
to, no loc;al denominado Paricá, .l'IO 

rio ,1.1-Iannelos, limite com o '.f'ert·ito
rio' do Gua_poré. 

. ; 'NO'l'A A l,,IPRI-JXS.\ 
S'.-\T,VADOR. (A'SAPRÉSS) - .",, t•'à

culdade de Direito, por ·seu.: Í>iretorio 
·e Centro Academico Rui Í?arbosa, dc~
·trll)1.i'iu uma 'nota â. im1>req.s_a, torúan-
do publico, ·com i:.roposito de evitar 
lnterpretaçôes equivocas, que someu
t;; ex1'irimem ó pensamento .da I!'a
culclade Ós estudantes que estiverem 
devidamente creden9iados. 

AMAZONAS 
PROPOS'l'A A lllt:DAXÇA. DO XO:'IIE 
no. 'l'ERRLTOR(O DO ruo BRANCO 

MANAUS. (ASAPRESS) . 'l'eve 
grande repercussão nesta. capital a 
noticia de que foi proposta a 1nuclan
ca. cio' nome. de Terri torio· do Rio Brau -
,:,o para· Pari ma. e de sua capital, Boa 
Vista, ·Pata Roraima. 

PARANA' 
l'i&. ·CIJ'OV~ HA MAIS DE SEIS 

IIIF.:SES 
PON'l'A GROSSA, CASA:PRESS}' -

·1,sta cidade vém atravessando prolon
gacla. est!agém, liã.o c11ovendo a.qul 
t,onrn em tocla a região circmwlztnha, 
h_a mais ele r,'eis mese~. 

A'JIVIOADES nos CATOLICDS 
ARGENTINOS 

O orgão catolico da Republica tu-, 
gentiua·. "Critêrio", vublicou em sua 
edição de 18 'de maio pro:i.:lmo passa-
do o seguinte: , 

';Nem totalitarismo nazista, nem 
totalitarismo comunista. Qua11to a 
democrac_ia, 11ão -só aceitamos, como 
tàmbeu\ deisejamos, desde que se tra
te de um regime ·organico e de s~ll· 
ticjo. cristão -à não de nma democra
cia indlvidt.ialista, êapitalista e libl'r 
ral, que tão fatais cóusequencias tem 
trazido. 

E.u creio que êsta é a posição. não 
digó de modo algum. da. fotalid:ule, 
mas sim de' grande maioria dos càto· 

. licos"; 

A SIFILlS 
é uma moiestia tão grave, que póde pr~duzir _ a morte ou 
inutilizar a criatura para o .res.to da vida, uao poupa11d0: .. · 
orgão algum, com predileção pelo sistêma nervoso, o co-
ração e os olhos. . _ . , . 

A tabes, a paralisia:' progressiva, as ps1co~es, a cegue1_:a. 
e O aneuristna da aorta, a,parecem anos depois aos que nao 
$C tratam. ' - _ . 

pm tratamento bem feito com ,o Dep~1rador-fo111co 

· r 1·!: 

aprovado e aconselhado como au~iliar no tratamen;º. u.'a :Sl~ 
filis, é uma garaútia para seu futuro; ouça seu medico que 
estará de acordo. 

·sem mais demora, deveis usa-lo. N. 9z EC 

CONGREGACÃO MARIANA IMACUlABA 

CONCEICÃO E SÃO . LUIZ GONZAGA 
Pedem-nos publicar: 
com brilhantismo i11vuJga.r terminou 

a semana · dos festejos da comemoração 
do 19.o aniversario_ da congregação aci
ma, em conjunto co1' os · aniversa.rios 
natalicio e onomastlc:i, do Diretor da 
Federação ·Mai:iana, _Revmo. Pe. _l\íen
<licute; ·e mais o Lo a;uversario da mor· 
te de D.- José . 

Nti Missa de 7 horas, o templo ficou 
completamente tom.ado pelos congrega. 
dos das diversas Paroquias da capital, 
Cht-gando · todos . contritos â _ mesa. de. CO• 
munhão. 

As 9 horas celebrou-se Missa, solen!, 
cantada. pelo corn da ccngregaçãO. ÀS 
·10 hóra:; foi da.da a part'.da para a.-gran
de prova. "São Luiz Gonzaga.", num 
percurso de 5.000 metros, sendo os con
correntes a.conipanhados por do!a ba
tedores daf Policia Especial e grande nu• 
mero de ciclistas, cujo brilhantismo ul
trapassou toda espectativa.. 

,\,s 12· horas, no ~anquete ófei-icido aa 
Padre Mendic:u.té,. saudou-o o Revmo, 
Pe. Antonio, fa.limdo. t..t.mbem ~obr!l a 
data, o dr. ,1.1:enezes. Encerrando o,ba.n• 
quete, o Pe-. Mendicute, em. belQ uupro~ 
viso, ag1:adeceu a.s mani!estações d.Q quG 
foi alvo. 

A noite· houve recepção &>Iene .de fi• 
ta por novos congregados, cujo oficlan• 
te ·foi o pe. M?ndicute, o qual, do 'pul• 
pito, :falou sobre aquele_ ato religioso, 
Depois segulú-:;e a, ae.ssão sc;,l~ne. nos sa• 
iões da. casa Patoquial, cujas · detientlen• 
cias esta.vam completamente tom.adas. 

o Padre Mendkute abriu aquela mag• 
na seesão, · e o orfeão da Congregação, 
cóm i;ua orquestra de cordas; -entoou o 
hino do .Papá. Fei; a dl.%rlliuiçáo. de 
prémios a ·que flzemm··jus, todos os ·coin• 
petidores da "semana São Luiz"., 

A Congregação de Nossa Senhora. de 
Sion, Ofereceu. à. sua. congenere do Bra<1, 
uma belíssima flll.mula bordada em ve• 
Judo e letras de ouro em alto relevo. 

GO[Ai\L\, (ASAPRESS) -:'.. Noticias 
nroc~clen,es de Porto ,Nacl<:mal, no nor 
t~ goiano, informam que; sc1{undo da
dos estatísticos, existezn l>ateãndo nos 
gai'lmpos .<lil!,mantiferos. da região 'cio 
Tocantins, mais de 10.000 pes·soas. 
Desse numero, xclue-se" a_, 1>01,ula~ão; 
que ~e dedica ·aos trab:i.lhr-s de pro• 
crurar ouro· ele aluv!ll.o na•· margéns 
cl·o rio. · · 

l-'.J~O;tIANOPOt.IS, (ASAPRESS) -
O lJepa'i-tamento· Esta~u/l.l d« ·.t:statis
tlca, após .. dem "idas·· hwestigá.ções, 
fixou em 21,Aor qui lometros, o tot\l 
elas rodovfns existentes no Esta<'lo, ern 
:ir dê deiieinbró ele Ü42, sendo· l~S.õ 
federàis, L'711 estàdtlais, e 16.546 niu
nicipais. Ha desse, modo, em sa:nta 
Catll.l'fna., Utll <jlllJOmet;ó de rodovia 
para 'iadti. ·quatro :·qu ilometros q4adra
do3 ·.de superfície, ou -Mja _17 metros 
1,ara cada habità.nte'. · 

M A·;y OG-~0S S· O 
UM LIVRO TRADICIONALISTA 

Nesta sessão ~audou o Padre. Mcndi• 
cute, o dr. Menezes, ao qual . foi ofere .. 
clda lirnia corbéille, com as cores da: 
congregação, . . 

Foi tambem i~ugurado durante a 
sessão, o retrato · de nosso. _ex~Diretor, 
Padre Cursino de Moura, fílI,ecido ha. ALAGOAS 

SE A JIIGDA l'EGA.SSE ... '_ 

MACEió, (ASAPRESS) - Incontcs• 
tavelmente, a campanha realizada 
Jlesta. capital no :::cnÜdo da· populàção 
al,ster-se da compra de a)·t-lgos S\IPer• 
fluos, como meio de c.or,. bater a. Q.lta 
cios precos, criou uma nova men tallcla
da nos maceiõenses. o povo não se 
conforma com a exp!oraci'Í.o, .proteS• 
tando contra a maJora~ã, dos pre~os 
a todo momento. O refle'xó·desr .'men
ta!ld"de verifica-se no fato votif!cac;lo 
nà. vlda· <la. e' it d · ha' dlai!'. pàssli.t<Js. 

Após intensa puL!icJdadé e: 1 tor110 
de um filme1-•-UlllEPglland<i·,a;Sij!'1..,lJCia' 
enchia o :Clncac,,_.o,. iuálon.-.. cln?-lm't. _,4e 
llíaceió. .l)j;<J.a a,. llf.Qpti,gan.(111, . q11~1~é 
tratava .rea.lni.ente .ã.e.·, . .m_a,gn!fica.,,u~--

JIIUNiéIPJO. Dff' A.RU'UAN'Ã 
CUIAB.&., (ASAPRÉSS) - Com i 

criacão .. do·. 'l'e .Jt_orlo dv Guaporê, .o 
Bstad·o de r-,Iato·,Gro~so perdeu, como 
se, sabe, dois .municipios, naquela rc
g·lão, qtie ·-1são: Cuajará. Mirim e Alto 
_l\IadeÍrà:;_ . . 

i=>úa. .âoudl~ _,M necessidades da es
parsa populacã·o, daquela regia.o· q11e 
aincl:,, ')lertence ao Estado cio !\lato 
Grosso,· o .In'terventC>r_ Fedéral, · resoJ • 
veu criar, aH . o man!ciplo de· .Aripua-
nã •. _ .. _ . _ . _ . 

.- . •-dá. -foi-, feitâ·'uma d-errubada._· em ple< 
na matá, ·erguenclo,se. a barraca dil. 
J,'r.tt~tura. O. m~nfoipio de .A.rli;>\18!1.ã 
êst1> ·iw.cravadó 110 ()oracão o1;la. selva 

:'àriiiúl3-nJci., _ a'brârig~l)clo as' vei'tehi!,s 
;·dos' -rios· Marmelos, MadeirtiÍlliÍ,_ 'R~-

- . ' . ',).,} ·) 

s o R OCA B A 
FESTA DE NOS-SA SENHORA 

APARECIDA 

I11lciou•sc quinta-feira, dia 24, o 
grandioso setenario em louvor da. Pa
droeira. do -~rasil, na ca.tedral. Nó dia 
31 toram pal'anirlfos a exma. · sra. d. 
Joaquina de Cunto Scarpa e ~u -filho 
FraMlsco scarpa Junior, pregando o 
Revmo, Conego José Pedro Beloti, pa,. 
roco de Tatuí. 

Dia 1 foram j)atroclnadores o .sr. se
verirlo Pereira da. Silva e exma. -sen110~ 
ra, falando o mesmo ,pregador; dia, 2, 
paraninfo!,· dl'. NlcoJa u · Slnisgall · e 'exma. 
senhora, p1-egando ó Exmo, l\:IOns. Fran
cisco Antonio ca.ngro, Vlgario · Geral; 
lloje é paraninfo o sr. ·dr, José Fernal e 
exma senhora, p1·egando ainda o J;tevmo. 
Mo~. Vigario Gel'al, Dia 4, p1tra11irl• 
fos sr. otavlt.no Pereira. da Silva. e 
exma. senhora, pregando o Revmo. Pe. 
Arlindo Vieira, s. J.; dia 5, patrocinam 

o0 éxmo. sr. tenente-coronel Oscat de 
Melo Gaia e exma. , senhora, pregàndo 
o Revmo. ,Pe, -Arlindo Vieira, S. ;,,; .dia' 
o. quarta-teu-a prox!ma, paranin!os, 
come11dador Antonio Pereira. Inaclo e · 
exma senhora. com sermão do -.Revmo. 
Pc. Arlindo Vieira s. J, · · 

Dia 7, dia da Padroeira. do Brasil:· às· 

',' ,3Ó ho1·a11, -Missa . e comunhão geral -pe
la Paz Uruversal;· à.s ·10 horas, solene 
Misse, . cantad;i., com assL~tencia; do 
Exmci •. :8evmo. Sr, Bispo- Olocesà:rto, ta
zmdo sermão ao Evangelho, o· Remio. 
Pé. Arlindo i/1e1ra, s. J.; .às 17 horas, 
procissão. 

GRAl'lDE QUERMJ:SSE 

IlliciOU•S<!. tambeÍn 5,& feira,. dia 24, & 
quermesse. beneficente -em .prol dâS res
tai; de Nossa SénhOra Aparecida, no 
largo de Santo· Antonio, 

HORA DE ARTE· 

Rea.lizou-re- '.dia· 23 pp. .no ~Ião ele 
testa·s do predlo d!! ·Ação· cato!ica; um 
espetaculo de canto, peio tenor e ·com
poslto: gaucho Antoúlo Marzo, em be

. néficfo . da. construção. do mesmo edl
.flclo da ' Paroquia d;1. Catedral, 

ANIVERSARIO 

No -'mês 'de julho ultimo fez aei:f a-rios 
quê · a represeritação desta cidade vem 
tra.bit-ihando .lnlnterri.tptàmenté em fa-'' 
vor 'da. boa imprensa, na: 'divulgação a-m-
pla do LEGWNARIO; · 

,,..ara o LEGIONARIO) 

A- revisca "Trad!ção·' (caixa postal 
552-Recife) acaba de transformar-sé 
em Editorial lançando 4 obras. ôpor, 
tunissimas: '., Manoel Lubanibo" por. 
João Vasconcelos, "'Pa.frlarcas & Car
reiros" por Manuel Rodrigues de Me· 
ln, "Contra: -Nass~u" por. M1Ú1qel 1,,1· 
bambo, e "Iufoi·maçãó. de Hii;toria .- e 

-EfoOgl'afla" por· Luiz ·da ·camara. Càs-
curlc( Pai·a quem accimpanbà ·o mér, 

· cado ·-Iivféfro 'do' BrâsH; é bastante 
áigá!flcâ\ivéi · q.tiê ;Perriámbuco volte 
àci ~eú 111gar M ·divuJgador das boas 
ietras, glprie. que ,no antanho multis• 

. simo llte e11alteceu. 
·, ,Uma,,,caracteristiica: · grafica_ sit,gu. 
·l!(TIZá; ·.eí!tà'f edições confécclonàdaa, 
com todo o esmero, .nas .9fiéinas gn, 
fica3 da "Beija-Flor", desde o hom 
gosto da ap1·esentação das pagruas, 
ao cuidado da· composição, que chega 
9. bater quasi. um .record pela ausen
cia de erros de revisão. Saliente-se 
ainda, a impressão ·harmoniosa. Em 
cada volume, estão reunidos ·os esfor, 
ços de varios operarios, q\lé m1111a 
simpat;ca medida de justiça, saem eo 
anonimato e têm seus nô1nes inscri
tos na ultimá vagina. Mas; o grande 
0Í·ientado1· da '' Beija-Flor" e .seu ge
t)nte- é Dalta Nora,:alma de .artista .e 
grande capaddade de -trabalbO, que 
vai conquistando . estes. chamados 

· ÍlUPO.Jsivels dá industria. graficá, que 
primeiro que tudo é arte, reflete um 
bom gosto. 

Destes 4 l!vros, ·cada qual mais sa• 
lieute e · tnais brilhante na matet'ia 

. de ci•1e se ocupam; l1a muito 'que cli· 
zer e comentar. Por hoje, ficamos 
com o ''.Patriarcas & Carreiros" de 
Manueí Rodrigues de Melo, <rue vem 

·c01ú uma Introdução de Sergio Higi• 
no,· uma o.bra. prima ·de slntese e ~le
g:mêia. :0_ verdade que o jntrodutcr é 
:i .pessoa mais autorizada ,para fal_ar 
de um tema; que lhe prende o sángue, 

-as caracterlsticas hereditadas da sua 
estirpe e até o '{)roprio nome. DesMn
clMte ele Patriarcas, conio o Capi
tão-Moi·' de No1'uega Manuel Toiné de 
Jesus' e o· Sesmeil:o de Fre'Cheiras, 
nparen:tâdo . com -· aqueles· Titulares 
S e:n h ores· d e,Engenho;, que ·110 

Indicador 
• I ... Profissional 

ADVOGADOS 
Dr. Vicente Melilo 

Pta~a da·Sê. 23 • 2.o andar.'- Sala 24.5 

Dr. Plinio Corrêa dst Oliveira 
Rua Qolntlno. aocaiuvn, 176 - 3,o 

Andar - Sala. 323 - 'l'el,l 2•727G 

J d v .ia n.o TeHe•· 
.e 

J. N. Cesar Lessa 
. tldVOll!'RilON ·: \V 

t,.go da l\flaerlcc,rdti1; 23 - 'Sala :uo4 

Dr, . Francisco -P. _ Reimió 
Helmeister · 

Rua Silo Sen,o, 224 ~ te, a.~d~r 
s .. 1a u - 'l'el,: ll-1643 - s._,··t•Au1.o 

Dr. Carlos Moraes d~ Andrá(le 
nu~ Benjamim Constiint, .:ia· •. 4',<i a1i't1, 

Sala 88 - '!'el, :- a-19Hd 

Dr. Durval Pràdó . 
Medtao Ocullstl>. -

Ít. Senador Ponto Waildlo, ll!S. 
G,o and. • Salas 61 li. • 18 • -lf 

(Esq. da ll.ua José BontfactQ) 
Cons,: 14,SO a 17,So boias 

. Te!,: . ll-7813 

ME D 1-C·OS 
Dr. Vicente déi ·. Paul~ Meliló 
· Cllntcn Medica ·- T.11boreu1o .. 

. · · · ' fttdoiÍI X ' ' · . 
lllretot de- "Sniu,to~!o VUio Ha1ieote" 
cons.( R. · Mal"conl, St -- . 6.o an.dar 

·Apart,o 63,·- 'l'el;; .4-8501 · 
Res.: Av. · Agua Branca n, 95 

.. -. ·. •rei,:. ~-5829 

. ·: J>r. éilm11rao. -Andrade. 
Doeoçní ·. d". sen ·,ora• - Pa rtoa 

, _ . .·. ·. . . O~ernclléa . . . ' .•• 
.Da Ben. · Pórtuguel!a· e da· Maternidade 

· .- de $.·!'auto · 
· -..t:ons.:- · 1'1..- . senador · 1,'el3'ti n. io& 
'l'el.i .. ~2141 - ou.: U. á!l 1_8 -hora•, 
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Guilherme Auler 
município ela Escada deram a Per
nambuco uma boa quantidade -dos 
mais famoscs Barões - Jundiá, Con
tendas, Frecheiras, Amaragf, Petroli
iª. - todos eles bons_ lavradores de 
cana e requintados das suas ca51s· 
grandes e dos escravos, Sergio Hlgmo 
evoca estes primeiros Dovoadores, 
com uma. s!mplicldade, uma erudição 
de quem está. follWaRdo um album: de 
retratos antigos.· e· ·\'ai· enumerando 
os varias perfis. Tambem o éarro·de
boi, que para \nim é apenas . motivo 
de curiosidade e admiração, pois tocla 
minha jnfàÍ1cia ro·i .passada· na cidade. 
entre maquinas de uma fabdca, _para· 
o introdutor é um objeto famil!ar dos 
seus anos nos Engenhos Refresco e 
!<'recheiras. 

Dois temas que se completam, reu
ne o l!vro "Patriarcas & ·Carreiros" 
dJ l\Ianuel Rodrigues, escritor da liO
va geração tradicionalista e que está 
indicado a ser o nosso etnografo, o 
folclorista de que tanto necessitamos 
e o sociologo de que nos lamentari10s 
em não possuir até o pres~nte. No 
estudo dos "Patriarcas· Sertanejos'', 
ele 'esquematiza um assunto, que de
senvolverá numa obra em preparo· -

· A historia do patrial'cado ,ural . !10 

nordeste - com um senso de justiça, 
de equilibrio afetivo e de honestidade 
historica, qualidades já demons~ra
das no seu primeiro livro "Varzea:l'do 
-Assú''. Patriarcas foram os nossog 
povoadores primitivos, Duarto Coe
lho o donatario, _ Jeronimo de Albu
querque descendente do Rei Dom 
Diniz, Arnau de Holanda sobrinho do 
Papa· Adriano VI, Fellpe ca:valcanti 
da mais alta aristocracia florentina, 
os irmãos.. Cristovau1 e Cinibaldo 
Lins, João Pais Velho Barreto, João 

. Gomes de l\Ielo, Lufa do Rego Bar-
reto, enfim todos esses vel!10s tron
cos de Albuquerques, Holandas, Ca.-

, valcantis, Lins, Pais Barretó, Gomes' 
de Melo, Rego Barros', que deram ,nas. 
dment" àf!. familias do. riorde;!ité, -D.à!:l •. 
de o. ln.leio . da noiisa .coloniza cão, os 
1'.le )nt!tulada d e dónatarios, depois 
Sargento-1\lor ou Capitão-Mor. · Ses• 
meirós, llforgadós · Senbores-de-Enge• 
nho, Barões e Viscondes, Coroneis .. e 
Majores da Quarda Na.cio_nal, até os. 
Bàchareis e Doulóres ela nossa. reJ)u• 
blica. Entre- n6s, o ultimo- -.Patriarca. 
foi o Barãó de Suassunà., fidalgo ·ao 
sangue e da inteligencia, semp're a 
ler e discutir os comentarios do d!a· 
rio' pai•isiense "~e Tetnps" . ou 'da 
"~e.vue d~ Deu;t l\Iondes ", i:>ublfoa..' 
ções ·abundantes na sua casa.grande· 
de .J...imoei_rlnllO ou na de Matapiruma, 
onde o. avô ilustre, o Visconte de U{in• 
ga, casava as .filhas com uma popi'pa· 
d:é · Senhor feudal. 

Justiç~ para os nossqs Patriarcas 
é o que nos pede· o Autor. Senso de 
perspectiva e de adatac"ão para qt1e · 
se · compreéliéla exatáme'ntàl a '..epóca · 
em que viverai-:1, lutaram e venceram. 
N·da de exageros panégiricos h1as 
tambem nenhuma lnconoclastià. Se 
houve eii:ageros é porque à~obra Iiu: 
maM nunca é perfeita, e. olhando pa,. 
ra o panorama do que nos legaram os 
Pati•iarcas a conclusão unanime é to~ 
d~ benemerencia e elogio dos nossos 
desbravadores <le sertões, fundado
res de engenhos e currais. 

Quanto ao carro,de,boi, a co11tribui• 
ção que nos traz o autor é V'aliosisst
lna, pois é o ptitneiro documentaria ' 
escrito que aparece e que fica, sobre 
o veiculo de comunica.Qão de: que se 
nleram os nossos Povoadores para 
todos os usos. domesticas, agr!colas, 
C'Omereiais e guel'relros. Neste parti· 
culat\ interessante é o registrQ do 
historiador paraibano . Coriola1fo <le 
Medeiros, que ao 01•it1car•este mesmo 
livro, refere. qué, em 1897, o 27 Bai 
talhão de Caradore!I, que se destina. 
vit a CannrlM f P.?. n Plll'<'Urso de .Pi• 
lar ª Timbauba. -em 60 carros•de·bol 

./ 

l ano. -, 
Falaram a.inda, diver~os oi-adPres, e 

para encerra,r a sellSãO com. chave de 
ouro falou mai.s uma vez agradecendo, 
noss~ Diretor, Padre Mendicute, o qual 
pedlU fosse d~posita.da ·aos pés 'de Nos
sa senhora, a, corbeile ,que .[he foi ofe• 
recicla,; · 

D11r&nte a sessão, a orquestra da con• 
gTegag[o e o orfeão entoaram o "Gua.• 
tani", t..reohOs de _operas e ltnUSl~s 
saoras. . . 

Acrescentamos abaixo, os resl)ltados 
das· diversas provas . realizadas:. 

'.P.hrgue•_llOngue - Venc, - Ci:mgreg; .. 
tão Mariana. do Braz. 

xailr.ez - venc. - Congregaçf . Ma• 
1·iana de São Rafael. 

Dama. - . Venc. - Congregação Ma• 
riana de São João Batista, 

Atletismo .... _A prov;i pedestre "São 
Luiz aonzr,ge." .(5.000 metros), em 
disputa da. belíssima taça "D. José 
Gaspar"; é.e posse transitoria, orerec_eú 
o .seguinte resultado: l.o - Antonio 
Salvador -- Vila. D. Feclro; 2.o - A, 
Carva.lho - Sã.o João Batista; 3.o -
Felicio Gatti - Vila. D. Pedro; 4.o Abi• 
lio F'abion - Pari; 5.o Aureo de Melo 
L Vila D. Pedro; 6.o - Owaldo ·san• 
tamor - Regente Feijó; 7.o - AntoniQ 
Alves da Silva - .Vila D. Pedl·o; !).o,'
JoãJ Pedro Antunes - São João ·Batls• 
ta; 9.o - Ernesto Pinto -:- Regente 
J<'eijó; 10.0 - José Nwicimento - Re. 
gente Fe!Jó. • _ _. · 

coube á Congregação Mariana . da y1. 
Ja D. Pedro vencer a primeira. d~uta, 
sendo que a"ta.ça "J). _José Gaspar" per~ 
maneeerá. em seu poder, até o pro.xlmo 
ano, qua.n.:1o se1·á disputada_ pela se. 
gunda vez. 

colocou-oo .em segundo. lugar a con
gregação de São João Batista. Foram 
entregues medalhas· a.os colocados at6 
o .35.o lugar. · 

. Fute.bol ;..,. 1.o .Jogo 7"" Ç?p83'~Çã~ 
Ma.nana. Vila D.· Pedro1 -_3 ,x,_pcmg~a· 
ção Mariana Vila Monumento;-~ 2.0 
jogo - congregação Mariana São~João 
Batlstà, '2' x· C::ongregação M.ªH~l;!~Vlla, 
Ca.ll!Ot'nia; O. · ' . , . '. · ' · :··· t·:r: ' 
que um opulento '11e~h,.o~-de-en~~riM, 
pôs à disposição -do comandante,1;. 
- Nada ·fot esquecido por, Maiittél-iRo, 

drigúes, no 'Carro,tle-bol.•·' Téilfa;:-: sua.
a; atom!a foi estudada. e pacienié~en• 
te pesquisada., Df hoJe:, ell'! d1.;úte, 
"Patriarcas & 'carreiros".':~; il.: '.()Ja;,si•: 
co," a_; font~ .historica. obrigatória'. pa, 
ra consultas e .futu,as citai:õest, -~in 
trabalhos · de historia, , et.nograf~ ou 
soclologire, , ,··, . .,, 
· o carto-tle-boi teve 't>elo p!neel · de 
Pedro Américo, ·un1 nótdest!noli~ I>a, 
r'~.iba, 'a' sua: ,cônsagr?-~ão .. como, 'sjm; 
bolo do .traballlo,na<;i<1nar, ao Iai. di• 
Peito, do, ·celeb1·e quadro., da.-,1.ru'li;pen-, 
denc1a· Nacional, Agora, -outro. .nórdes•-· 
tino mas· 'do Rio Orandé do ,-Nor.te. 
l\Ianuel Rodrigues ·<le Melo escreve ,a. 
s,:ia historia; nun1 · est!Io ·natural, s_im• 
ples; de conversa com o leitor. E esta. 
contril>uição consE!gulu entusiasmar_ 
uma personalidade Ilustre e altamen
te colocada nas letras historlcas, co
mo o ministro Bernardino José : de 
Sousa, que ba mµitos anos tambem 
colhe ·material sobre o mesmo assun
to para. .um· livro já anm1ciado ua. 
"Brasiliana••, · chegàndo este histo• · 
,rlador a e!li:elama.r: "Como aprendi!,,( 
Se o ministro Bernaniino Jo11.é de 
sousa luorou com a leitura de "Pa• 
triarcas.& Carreiros"; quanto mais os 
que nada. entendem ou multo Pº'!-
co. •• . . . . . . 

"Patriarcas & Carreiros'' é um livro 
tradicionalista. 

Recife, agosto tle 1944. 
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3-1.\DRID, (Reutcrs) - Sobre a 
';)'J.•csi<lencia dos altos dignatários da 
Igreja Qatolica. das nações portugue
sa e. es!lanhola· e · correspondendo ao 
Congresso Mariano luso-espanhol, or· 
ganiza'.dó ·. recentemente, realizar-se-á 
de ·9. a 13 do corrente, em ValadolicJ 
e, ... d.epois, ·no dirt, 14, cn1 .Avila, ·o con
.i;resso · hispano~português. das vene· 
raveis Ordem T<lrccira. do Carmo e ·de 
Santa .Téréza de Jesus. . 

Os aliados a 12 quilomelros da fronleif<I belgà 
Esp,etacular ·nos ultimos dias 

libertado· - Os 
avanço 

mente 
Nula a 

canadenses 
resistenda 
ocuparam 

·nazi 
Dieppe 

I 

O>Cana1.· da 
Outras• 

Ma'ncha 
noticias 

quasi inteira• 

LONDRES, (Reuters) - As tropas 
britanicas entraram 'no Passo de Ca· 
1: .. 

Numa investida de 32 quilometras 
;,artindo de Amlens para nordeste, as 
tropas britanicas pentraram em He
outerne, Joca1izad onde os alemães 
possuem numerosas plataforma:• do 
bomba, voadoras. 

RUl\10 A BELGICA 
LONDRES, (I,~uters) - Os elemen

tos avançados das colunas blindadas 
brita.nicas foram pela 1ltlma ez as
sinalados na tarde de hoje ao norte 
e a.o sul de Arras, a 48 quilomctros 
da fronteira belga, 

LONDRES, 'R~uters) Os "ma-
; uls" lutam d~ntro de Arras. pro
cm·ando cooperar .,om as forças alia.
das ao norte e ao sul, na libertação 
da eidade. 

'TIRA!< LIBERTADA 
LONDRES, (Reuters) - As forç:as 

aliadas e. • m d<' eonq•tistar Arras, 
onde encontraram ligeira resistencia 
alemã. 

Telegrama anterior informava que 
os ªmaquis,, já estavan1 'qto.ndo den
tro de Arràs. 

AVANCO RELAl\IPAGO 
LONDRES. (Reutera) - Os mais re

centes telegrJmas recebidos nesfa cn
pítal revela!" que os· element~s avan
çados <las ccluiu, !JlinCadas britani
cas encontravam-se na tardo <le hoi<>. 
à.o norte e a.o sul de Arras, a 48 qui
lometros da fronteira belga, 

· Outros telegramas Informavam que 
os "maquis" estavain combatendo dcn• 
tro da propria cidade de Arras. 

As colunas blindadas britanicas que 
!nv~stiram sobre · Arras, procederam 

de Amiens, de onde 11artira1:1 na ma• 
(]rugada ele hoje, atingindo Arras, de• 
nois de um avanço de 48 qu!lometros. 

l\Iais d11as cnbecas de ponte foram 
estabelecidas pelos aliadns atra vós dó 
Som me, un1a e1n Irar gest, a noroeste 
de Ficqulghy. que está. situada a 12 
quilometros a ,1orocste de ~\1niens, e 
a segullda a 8 quilometros rio abai
xo, na direção do AbeYille. 

Nas ultimas 24 horas os eleme1itos 
,1e elite das colunas iJlindadas do ge
neral Dcmpsoy realizando tambem .um 
a yanço de 48 quilometros, partindo do 
An1iens, adngiriun agora a propria 
cidade de Arras. 
A 12 QUILOJIE'l'ROS DA FRONTEIRA 

BELGA 
CO~! AS FORÇAS NORTE-Al\IERI

CA::SA8 NA FRANÇA, (Reuters) ' -
Uma coluna blinde la norte-american'l 
encontra.se agora a 12 quiloinetros da 
fronteira lJclga. 

:SUPREMO Q. G. ALIADO XA FRAN
ÇA, (Rcuters) -·. Anuncia-se que nas 
ultimas 34 hot"'S forças aliadas rea
lizara .. 1 aYanços numa 1nedia de 32 
(Jttilon1etros etn direção a Belgic::i.,- Lu
xetnburgo e Aletnanha. 

NULA A ·tl•JSIS'l'ENCIA NAZISTA 
SUPREMO Q. G, ALIADO, (Reuteu) 

- Os cxercitos a.li~uios, avançando em 
gTa.nG ~ cscrda, cstã.o hoje se ap1·oxi~ 
mando das íror:1teiras alc111ã e belga. 
enfrentando um inir.nhro apa,rcntc111en~ 
to inca.pRz cln resistencia. 

Ao longo do seu arco· ofensivo de 
~Oq quilomctr, , de Laon até Bar-sur0 

Seine, o 12.o OruJJo de Exercito <lo 
gcn _ra.l Omar Dradlcy avançou nas 
ultimas 24- horas, nurna 1nei.-lia <lo 32 
quilometros. 

para alvas, roquetes, sobrepelis, toalhas e 
RENDAS para vestidos, lingerie, go!as, jabils, 
blusas, completo sortimento e melhores preços só na 

A casa' onde tudo é mais barato 

SUPREMO. Q.G. ALIADO NA FRAN
ÇA, (Reuters) - Anuncia-se que eis 
alemães :lá não estão oferecendo qunl
qucr resistcncia organizada no nor
te Pa· PranÇ!a. 

COY,.lPSO •ro·rAL 
PARIS, (Rcutcrs) - "O completo 

colapso elo inin1igo nn.. Frant;;a ocor
reu agora. Não é possivel dar outra 
interpretação aos acontecimentos dos 
dois ·ultirnos dias" ~ declarou. um ofi
cial de alta patente da HAF, 

A 4UEDA DE VERDUN 
COlll .A:S FORÇAS NOR'.L'E-AMERI

CAXAS NA FHANÇA, ,(Reuters) - A 

ciclade-fortaleza de Vedun. a pouco 
mais de 40 quilometros da .. fronteira 
da Belgica, foi capturada pelas for
r- s aliadas, 

LONDRES, (Reuters) - "As patru
lhas aliadas entraram · em. Verdun" 
- diz· um dospacllo que acaba de ser 
recebido elo coácspon<lente especial 
ela Agencia Reuters ·· junto âs . tropas 
do 'rerceiro Exercito aliado. no norte 
da França.· · 

COM O 'l'ERCEmci EXERCITO 
NORTE-A1IERICANO NA FRANÇA, 
- (Ueuters) - A qued~, de v'erdun, 
que foi um dos pontos fortes ,elas de~ 

PIANOS S C H W A RT·z MA N N 
Inclusive tipo :tP><rtamento - Visitem nnssa e,,;poslçíl.o sem compromisso 
Rua D. Jo1t(. de Bnrrós, !.!:;2·. - A,·. Agua Jlrnuc:o; G24 ..... TeJetoné 6_-0981 

A GUE-RRA ·coNTRA U·.·JAPÃU 
NOVA DELIH, (Ticutcrs) :.... A agen. 

eia noticio~·'!. niponicri ~·1fonna que 
mais de dez- Uém1bardc-- ·ores norte• 
americanos ' atacar~un Formosa., du· 
ru.nte ,.a noito passada, 

Acrcsc:-·ntou a agencia que quatro 
aYiües norte-a111erica- os foran1 aba
ti(los. 
CESSOU A RF:SIS'l'ENCLl Nil'OXlCA 

I{A:N"D "-·, ( n.et~t-ers) - . ~-,!.ttncia-se 
oricialmCnt" que a. 1narg-em ccidcntal 
do C!1indwin está agora limpa. de ja
poneses ao norte d! 'To,:rc. 

Cessou n reslstC'ncia ini1niga na. es-
tra.da do v:i!e elo Kaha·. e ThaugU.ut. 

OS ClUXESl~S A 11· Cl.L"ILO~IE'l'~OS 
DE ICHAXf: 

CHFNGJ".:ING, (Reuters) - Os chi
nGscs irron1pera1n nas-. posic:ões japo-
nosas a : nove quilometros no nordes-

. te de Ichnng·, importa·ltc porto flu
vial do rio Yang·-tsé,. rio aci1na Llo 
Hanko,v, segunclo infor1nou o éoi1~u
n: - ·.do do alto comando chinGs <1i$!.
tl'ibti:do ontem, o qual a.cresçcnt~u: 

"ljm ataque ntponico, 16 quilome
tros a sudoeste ·de Hcngyang foi re
chassado. A-_ 'leste de Han·g3,,ang, os 
chineses irrOmperam na· cid.àde de~ 
chaling, onde comliates <lo ruas es
tão nrosScguindo. 

NOVO VISITADOR DOS SEMI
NARIOS DO BRASIL 

Vem <le ser nomeado pela 'santa Sé 
para o alto cargo de Visitado,· dos Se-
111\narios do Brasil, o Ex1no. R~vn1Q. 
Monsenhor Dr. :Manuel Pedro da 
Cunha (;intra, dd, Reitor do Semina
rio Central da Imaculada Conceição 
do Ipiranga. 

S. Excia, Rcv1na, ·Ve1n l)recncher a 
vaga deixada. velo .pran{ea<lo ·11onse
nhor Alberto Teixeira . Pequeno, .fale
cido no desastre de a viação do 27 do 
agosto de lHS. 

1 N VA DIDO O NO Rl E U A lTA l IA 
Irrompem 
nas da 
Pesaro 

os aliados 
Linha Gótica 

Avanço no ... ~ 

nas defesas ·exter
Renhida luta em 

setor do Adriatico 

resas ela Prlmeirà Guerra mundial, 
abre agora ás forças aliadaá o cà1ni
nho ··para o interior <la propria Ale
maril1a, segundo se·· consicie1·a aqui. 

ESTOCOLMO, (Reuters) - Infor
mações de font~s .oficia•s alemãs cón
firnüün qu·e as tropa~ germanica s 
evaeuaràm ·á. tarde a cidaclc de Ver-
dun. · 

CIDADES LIBERTADAS 

LONDRES, (Reuters) - As tropas 
aliadas que p·rossegúem na sua· fttlmi

, na.ilte o!ensi'va na l•'ranga setentrio
nal Jé,: se encontram a 19 quilometros 
~. s~ d~A~aL · 

· Forças al'-~-clas já libertitra1n a 1o
.càlidade de. Saint Saens-Bures, situa
da . a quatro qu!lom.etros e meio a 
nordeste de Neuf Chatel, bem como 
Brocóurt, a nordeste de Aumac. 

BE!'LUI ADr.:i:TE .•.. 

ESTOCOLMO .. , :1euters) - Berlim 
admitiu· qué as ·tropas · al!adas ocupa
ram Ami '1'', · continuando seu· avanço 
a partir des:,a cidade, em direção ao 
norte e ao noroeste. 

NOVA' CONQ.t:ISTAS 
,COM AS FORÇAS BRITAXICAf: NA 

FRANÇA, · (R 'cr~) - Ao colunas 
blindadas brit 'Íicas canturarain Mol
liells, cerca de .9 qullomctros e meio 
ao norte· do Amicns. 

Igualmen · . entre as cidade;, cap
turadas pelas forças. aliadas em seu 
avanço até Amiens estão Corbis, Vil-
lers Bretto, ,, · More ui!. 

TAl\lDEl!I NA DR~'rAXHA 
SU,'R:JMO Q. G. ALIADO, (Rcuters) 

- A~ tropas allaelas que avançan so
bre Brest,na Bretanha, chegaram ago 
ra quasl atê ·a costa a oeste elo por
to, .no setor de Saint Renan. 

As forças alemãs foram desaloia
ã:ts da península ele Baoulas, ao sul 
de Brest. 

A l::IIPORTANCIA DE CREIL 

SUPREl\W Q. G. ALIADO, (Reut01,s) 
- As cóluJ1as norte-a1ncricanas cap-
turara1n CreiJ., ao norte ele Paris, en1 
cujo redor os· afoiuães têm grande"' <le
l : sitos de .bombas voadoras. 

DIEPPE CAIU SEM LliTA 
T,ONDRES; (Reuters). - Anuncia

se que as. força·, canadenses caJJtura
ram 'Dieppe, sem luta. 

COJ\IMERCY 
. COM AS FORÇAS AMERICA::\'AS 

NA FRANÇA, (Reutcrs) _.: As ~ropRS 
do general Patton acabam de captu~ 
rar C01nmer~y, 4.8 quilornetros ao sul 
ele V.erclu:r1, n::t rodovia ·ae Saint Di
ziCt• par·~ l\Ict~. 

'l'AlUBEllr TO'l'ES 
SUPREMO Q, <% ALIADO, (Reutel'S) 

- ·AS_ rOrças a.lia"C1aS que ope1·a1n âo 
nor.te de Róuén' ocu~aran1 Totes, a\ 
rii.eio· ;caminho <1C -Die-ppc. 

U LT I M·A SEMANA :COM· 
GRANDES REMA.fíCACõES 

. . ~ . 

ANUAL 

O ACONTECIMENTO 
'TRADICIONAL EM 

·SÃO· PAULO 

ACOLCHOA
D O S para casal, 
de fina qualidade . 
DESDE 

Cr,$, 216,00 

TAILEURS 
de 458,00 por 

Cr.$ 32&,00 

O FÉ R T\A 
ESPECIAL! 
saldos de costu- ·· 
mes de casimira 
pára rapazes-de 13 
a 16 anos 

Cr.$ 125,00. 

VENDAi A DINHEIRO E EM .SUAVES PRESTAÇÕES MENSAIS 

J. COELHO D·A FOflSECA 
RUA DAS PALMEIRAS, 88 a 9-1-

Tel. 5-4070 - S. PAULO 

LONDUES, (Ueuters) - Elemento~ 
avançados aliados · invadira1n o 1101· .. 
te~· da Italia, cruzando a frõnteirà ifa .. 
Jiann., cm Vcntitniglia, na nivicira 
Informa a radio ele Argc]. 

LONDRES, (Reutcrs) __: A r;dio de 
Argd informou hoje p seguinte: 

" .. \s uniclrulcs avançadas aliadas, tn-
vcslinclo pela ~·-,ta de Nice, C:ruz..Lra1n 
a fronteira franco ~talinna. e_ chci;-a
r'n.m a Vintirl".1igÜri .. A rap;dez do avan
\'O das tronús alindas foi temporaria-
1nente diminuída, cm conscqucncin; das 
~xtcnsiv.as clc1noliçücs · rcali~~adas pe
los aleinã'es". 

As tropa~ ·germanlcas Ja.n·çat·am cQn- · 
tra-n.:a.ctues e1il. grande-- .escala c_o1n .. o 
·a.poio ele tanques, .tanto ontem como 
anteson'tom, ,tentando fÓrça~ ao· ·re• 
cuo 11.s .forças do 8.o exercito e mane .. 
ter fcchadQs os. acessos ao noI'te · da 
Italia. 

As forças brita11icas· ·nant<:m1· posi
ções bem cstabeleciC::s.s ao longo·. da 
linha ferroviaria· que corre através ªº 
:'!:entro tlc Pesa.ro_ e ocupn.m à.gora .inc .. 

forte pressãô aliada em todo setor sul da frénte francesa 
US RUSSOS EM CELERE AVANCO SOBRE 

O TERRITORIO . RUMENO 

?4'tingida a fronteirã bulgara 
sob ocupação russa 

Bucarest 

?>WSCOB, (Reuters) ~ As forças do 
Ígeneral Malinovsky estão mantendo 
uma velocidade (1~ 3 2 ctuilometros por 
\'lia em sua marcha atrav~s da Ru
mania. 

Espera~se que a fronteira iugos
lava sej:J, atlng'ida nos proximos dias. 
' Os tanques e caml:çihões estão ro
aando com os farols acesos, através 
das nuvens interminaveis de poeira 
que se erguem das rodovias castiga
das pelo sol. 
:pUCAREST SOB OCUPAÇÃO RUSSA 

3íOSCOU, (Reuters) - A entrada 
, c1as tropas russas em Bucarest foi 

,um grande desfile mecanizado ào 
g·igantescos tanques, rodando pelas 
tuas da cidade, acompanhado de ca
nhões moveis e caminhões carregados 
de !n:(_antaria. 
, "Foi uma solene marcha de vence
l'!ores~ - escreve um jornal local, o 
qual. acrescenta; "O ceu estrn•a.· sem 
'.li:uvens. e o sol matutino faiscava so
bre os cá.nos <los canhões e os capa
Jetes dos soldados sov!eticos. Ne
Ínhum · dos soldados . russos passou pe-

. Ia cidade a pé. Os habitantes sanda

. :Yam sorridentes as ·tropas russas". 
STOCKOLMO, (Reuters) John 

!l,:vans, do corpo de correspondentes ela 
Reuters en1 l\foscou, informou para 
~sta capital: . 

~'Bucarest, a "pequ'ena Paris", as
ÍiliStiu ontem á 1na.ior 41parada" ele 
tanques e pecas de artilharia de ·to-
1:fa a sua historia, segundo o general 
~Ialinovsky, comandante russo que 
atravessou ª" ruas repletas da capi -
tal rumena, á. frente de seus vetera-
11.0s ucranianos. e russos. 
· Musicos, ,·con1 RR' carater1.sticas· rabe

leas rumenas saiam dos cafés· e se pu
't'lham ás . calqadaR a tocar. trecll os jft 
iquasi ·esquecidos das canQões popula
lres russas que não mai.s podiam to· 
ca.r de<le 1941, de conformlclade com 
~s "ordens~' do Departa.mento Cienti
i'ico de uoberl{oammand" Oa \Vellr
i)natch. 

PnETENSõES .ALE~US ... 
STOCKOLl\IO, (Reuters) - Citan-

1,lo informações oficiais, a agencia no· 
:t.iciosa alemã ànuncla que as tropas 
~·ermanicas consegttiran1 agora con
:tcr a. ofensiva de verão ao longo ele 
)lma frente continua er,;:ro 'OS Carpa-
J;os orientais · e o golfo da Finlandia. 
f' Acrescenta a noticia que na luta. 
f:'raVada durante os ultimos dias na 
:Crente . oriental, foram destruldõ'< 
itnais de 4.200 tanques e cerca de. 5 
;i,n canhões russos. 

.As forças alemãs fizeram no mes
)no. perioclp mais de 15. mil p,:is.ionei • 
~L . . . ' . 

;!}IOLOTOV RECEBE A DELEGAÇÃO 
rtUl!IENA. 

e OR dolega<los rumenos, tendo s!clo 
rna:+cac1o o seu inicio parn as 10 ho .. 
ras (hora de ~foscou), no momento. 
cm c1uc os canhões da capital russa. 
snudaYam a. cntracla das tropas sovie-
ticas c1~ Bucarest. ' 

Soube-se quo o principe StirlJ<:ly veio 
elo Cairo po1· Toerã em avião e que 
outros membros da delegação vieram 
de Bucarest, ta1nbe1n por via aerea, 
passando sobre a linha ele frente que 
naquele instante tinha ,11:do desfeita 
cm pedaços pelo exercito sovletlco. 

RESIS1'ENCIA DA HEROICA 
YAHSOVIA. 

LOXDRES, (Reuters) - Em seu co
nn1 nicado de }1ojc o general Bor, co- ' 
mandante-chefe <las forças de patrio
tas poloneses êl'll Varsovia, anunciou 
que "n.ão se verificaram 1nodificaç:ões 
Rubstanciais e1n Varsovia. Violenta 
luta contin\,a em todos os setores. As 
forças polonesas eslão nerdendo a~
gum terreno na cidade velha" .. 

XA ·ieuONTEIRA BULGARA 
:IIOSCOU, (Reuters) - Anuncia-se 

oficialmente que as . forças russas 
capturaran1 Giurgiu . 
llRIGA DE AN'rIGOS PAHCEIROS 

STOCKOLMO, (ReutersJ -,- O cor
responelente militar da agencia ofi
eial alemã D, N. D., coronel Ernest 
,·on I-Ia.mmcr, anunciou esta noite o 
scg·uinte: · 

"As forças rümenas dera1n inicio á.s 
suas proprias opera.ç:ões contra os 
nassos e gargantas nos C.2.rpatos ]J.l-e
rifüonais. Os rµmenos foram repeli
dos pelas tropas alpinas alemãs". 

PODEROSA INVESTIDA DO· VIII 
EXERCITO 

Q. G, Af,IADO !\'A ITALIA, (Reu
tcrs) - O 8.o exercito penetrou att·a .. 
,·és <la .upima. barreira defensiva ale
mã, até uma profundidade JJelo. me-
110s de G quH01netros e 1neio. A pode
rosa investida elas tropas combinadas· 
hritanicas1 })Olonesas, canadenses e. 
indianas, reagrupadas ao longo do 
correilor elo Adrlatico aJJ6s movlmen
tos secretos diante da linha Gotlca, 
apanh<;>u os alemães completamente 
desprcvêni<los. 

A linha Gotica ruiu ag·ora sobre uma. 
rlistancla de 32 ctuilometros a partir 
d<> sua extremidade oriental, apõs· um 
avanço firme e continuado cujo rit
mo v~lo aumentando desde o crnz:t
m~nto do rio Metauro em 26 de agos
to. 

A ultima posição preJJarada.· que ~f! 
sabi,a t11rem os alemães na Italia tor
noit-se ago1•a inutil. i,: apenàs ques
fr o ae tempo im•adiren1 os a.lia.dos o 
vale do Pú. 

__ ..,. ____ ..;._. _____ __ 
!ade <la cidatle, , , Aproximam-s·e de -Lion Valence liberta'da Coin· 1 

a que<là 

Vintlmiglia fr •·ma cinadc 'costeira 
na, Riviera italiana, a 8 quilon1elros 
<la. frontei'ra francesa, s.obrc a 1·0(10 .. 
Yia de l\:Iarselta a Genova., 

A'l'INGIDA A LINHA GO'l'ICA 
Q. C:. ALIADO NA ITALlA, (l{eu

ters) - As tr0pas elo S.o exercito ir
rompcran1 através das defesas extc·r
nas <la J!nha Gotica. 

RENHIDA T,UTA En PI-:SAIIO 
ROMA, (Reuters) - As tropa• bri

ta.nicas e 11olonesas do 8.o exe-rcito 
estão empenhadas em renhid.t luta na 
cidade de Pes :·o, base costeira da 
li11ha. GotJca, r.o Adriatico. 

As forças aliadas estão rcprod~zi11-
do as cenas dos prhneh·os dias cn1 
Cassino, quando a .11rimeira divisão lle 
paraquedistas alemães defendia sel

·vag-emento suas posições. 

A amcaç:a que· pesa sobre a.· ]ii11Út 
GOtica. aun1enta. íinne1ncntc â -n1e<lida 
r1uc ·se 1:o"rrià cada xe'.z n1àior ·a. pres• 
são das forças aliada~. 

Q. G. ALIADO NO MI•JDITERRANEO, 
():lcutcrs) - Informa-se of!cialme)ltc 
qne, apoiando as qpet~à{:õÔS _terrestres; 
tlcstroiers britanícos r.- ·,Iizaram um 
hc1n s~1cedido ~anhoneir- das· '·l>"OS~ções 
de artilharia inimigas- ao norte_: de 
Pcsaro. 

A YA;\"ÇO ALIADO ,l\'O ADilIATICO 
gsTOCOL~IO, (Reuters) ...;;· A .agen

<·ia noticiosa. ã1e1nú., citando inrrwn1a
ções oficiais, anun·cia étue as forç;as 
;tliadas rea1iza.ratn ·atàqu..os cie cres
cente intensidade duran~e todo' o. dia 
ele ontem, na costa. do Adrlatic~, na· 
ltalia, ' 

"O inimigo eonsêguiu. ía.z_er uma. pe".' 
quena penetraçãd er- no_ssas pri!)lei
ra~ linhas" - ·a~reScchtou a agencia 
germanlca~ 

c1ê, ·Né!rhone, toda 

RO:IIA,. (P,euters) - Com a ocupa· 
r,ão .de. Valcnce e Bourge-Peage, no 
,·alo ao· Ilodano, as tropas aliadas 
chegaram a. um ponto a SO· quilome
tros .de Liort. 

. FORTE PHESSJ:.o 
Q .. G, ALIAPO 1'0 MEDITisRRA

NEO, (Reuters) - Jnformacsc oncial
rirnnte qu·e. âs tropas aliadas estão 
mantendo forte 1ires.são contra as for
ças ln'Ímiga.s eni ret'iradà ao lo1;1go <10 
\'ale do Rodano, na· França meridio
nal. 

ALEn DE ALES 
Q. · G. ALIADO. NO MEDITERRA

NEO, (Re.uters) - Anuncia-se que os 
elementos avancaclos. das forças alia
<1as que. ope1·am na margem ociden• 

A FORCA EXPEDICIONARIA BRASILEIRA EM ORACAO 

costa meri dionf)I .da. frijnça_ fiça · 
dos aliados 

em:·. pod:~~ 

tal do Rodano. já se. ,mcontram ago• 
1·a alem ,,e, Ales. , . . 

CIDADES LIBERTADAS 
Q. G. ALIADO .NO MEDITERRA• 

NEO, (Reuters) - Anuncia-se ofi
ciahnente QUê as troP~s francesas, 
a ,·allgando ao lougo ·<la marge·n.1: · f?Cl-
<lcntal <lo rio Ro<lano. entraram em 
Montj)ellier, Deziercs e. ·Narbone. 

A srrUAÇA.O ·DE NARBONE. 
LONDRES, (Reuters) -. 'Coin . a 

ocupação de Na.rbone, , local!dàde on
<le já.· entraram as,. !.orças aliadas, 
praticamente t.oda a• costa. meridional 
.da França ficará. em poder· dos alla
dos, 

Narbone .fica a menos de 88 · ctuilo
metros da fronteira e~panhola,. que 
se encontra a oeste. A_ leste, os nor-
te-americán.os. ~$tão ·somente a cer-
ca de l 6 quilometrqs da fronteira· ita
liana. 

/ Nàrbone fica cerc'!: de 240 quilome
tros a oeste ele Marselha, por rodo· 
yia. Está sepa,racla <10 Toulose· por 
1,ouco mais de 140 :quilometros, si
tuando-se a sudeste .dessa cidade. 

' A.PROXlllIAill•SE DE LION' 
Q. G. ALIADO • Np .MEDITERRA

NEO, (Reuters). - As . tropas .do 7 .o 
l.'Jxercito ·c10 . general:· Patch estão se 
ariroximal)dO rapidamente de · Llon, 
terceira cidade . <la. l•'rança, . ela· qual 
se encontram. agora a menos de SQ 
quilOmefros, em · seguida á _ca'tltura 
ele Valence .e J3ourg de . Peage.· · ds 
alemães estão ainda. fugindo a· toda 
rapidez, tentando escapar . lí. amea
ça ctue 1iesa' sob"i·e eles no· vale do Ro
<lano, Com'.~~ n~rte--ámericàn?s .perse .. 
guindo-os. de \Jerto . ., 

''ANDALIS.HO NAZI, 
Q. G .. ALIADO NO .. MEDITERRA· 

NEO, (rteuters) - As patrulhas .nor
te-americanas que opera!)l . no flanco 
oriental· do 7,o Exercito· aliado na ca
beça <le JJrala da França. meridión.al 
entraram ontem nas pateticas ruinas 

· da aldeia montanhesa de Condamine
Cllatelard. que os alemães, incendia
ram como reJJresalia pelas atividades 
de seus I?atriofas. · 

RENDEJI-S.E . OS Al,.EMÃES. 
Q. G. ALIADO NO i\IEDITER:RA«• 

NEO, (Reµters). - Segundo revelan'.( 
il\formações oficiais, 90 fuzileiros na-, 
vai~· norte .. a~ericanos fora1n desem-f 
!)arcados no pequeno porto que exis1 

te entre· as ilhas rle ~aton~au a PO•. 
negues, ao longo de Tu~arsclba. e cuja 
guàrnição alemã 'rend.eu-se ao. cap!-, 

~tão <le uzn c~uzador nOrté-àni.ericano,: 
OPERAÇõES DE Ulll'.PEZA. 

ROlliA, (Reuters) -. Uma m'ensa.~ 
. ge·m recebida do comand,a.nt'e naval 
áliado ao largo da costa meri.dlonal d,a. 
França . informa que,· continua com 
exito a limpeza. dás minas nos por
tos recentemente ocupados e nas suas 
viiinhanças. · · 

·Prosseguem tambe.m as.< operações 
ele·. limpeza realizadas pelas forças, 
aliadas a oeste do Roclano, em Pont 

· Saint-Esprit, Bourg Saint Andeol, Val
lon e Barjac. 

. BOMBAS SOBRE A INGLATERRA 
MERIDIONAL 

STOCKOLl\10, (Reuters) - A agen-, 
eia noticiosa alemã anunciou que pe .. 
sada. barragem de artilharia; está ~en~ 
do lançada contra a, !llglaterra me., 
ridional, desde as primeiras horas da; 
n1anhã de · hoje, e· a_CreScentou: 

"A barragem estlí. sendo lev.ada, ,:,.· 
efeito. com projetis muitos. posa.dos e 
visa não · somente. parte das fórça.s 
britanicas de invasão mas tambeni as 
linhas de trafego e os centros mili· 
tares na. Inglaterra I meridional. 

Os circulos competentes <le Berlfm 
declinam de dizer se isso é uma me
dida contra novos preparativos de in· 
vasão ou se entraram em ação novas 
armas de longa élistància. 

o mais notavel ê a frequencia com 
que os tiros estão sendo. disparados, 
elia e noite. i,: essa a. ·primeira <le
.,nonstração de a·rtilharia ele longa 
distancia registrada na historia." 

ATIVIDADES .. AÉREAS DOS·· .AllAU OS 
· LONDRES, (Reuters) - 'Esquadri

lhas de "l\fosquitos", da R. A. F., "ata~ 
caran1 onté:m á noite,- inais' uma Vez, 
a cidade alemã. de ·Dusseldorf. . " 

LONDRES, (Reutersj ..:.. ·Ás primei· 
ras horas. <la ma·nhã, .. ,de. l;o,·. forma
ções ,~e aviões da R ... A. ,.'F: : voaram 
em direção. á f'.'ranç;,. setentrional, ,en
quanto esqua<lr5es:-,·de:",Spit~ires"·.voa
ram na direção geral ele· Boulogne 
Dieppe. · , ... 

TA!IBE•~ JVQS ·BALCÃS 
Q. G. ALIADO ·· NO : MEDITERRA

.NEO, (Rcute,s) -" Os"' ,"Mustangs", 
ela 10,a· F'orça Aerea,. continuan.do' 
seµ,s ataques contra -os aero'dr·onlos 
sententriona!s dos Balcãs, repletos de 
aviões, devido á. •cupacão pelos rus
sos <'las bases ª"reas· ,úemãs na bafa 
<lo Danubio. <lestruiram ·ontem 60 
avH!es no solo, em Rehin, na Ruma-· 
nia central. 

lhos completaineilte, destruidos e ·47 
danificados. , · · . 

REVIDA~i OS NAZIS 
LONDRES, (Reuters) .- Durante as 

primeiras. horas ãa manhã de l1oje, 
os alemães dirigiram .contra a :in-. 
glate,rra meridional e a area de Lon
dres .um redÚzldo. fogo de suas "bom• 
bas voadoras". Houve algum dano 
e um pequeno numero de baixas~ 

OBJETIVOS· ALCANÇADOS 
LONDRES, (Reuters) - O Minis,, 

tel'io da Aeronautfoa divulgou hoje o 
seguinte comunica.do: 

"Ontem á. tarde,: uma força de mais 
; de-·.:600 "Lanca.sters" eº' HaUfaxs" ão 
· Comando de Bombardeio da. R. A'. F;, · 

atacou diversos deposltos · de supri~ 
mentos inimigos· de armas de grande 
alcance n~ F'ran·ça do-norte. . / 

Na ultima noite, uma formação· de 
aparelhos, .. O'llfosquito" atacou a cida
de de Dus"seldorf e outros o!Jjetivoe 

• 

z-roscou, (Reuters) - O é:omlssa
rlo do Extériori sr.· Molotov, recebeu 
IDntem ã. noite· o. !fl'. Patrlas/il>3,nu, pre• 
~ide'nte, e dois· membros da· deiegaãão 
i:Umena ·de. armistic!o que: se acham 
:nesta . capital, , , Foi a prime!ara entre
~Ls~a entr~ º ~omlªªgi~. ~ '!l;t~i9.\: 

O 5.o exercito tambem entrou em 
ação cruzando o rio Arno à.o longo de 
uma am.'lla frente entre Piza e li'lo
ren~a e investindo firmemente afim 
de ror novamente. em movimento. t.o.• · 
d~ ~ .!='.@tt a~ bª'taJ...h!!! ~t~. 

A bordo do fransp'orte que concl,tÍ~iá noss,as tropas para Napoles; 9 Ca1ielão Chefe, Pe. João 
fheeney de Ca11.1argo e Silva, <lfrig~ a'palavra. aos expediciôl)arios~ ~urante Q Santo, Sacrificio dé!-. 

A· destrn.itão d asse~ aparelhos ~le; 
va para 157 o 'total qe a viõe.s inimigos 

iMMiia.. . ~st ·. _ _. - ,,_ - . . 
~ . .. . '• ,•. 

-~~-' · .. ·~_; ... -~-,, ,- ___ ., .- :2 -··-.·-~·:_ . ,s..,J..~ .. ,, ___ <: __ --Ji:;, .. ·:}-~L/2.-½0i,;~~--c 

d. est~ldoe em d.,..:t!k~. .lP cifras 
~ e,rtn ttê· · · ::.•.•~~ .. 

=~~~=~~~=~··~'-""1°"'/'"'. '"""'-''"""'·' . , , , . , : . , , i:,, .,.,,";,.,,,·: 

na Alemanha ocidental. . . . , . 1 
Set~ êl,e µo~S.9.S .· ;l.YÍÕSll ~_::;tã,9. f-ª:l.tíl~ ªº"•,,, ··'" "'-_~- '. ' ·.. ·. " • . . 

.. ,:,:- e 'iiéF ;,,,'•0i,,·i;'.:i;,\4.,, . .,;,: :;e.",,, .. ,.""",, .. ,,,;,;j 
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Diretor: 
P',[,íNIO co&ru:A . .OE OLIVEIRA São Paulo, 10 <le Setembro '<le 1944 

f NUMERO ·AVULSO 

· .. Diretor-Gerén'té:· .. _ 
FRANCISCO MO~iRQ MJ\CHADO . , " . ·~ ... ""· ·. . . . ' ·: .. :·,, -.. ~ ~- . 

NUM. 6.31 

1 TOMOU· POSSE DA ARQUIDIOCESE DE S. PAULO SEU 3.o ARCEBISPO n. JAIME CAMÃRfFAtit ~BRE O.NOVO 
,,::-:;!,m;-•;:.;:~.:'::,.;;,u~"r:~ o Exmo. Sr. D. Carlos Carmelo de. Vasconcelos Mota constituiu seu procurador, ARCEBISPO' .. ur S;.· •. PAU[O . 
3s vitorias obtidas no "front" ociden-, para, posse do Arcebispado, ao Exmo. Moos. José Maria Monteiro s.; .,.,.xéia. Revm".· O''Sni•.''D .. Jai,iné· .. d .. l ... _.B'_ .. ar_·.·_ro_s.'_:.·_c.··am. ª.r.a., Arce'-l' 
tal pelas tropas anglo-americanas, · ~ ... · ·" · '· 
que o colapso final do III Reich é tt bispo· Metropolitano dp Rio '~{é- Jà'n,1fo·o, 'soli~it<],dô por e.stà folhaj 

Di_a 7, as 10 hora,s da manhã, p:scop;:.l, no dia 30, sem soleni- d" Ih d uma questão de dias. Neste mor,1en- · distihgufü~a com· as .•stguií1têS:. palavras, qur : , tzem me or . o qu',l 
to não podel}los deixar de conside- na sâla capitular; na ('.urfa. Me- <lade para respeitar. os· senti- tutlo as altas .q\ta:lidadés do, )lôvo _'Prel,4do ·dá· sede oaulooolitana 
!'ar O passado e O futuro, P.Um lance tro1lülitana, d_e s. Pa_. ulo. tomou mentos. de 'pro'itmdo ·pesar que 
de olhos rapido embora. O 1Jassad•J. 
para dar graças a Deus dos malE-s posse,· por procuraç~o;o Exmo. se apossa dos corâ:ções paulistas 
inumeraveis de que nos libertou. o Sr. D ... C.arlós' C~nn~lo· ,de '\1 as- 1 t . natt ro <lesar)ª futuro, parn nos prepar:nrnos a me- pe ~> TagH;o e pret 1 · ' -
lhor servir, a Deus nos dias que vi- co11celos l\fota, tcrceiro:'.Arcebis- rccim:..nto do Sr. D. José G~spar 
rão. Nos limites necessariamente <:-):i- po Metrop6Jitáno-. d_ e ·s, Paul~. de Afonseca. e Silva, inesquedvel 
guos desta secção, será impos;ivel fa-
zer neste momento histcrico todo o . i\ cerimônia. obe'deceu ás nor- e Ü1s,1bstituivel Arcebispo de. S. 
balanço do passado, tixar definitiva- mas d_o êo_·_:d. i_i.ro de ..•.. Direi __ to Ca- Pau.10. Deixava o Exmo. Mons. 
mente a fisionomia deõtu imensa frise v 

filosofica, politica, soci ... l e economica 11onic·ó., Assim, reittiht~se o Ca- Vigario Ge,al a satisfação deste 

desejo do Sr. Arcebispo ao ca:r ... 
,g-') elo governo e do povo de'. S. 
Paul~, .. Terminou Sua Exda. sua 

que foi o totalitarismo descriminar bido_ . e;n· ~e_ssa_-o, 'c'ap'itula~, com 
as responsabilidades dos que conccr- · 
reram para que chesias~emos aos ris- a preseÍrça · dos Revmos. Srs .. Co-
cos a que chegamos, pedir a im,t.ira neirns .. h_oob'rar_·.1_'0s .. qu_e t_arübet_n 
devida a cada qual. e em seguida ~ 
olhar para o futuro, prevendo perigos, foram convid~<los<pal'a _esta se~-
avaliando posslbilídades felizes, e te~ .são. ex't'ra.· .o .. r.d.inaria.· ,Ahri1i·d .. o'· .. ,a 
cendo com estes fatores <>s ca.lculos 
necessarios para uma boa direção · de 

ora,:ã 1 con, uma saüdação ao 
novo Prelado. Suas palávras .. fo.., 
ra;n vivamen1:e · apl~udidas. Re
cebeu ckpois o Exmo. l\fons. Vi~ 
ga1·h Gfral Interino· Os .cttmp_n

mc:1 tos dos presentes. 

· nossas atividades. ( trabalho seria 
imenso, porque representaria um in
ventario completo de todos os pro
blemas humanos, no campo religioso, 
filosofico, político, social, ecohomico. 
Obra, pois, para uma enciclopedia e 
não par:i uma ligeirc. nota de jorn'11. 
l\~as ha certos aspetos da situação 
contemporanea, . qut podemos consi
derar com clareza, em rapido lance de 
olhos. 

* * * 

sessão, o E:rn10. :iVI:O!)S. iDr; João 
· Bitista lÜai-ti'ns· 'LícJeira, pres,i
dente e Ai-l::edíagô dó Cabido <lis
se o motivo <làqúefo.: reunião. ex

tr~ordi\m,riâ. _; Antes, porem, _de · 

nomear. a Co1hissiío"tle Conegos; O CONFISGQ OE . BENS .· DÃ . 
q,tiê d~1krfa,h';:i~~r.çi(Ítt~fr>i·· sala 
c~pitular áo' Einio.- Proft11"a'dôr IGREJA NA ALEMANHA 
do Exmo. ~i-. Arcebjspo, préstou s_ Excia. l\'Ions. Guilhermo Bér· 

· '· · · ·· · · E n1ng, Bispo de Asriabruck (Wé$fa• 
ttma ho.me11age111 · 'a°.;. ·. • xmo. · lia), fe2: um protesto publico . pelos 
Mons .. · Dr. Mantiel' Pedro .da continuas confiscas de propriedade 

· · · · · · · ' · ·· · eclesiastica na Alemanha por parte 
Cunha Cintr,a; Cónego catedra- das autoridades. Entre outras decla-
tic.o .do Cabido. Metropolitano rações, o Prelado formula as segu.in-

,. · · · · · tes, que transcre•iemos do "Notl-
que fora agraciado 'péla Satúa cioso catolieo Internacional-: 
Sé com a nomeação pára o alto . "Sob o 'pretexto da ·guérra total 

· ' · · · ·· tem sido confiscados quase todos· c;s 
cargo de Visitadqr Apo,stolico edificios pertencentes a certas Cón-
clo! Seminariof do'Brasil. Logo gregações religiosas: Diz-se que P,S• 

· · ·: '. ' · · .,. ·· · • "d' ses edificios são necessarios para 
cm seguida .rion:ieou ,as ,d1g111 . a · servil' . como abrigos para·. solcla-
des do Capiclo/Rev~1ós.: SrsO: Cq- cios convalescentes. Porem, na rea-

11el?..Oº ".· r'ou··5·e:·.·1·1· 1{0 .• : ,D._l-.· ... _N. 1i,col~t.t lidade, eles têm requisitado não só 
~ ~ º' centenas senão 1Ílilhares de con-

.• .. ~. ,·, ... · 

,' ·- ;f::. ,.}·.. :,_ ,, '. , •.. ·.. ,• . . 
. .Y~~~, --~-. '.;;_ .. · h-·- -..- r 

~---~~·~-,~-e 
-~,~~ft~ .·· . .J_. ·. 

~~~~:~ 
~:~!-~~~~: ~ 
~ ~\; •',:·'t, ' ... ·-. 

~--·-.· ··~~ >_:~ , ... ·.;~-~~r~ 
7~· -o~~~:~{~"• 
~~::. 

O primeiro é que, se em todas as 
epocas os catqlicos têm responsabili
dades esmagadoras, elas o são espe
cialmente rios dias que correm. Te
mos diante de nós um passado em 
escombros, e um futuro cheio de pro
blemas. Nos ~sc:ombros deste passa
do - acentuo-o o Santo Padre no 
ultimo discurso · que o LEGIONARIO 
publicou - lia muitas tradicões cris
tãs, i:irnitos dcstro,os precios;s da ve
lha civilização que nossos avós nos 
legaram, civili2ação de cristãos, de 
homens redimidos pelo Precioso San
gue de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
civilização que tem elementos eter
nos e· imutaveis, que cumpre trans
plantar cuidadosamente para o solo 
pedregoso e movediço do mundo fu
turo. 

Destes escombros, o mais · nobre e 

Cosentino, .Fi-âíicisco , Cipulo e- Yc:itos, mosteiros e casas xeligiosas, 

An .. ton .. i·o·. ·(_l·e· .. ,e·. a···_·s_t,:_0·. 11,r_a ... Ye. r. para do3 quais ·somente tem utilizado um _,,.,~ ..s .. ·" - , . . _.À!._· .,~- pequeno nume1•0 para ferid_os de __,· fbZ O r + "':> -ic.i'.o ... ....., _,.....,_:ii.o,
411 

cQn~i<fafen;t~~,::Exm.b!:f;M,ons; Jo- . Sr, Arcebispo. par,a. se apresen~ pi·octtração do Exl'no. Sr. D. guerra. . ' '·., d ' > • I ',AZ; lL ' ~4; 

;6<Mà~ia l\í~iitei'.~~·1 'Vi.kai-io Ca· ta.1·. á teunião do, Cabido e piÔ- Carlos Carmelo de Vasconcelos ri~\~i~io~il~ar~~s~~~1~~6/~~ra<:?~~~~: ·, >,-i') '/, .-;-,e:• 'e..:~~·,~-"' · · ~7 .- e~.'": 

l' 

o mais triste, é precisamente o con
junto de. povos hereticos. e cismatiéos 
que, batizádos e resgatados pelo San
gue de Cristo, não são entretanto 
membros da Igreja de Cristo, são: sar
I)lentos cortados .da vi~ha, fHhos. qOe ·. 

,.àpostatarami-:,;da,;,.0,·,casa•:Pàterrui;" soes.· 
apagados que fazerri nas 'sombras da 
morte a trajetoria terrena que todos 
os homens devem percorrer. Um. po
vo protestante, um povo cismatico, é 
uma Cristandade em escombros. Em 
escombros sim. porque lhe falta a vi
da, e tudo nele é ruina. Mas e1ti mui
tas ruinas ainda ha colunas eretas, 
muralhas que não acabaram de de
sabar, ogivas que ainda conservam 
um velho encanto dos dias de sua 
extinta gloria. E' o que se dá com os 
povos que abandonaram a Igreja. To
dos eles conservam, em meio de· sua 
terrivel desolação, alguns fragmentos 
de civilização cristã, e mesmo alguns 
vestígios de religião cristã. Segundo 
a Escritura, o verdadeiro hebreu de
veria amar Jerusalem, amar suas rui
nas, am<1r o proprio pó de suas ruí
nas. O · verdadeiro catolico, pelo pro
prio amor que tem . à Santa Igreja de 
Deus. ama os escombros de sua obra, 
que sobrenadam na desolação dos 
países apostatas. · Ele amaria até as 
mais vagas i-ecordações, até o mais le
ve perfume de Catolicismo, que se 
perpetuasse na vida e costumes dos 
povos apostatas. E este perfume por 
veze~ perdUl'a. Disse o Santo Padre 
Pio X que certas almas. perdendo a 
Fé, conservam odor. de Catolicismo, 
como um jarro do qual se retiraram 
as flores conserva por vezes ainda 
seu perfume. 

pi.tular e P_ ructirad. or. do Ex11_10. cecler-s~ á. posse;,do üovo Arcc- Mota, posse que acaban <lc se C'ar:lhes ª.· uso.s _e.stranhos_ e .. aqueles . . ~ h"'e/b.. ·. ~.-;b,f?. V:'Y:_ -_' . 
.·· . - · · .. ·' 1 · . . . · _ . r . -~ - . .. r pretextos, como se a estabeler _esco- - ', '. é': , , , . . •. ~ , , . . . .... ~ 

, ·.. . . .·. . . . •.. . . )tSpo. . . . . . r~a 1zar na. 1 cun1ao extr~o'. (ma- ... _ la~ de for1;1açãir da juventude l->,ªg~"· ···· ... · ... • . , . /, .. ,~e.,,},.··., .· .. : .. \ ,. f ..f..:J;:,..~,,.:'· .-.;~<i:$-i,i't.':,?~+.:0;,,,,,+;,-H.;t:~,~~ 

E' verdadeiramente comovedor vêr 
come, nesta · hora de universal des
truição a Igreja pensa na reconstru
ção, e salva com amor de mãe os des
troços de sua propria obra, que a im
piedade dos herejes e cismaticos não 
logrou destruir, nos países onde o 
cisma e a· heresia triunfaram. 

* * * 
(Conclue na 2.ª pag ,) 

·o JUº'iLCU-' oc 11111.- • 11uft'JRC . Sua. Excia. l\I.ons. Vio-ari9 Ça~ . na,, do, Cab.1~Jg J\_í,~t,!;,qR21i!i.!-J1~.,::Q,;,,;-,;-:ii,\W:,¾il'.P,(!;\.\1,l{.i.u:,,.:o,-'l!}~'.··+~~~-""~--~' . ·~'lf"""""""'·cJl'i';,~'l-'.""",~~·J~~~~; ·:~ :· :;.-~' ).:~ ·: ' .. ·.· .· . ·.: > . • . • . 

•. ,'e . PÃl fío. .,;.-,; ~i!.,JmfflJ~!W9':.:,. .. 1;:.,:,,. '':'.'''"'""'':b·~~i'"/f"fiY""';;;;.;1;,:,·1';:,"';;i..,~th"''" ,,. ";'',•": '!' ·,'.''"';: • • .··· .. • :· ··; : ._ ··· · · '~ .·. i.>1:êIM.o obsérva:_ :-:- ·-·-~in, }n;uor Jít• · . · • Nu1c1r o L~Gl~N_flUô ,n;e .. f~· 1,1ii!idô<m«~: /tQJ'~Vtl• que .neste inomento, . 
''': ',·' :": ,·, ;' .• '": .. é,' ', .· ·, A '.. • . r,1tuTa.r . ,· revestido· de ma.nteleta ' ptoct11adot .de Sua Excia. que J,l. ·. teilàíclade qúé nunca se está levq.ndo prO))OTC-.:Q1W,ndo-m.e ... t;,càs14o.·r.!e •111411,jf,:star .111:mha, .;~nguJar e~titnti ,e :merecida VC• ' 
. REUSIOSA-" ·AGOSTINIANA tomou l~o-ar na presidencia,da agora goveniarn a i\ rquidiocese . a fim da educação nacioná!-soc'alis- 1iera9llo peld fnéontuniJ,Ívtl/:P'çs'té~ w,, :gr~_Jirefail~, :;~ ,qJ,ie.~ a. ~an.tti,; Sé, em. 

· '·· · · · ·· ·.··· ."" · · .. _ · /=' . •. • . ·· , · · · , V'o- · G I Í , <l ta._ Testemunhas oc.ulares_ l'elatam .'boa hor11,,c~nji11,c,11·~tlf!fi8,·~s&.1!1tttis u-~~l~~-~r.quidtot:ese_ile Sao,'Paulo. 
Yéncendó· embora ·n• explica~el opa- sessao, e· entregou os docpmen- l.omo 1:,,ano era nterino e que jovens soldados hitlcristns \'c111 Seus inoitlgares d,c,tes de_ elÍ')nrito ,e :c()~fiõ1 •. r~aã;os :i,or,: .~smeracla. culturct · 

sição da modestia l'eligiosa; que nos tos que O acredjtayam junto ,ao Sua Excia. era o Exmo . .X[ons. a batalha da:nsi>.ndo como derviéhes :- eoles.tastica e literar,ia, colõca7}i ~11!'.,Dr,in. C.~los ~ Vasconcetos Mota. "bandeirante 
impuzera a maxima reserva sobre o · · . . · José Maria, l\{onteiro. Terminou morrem com o grito de "Heil H1- da Igreía", entre.os "bàndeirante!,da Patrnt'' .. · ·. · .· · .. •··· . · 
fato, temos. a· sâtisfaçãii de divulgar Cabido para representar · ao tler! ;, 110s Iabios repelindo entre · · · · : · · . · : ::t, Jatf(l.f: ;ae, Barros:. Cama,ra, 
hoje, uma ncticia de invµlg# signi- Exmo, .Sr. D. Carlos Carmelo de s11a oraç_ão com as homenagens blasremias _os u]ti1;110s consolos qu!J :' · :, ..• Árê~bispo·'.aô :R_to ile' Jânelro 

, ncação· para~,-ª· viela religi()sa -~e.-::São --- - · de veneração e óbcdiencia ao no- a religião oferece.". ·1uo., ·31 de a{/osto· de 194,4:· 
Paulo: 110 dia s·. p'.p. celebrou: 0 25.o Vasconcelos 1\lota e cm seu,no-
aniversarlo de sua profissão religiosa me toinar posse ela J\i·éiuidiocc- YO /\rechispo Metropolitano. 
a Rvma. Madre Santb Ambrosio, Co-
negà AgÓstiniána : e · di~óra da: Fa- se, e . as Cartas do Exino. · Sr. 1Ions. José Maria :Monteiro 
culdade de. Filosofia .Cienciasc e Le- Nuncio Apostolico (]I!C .suhstic !c,·a1itou-sc então C leu sua ora-
tras ''Sedes Sapíentiae"; · · . -

tu_iam as Bulas de nomeação do çüo. Kcla_dizia que a tomada de 
Dotada de uina intelígericià prive-

legiada, '.s,oUda ~últura~. rax;a~. quali- Si-. Arcebispo. 
dades . de dire~~o . e realização, a . . 
a Revma. Madre Santo Ambrosio se Lidos 9s documento;, foi o 
impõe por seu t to ao mesmo tem- Exmo. l\fons. José _Maria Mon-
po afavel, religio~o e altamente dis- E, " [ 
tinto a admira·ção e, respeitosa simpa- teiro saudado pelo • xrno. 1.: ons. 
tia de quantos dela se acerc;un. Ar_cédiago que prestou . as prí-

Nascida na Belgica, foi transferida · 
· · meíras ho.menagens ao novo Ar-para o Brasil . P<?r s1,1as superioras e 

aqui realizou uma :obra !=le ·incompa- cehispo. e ;:to l\:r'ons. Viga.rio Ge-
ravel akance na 'vida religiosa e cu!- . 
tul'al do · país: a Faculdade "Sedes ral Interino, cargo cm que ·fica~ 
Sapientiae". · va inv~stido o Exmo. ]'dons. J o-

Este instituto superior é o f~uto.do sé Maria Monteiro. O novo Vi
talento,. dà energia e :do. grande cora
ção • da ReV111a. Madre Santo ·Ambro
sio, e ·é· hoje wn estabelecimento de 
prestigio cultural. inconfundível . em 
todo o pais, que .onra as letms nà_cio
nais e demonstra a · fecunçlidadê do 
pensamento catolico · no Brasil. 

. gario Geral agradeceu a home

nagem que lhe era prestada, bem 

co1110 salientou a. harmonia que 

durante a. 'vacancia da sede rei-

nara no Arcebispado, graças a 

devada compreensão que sem
pre manifestou o Cabido de S. 
Paulo. De tüdo se: lavrou ata que 

Por todas essas razões o dia 8 de 
Setembro serviu de ocasião a que a 
Revma. Madre Santo .Ambrosio fosse 
objeto das maiores manifestações de 
estima e .re~pei!o, .não .. obstante o. de
sejei tenazmente '. m.inifestado pela 
ilustre religi<>Sa d.e.· que essa data foi por t9dos aprovada, 
transcorresse. no silencio e na di~
creção da vida religiosa. 

. posse por , procuração era caso 

p:·cvisto pelo Codigo de Dii:cito 

Canonico_, e fato, antigamente, 

frequente nos anais da Diocese 

paulista, porquanto não somente 
os Prelados portugueses que nos 'a 

governaram tornaram posse por 

esse meio, mas mesmo o primei

ro Dispó brasileiro, D. Antonio 

· Joaquim de Melo, natural da 

tradicional cidade de Itú, tçm1ou 
posse da sé paulopolitana por 

procuraçào passada ao então Vi
gario de Gua :-atinguetá, e mesmo 

mais recentemente, o Exmo. Sr. 
D. Joaquim Arcoverde de Albu• 

querque Cavalcanti, mais tarde 

Arcebispo do Rio de J anciro e 

primeiro Cardeal Brasileiro fez 

uso do mesmo direito. Leu em 

AS HOMENAGENS' DE ·s.· PAUtO ,APADROffRA"Dn··eRASIL 
-------------~·· 

tirandes 
vestiu=se 
presidiu 

Re<» soienidades assinalaram· a· : f e~ta Jrturgiéa , da'. Virgem Aparecida 
de grande brilho a Procissfü) lurt1i11Õsa , - · · A, piedosa, Imagem que 
ao IV Congresso Eucaristfco dêiiárá ., á Câtedrâf nova hoje à tarde 

A exemplo dos anos anterio
res, o poYo de S. Paulo no dia, 
7 pp., manifestou a pujança .de 
.sua devoção mariana · atravez. 
de magnifica jornada em ·home
nagem á Padroeira do Brasil, 
Nossa Senhora da Conceição 
1\ parecida. 

ça _da Sé, numa· grand~-' prq~i~-; 
são de automoveis. Diversos 
onibus - o•. primeiro do/i.'.quá:is 
profuzamente· ornamentado . e ' 
conduzindo· a imagém ;'..._ êóncltt
ziam associações e' fieis :dáquela 
Paroquia para· 'a . cidâd~ .. ·· . , 
. A fin1 de que a ceriµionia se 

revestisse de brilho exttaordina
rio o Revmo. Padre l\lfario>..1Ía:r

Espec~aJmente ·convidados dis•. 
~ursar~1* ós Srs: Padre Dr •. Jg:. 
sé. de Castró N éry; Dr. Carlos 'dê 
.M~itais . Aridrade;. Logo após, 

· Monsenhor Jósé· Maria .Mont'ei
ró, rezou o ato oficial de con~a-, 

_grllção_ a Nossa Senhora Apare~ 
ci,d.l. 

,. OUTRAS NOTICIAS 

ques e Serra, ·Paroco· da :Varz_ea Ntis dias 8, 9 e 10; a jmagem 
do I piranga fez. um apel~ aos. • de . :Nossa ~enhora Aparecida 
proprietarios de carros a. gaso-· pe1:manéceu na· Catedral nova, 
genio e. aos grupos de- fieis que récébendo · à visita dos seus fí. 
pud<;ssem faze:-lô. e111 ... carros ,'de lhos• e ·devotos. 
alugueis, .para se inc9r-pôraí-em. Hoje; · ddnjingo, · ás 8 hora! 
,i esse cort'ejó,. áinda ínedifo nas haverá miss:i. cainpal~ com as• 
l'f ferid~s co,memÓraçõeg. . siste11cia de todo O l)OYO, e CO• 

NOVA PASTORAl DO CARDEAL ·vAN .ROEY 

Preenchida a sede vacante; e 

terminada a sessão, proccdetHe 

á recepção, ,110 saliío 11obre 
da Curia Metropolita11a, · dos 

representántes das Autoridades, 

Reverendo Clero e_; fieis. Nessa 

ocasiã.o, o Exmo. lVIons. João 

Batista . ]Úàrtins Ladeira em 

curta e substanciosa oração deu 
conta do que acabava de reali

zar,se nareunião extraordinaria 

do .. êabid~ Metropolitano .. Disse 

St.!a Excia. que· esse dia era por 

três motivos memoravel. Dia da 

Patri~. seu pensamento evolava 
para os representantes· do Bra

sil que longe ela terra se batiam 

pelo ideal de liberdade que come· 

moramos' no nosso ·7 de Setem· 

bro: Dia da padroeira do Bra

sil era o. dia elas gratas alegrias 

de um povo 'qtte sempre progre

diu sob os olhares maternos de 

llfaria Sa1itissíma Aparecida. E 
agora, màis•um motivo de .jubilo 
e ~ra o prée11,himento da Sede · 

Arquiepiscopal pela; uosse por 

seguida parte da carta em que o 

Exi110. Sr. D, ·carlos Carmelo de . , 
Vasconcelos Mota lhe comuni-

cava que, de acordo com. o· com· 
binàdo com /O Exmo. Sr. Nuncío 

Apqstolico. ele tomaria posse do 
Arcebispado por procuraçiio jú 

que nfw lhe seria possivel fa

Z:!•lo pessoalmente no espaço de 

tempo que deseja ·o Exmo. Sr. 

Nuncío. Lembra logo mai~ as 

benemerencias <lo novo Arcebis
po, sua cúidade no l\:Iaranhão, 

cedendo seu palacio para que 

nele se instalasse um Colegio 

de :vlaristas, e sua atitude con

tra o divorcio que viu coroada 

dt: e:-:ito, pois que esta pretcn

SB.o não !m tra1tsformada em lei 

pelas nossas autoridades. Esta 
seria, disse Sua Excia. a flôr 

mais mimosa que o Sr. D. Car· 
los· dt>positaria sobre .o tumuk, 

;<!e D, José. Salientou ainda o de· 

sejo forrnaf do Sr. Arcebispo de 

fa?_çr §Jta eg!;?J.da na Sé Arauic-

Grande entusiasmo e geral in
teresse. acompanharam os pn:
parativos para as solenidades da 
noite de 7, em que, mais unia. 
vez, S. Paulo rendeu sua home
nagem fervoro·sa á mesma ima• 
gem da Padroeira do Brasil que, 
''Primeira· Peregt ina". presidiu 
e memoravel IV Congresso Eu
caristiêo Nacional. Outrossim á 
expressão deste dia, conjugou-se 
um outro fator relevante: a pos
se do terceiro Arcebispo Metro
politano de S. Paulo . 

Esses fatores asseguravam. de 
ante-mão o exito desse gran·de 
culto publico á Virgem Apa:.reci
da - Padroeira do Brasil. 

O itinerario fói o s·egufote: munhão geral de cria11ças. por 
rua Silva Bueµo, àvenida'D. I{e- · inte~r51'i" eh~ .'Forças Expedido
dro I, avenida do' Êstado, . a.ve-... •Mtiias Bra'siléiras:, A'. tarde, a 
nicla Rangel Pesta11a, · .. r.1.1:i. 1Q .imag~tn da "Primeira Peregri .. 
Carmo e praça da :sé. · · · ni '\ será reconduzida á sua Pa• 

As 'deportações para tr,~balhar ·na. Ale• 
manha :... A deportação do Rei e da fc1milia 
real - Esperança de uma vitoria proxima 

Chegou recentemente a Londres um:, 
notavel carta Pastoral publicada em 12 
de junho pelo Emineutissimo Cardisl 
Van Roey, da Belgica. Após comentar 
em termos fo1tes "as centenas e os ml• 
lhares de homens e rapazes deportados 
:,. força para terras estranhas e expos
tos a perigos físicos e morals". prosse
gue: "Devemo.s hoje Incluir o Rei e a 
familia real em nossas orações Pro fr:i
tribus nostris absentibus. Primeiro, e, 
Rcí, e depois sua familia, foram depor
tados para fora do país. Fa2: quatro 
anos, os alemães designaram o castelo 
de Laeken para a residencia forçada do 
Rei como prisioneiro de guerra. · Em . 7 
cie junho deste ano, levaram-rio para to
ra do país, a pretexto de que não mais 
se encontrava. seguro na Belgica. r:o 
dia 9 do mesmo mês, toda a familia real 
tambem foi de.po1-tada, ape.sar à.e 
apressadas confabu!ações e protestos. O 
povo belga ficou profundamente como
vido com esta noticia. sensacional e an
sioso por saber· a verdadeira fl• 
nali(\açjii ~est11, mudanQa forc!tda. pe. 

seja. saber principatménte · r,orque · e. es
posa do Rei e os. principes, que eviden, 
temente 1ão podem ser considerados pri. 
sioneiros. de guerra, foram deportados 
contra sua vontade. claramente expres• 
sa e ta.m~m· contra a -vontade_ do :Rei" 
AP~OXI~AM'-SE ~IF~AJORE$ · DIAS 

Noutra .~sagepi; diz s; -Em.: "Tu
do indica. que afinal··entramos nurila fa. 
se '·'decisiva.'~ da guerra. O· Ínês ao 
Sagrado Coráção sob OO!lJI ausplcios' M 
iniciou. A noticiá da.. libertação Jle Ro• 
lllJ!,, com seus monumentos l'eligiosos. t 
hlstoricos' · pouco :.ivar!àdos, alegrou: to• 
dos os coraÇ(ies ,ca.tolicos''. · Referindo, 
se à luta: na N~ndl/1,, o ca:rdia.l; <'n-. 
quanto prevenia· os belgas d'as possiblli• 
dades de.novas provaç6es, pediu-lhes qu~ 
se . mostrassêm · corajosos · e confia.n• 
tes "em melhor~;- dia.s para (1 tutu• 
ro... Porque as l~ . já brllha,m em 
n~ horiJ',onte .•• " Porque .~•11e··torna 
cada. .vez ma.la claro, que a Provldencill 
dirige os aconteciinentos. para à. restau

. ração de nOSSll, personalidade, de nossas 
instituições nacionais'',. 

' 

CORTEJO DE AUTOMOVEIS 

A's 17 .1oras do dia 7. da ma
triz provisoria da. Varzea · do 

' Ipiranga. á rua 1822, a piedosa 
imagem foi transportada á pra-

AS MISSõES NA · CHINA 
Gra.~as aos esforços do Exmo. Sr. 

Dispo Eleito de Pekin, acaba de esta
helecer-se' na povoação do Bombor• 
t'al, arrabalde dessa capital, um cole
gi:> para as missões da China, onde 
quatro professores ensinarão retori
cá, rnosofia, matematlca, cienclas na, 
turais e as superiores da ordem. ec!e
''astica. Havei:tt· tamberrÍ uma cadel· 
:•a de lingua chinesa. O Bispo Eleito 
8. Excla. Revma. Mons. V-erlssimo 
l\tonteiro da· Serra. fol nomeado dire
. ·r desse estabelecimento, que deve 
fornecer eclesiast icos para as' lgre
'jas dn · Oriente, que tanto cai:cccm 
deles. · 

,./ 

PROCISSÃO LÚMJNOSA 
Da praça· da Sé,· ás 19 horas, · 

logo após a chegada do cotÍtej9:,' 
ele auton10veis, · saiu a grande 
Procissão luminosa. obedecendo 
ao seguinte itínerario: · Praça da 
Sé, ruas 15 d_e Nciv~mbrç, é Joãó . 
Bricola; largo S~o Bento, ruas 
Libero Badaró, Direita. e praça 
da Sé. · · •· · . ·.> ·, · · ' . . .• . . . . ,;. 

· N l,lmerósos ,fieis; esta.cio.navam 
ao longo dos passefos, com Jan• 
ter11as e flôres;· Desfilaram. sO-: ' 

. mente as represéntaêõe!i inilhé!,, .• 
res, as Congregações .Ma;;.ara.s 
com suas bandeiras,. Filhas ,ele. 
Maria; a Guàrda , Infantil de 
Nossa Setlllorâ •.. atttorid ád e·s 
Eclesiasti cas e civ'is. 

rQqúi;, 

A Fe!ieraçãô lv!ariatia Femi~ 
nii1â','.convocou as Filhas de Ma· 

.. '•' : ·-. ' . ,: ·. . ·: ... '_. . . , ; .. ' ,,;,, na para participar. da proc1ssao. 
A Federação das Ligas Cato

licas. "fcsu~·•Maria José", con .. 
vocou à to~s .as Liga~ federa• 
d<!-~ para r,articipar <la procissão 
eú, louvor da Padrodra dei Bra
sij. o: ponto de concentração foi 

. n;;. · praça João . Mend.t:!s, á_s 18 
h.;ras ,e meia. 

n:: Osservatore Romano con
dena a "bomba voadora" . l • • ' . . 

Por COJI_E!enar a. bomba voadora 
·Que o's :calemãas estão usando contra 
ai)frig-Íã.t~rra,' 'o • ••osservatore Roma• 
úo\, 't'~m i sii:lc . vioJéntàmente atacado 

·MANIFESTAÇÃO .PUB.LICA .pe!a !1;11~rensa fascista ftaJiana:· Fa-
_ri~ac(l!, ,e~ seu "Regime FasclstaH, : 

A' chegada . pa . procissão,_. d,e . · declara·'que está é mais "uma orova 
volta· á praçá. da Sé/ foj·. ali rea:- de, qne O Jort1al . tio .. Vaticano es.tã 
Iizada grande : manifes~ação,~ ptt~ •se~npre ; deféndendo os_ anglo-a.meri• . 
blíca de Fé,. · · · · · 



!f-·· 

-~- L E G I O N A R I O São Paulo, IO de Setembro de 1944 
===================================~===~~~~~~==============-========~~~~~~~~~~~~= 

f OM~NT4NOO ... 
' CONFUSIONISMO 

Discorrenclo soqre a politica · nacio
nal, o sr. Assis Chateaubrianc\ anr
m01 as seguintes. coisas qúe cata
mos aq~i e acolá, nu111 "d~ seus arti· 

·gos~ 
º Saidas estret.JiLosas, vo}tas, - revi· 

ravoitas, quédas, vertigens, atrações, 
tu:lo isso tl'auuz a materia prima,-ri 
ca do amor filial em ·atividade dess,es 
atemos, comungando com o Sagrado 
Coração, de Getuli0 • e· absorvidos 11a 

. imensidade t;lo seu.· seio"... "I)om 
gratuito tlt> Senhor, presente da G1·a
ça, pura, plena e absoluta do Mestre, 

· são esses paroxismos 'de exacerbação 
de Osvaldo e Loureiro". . . ~, Rec~be
se Ulll ligeiro e 

0

lllisericordioso toque 
11ara nos trazer à conciencia da n0s
sa miseria, da nossa debil humaüirla
de, como do temporario da nossa p,•> 
sença -neste pqrto seguro de etel"!li· 
dade, que é Ele" ... "Desembarcou 
l>impào e jocundo, no · Rio, riuasi à 
n1esma hora em que. sobre Osvaldo 
e ltoberto caia a lousa fria. do olvido 
voluntario, .vara alguns me~es <le 
poeira,. afim àe que. se lembrem de 
<!Ue 110 paraisa elo Mestre não passa
mos de reflexos .da sua bondade, e 
cinzar'! ... "-Só ainda aquele que t1fio 
esteve lá, .ignora os manjares capito
sos, que ele gqarda para essa fami· 
lia elo seu corpo mistico". 

Poderiamas .continuar trausc1,e1·~n
do excerptos. pelo quais se verifica 
que o sr. Assis Chateaubriand se refe
re continuamente ao Sr. ·aetulio V,ir. 
gas e a certos acontecimentos 1mÍiti
cos com uma linguagem que só ~e 
:iiode a.plicar a. Deus e às coisas divi
nas9 o· qtÍe quer. djzer que o diretor 
dos. "Dia rios Associados·• se .utilizou, 
de principio a fim. de uma linguagem 
blasfema: pois ci hlasfemia atrihuir 
a um homem. quem quer que s<:>ja 
qualidades e prerogati\:as tfrivativa; 
de Deus. de Jesus Cristo. ou · da Igre
ja, .como por exepplo: :\lestre · Se
nhor, Dom g1·atuito' da Graça, o'n!po
tencià, 'eterni(!ade, .C'orpo .. místico, 
etc .. A conciencia catolica não pot.le 

_i:eprimfr um movhne_nto de. indi~na
ção e de repulsa diant, dos trechos· 
acimm transcritos. 

1 DIAS EM 'REVISTA 
(Conclusão da l.a pag.) 

· Merece neste sentido especial refe
rencia o ultimo discurso do Sumo 
Pontifice, em que ele incita os' cato
licos a que, "com amor fraternal" 
cooperem com os pobres filhos da 
apostasia e da heresia, para a preser
vação do que de ·cristão possa res
tar entre estes. 

A Inglatérra por exemplo, conser
va em suas instituições, em seus cos

_.tumes, muito, de cristão. Não · quere
mos m4"iimalisar as terríveis devas
tações da heresia na Inglaterra. Mas 
é certo .que cm suas veneraveis insti
tuições monarquicas e aristocraticas, 
em suas organisações . universitarias,. 
erh · seu. aparelho judiéfario e admi
nistratívo, a · Inglaterra ainda tem 
muitos vestigios da Idade Media, ves
tigios cristãos ·de uma epoca cristã e 
catolica, restos memoraveis de uma 
fase em que a Igreja informou toda 
a vida dos povos europeos, legado 
precfosissimo portanto, cuja traslada
ção para um mund.o novo deverá ser 
feita, não só · pelo esfo1·ço dos protes
tantes mas dos proprios catolicos, em 
toda a m_edida do possivel; e com a 
cooperação .fr;:iternal dos catolicos 
com os herejes' anglicanos. 

* * 

Porque? Para que? Não. porque o 
Santo Padre entenda que as bases 
normais de uma sociedade cristã e 
catolica (te1mos inseparaveis e sino
nimissimos) devam assentar qa co
operação entre catolícos e não cato
licos. Só ha uma Religião verdadei
ra,. ió ela pode ser fundamento da 
verdadeira civilização. Todo hereje é, 
na sociedade. cristã um germen de 
dissolução e de morte, utn foco de 
contagio e de pestilencia, que consti
tue para a Cristandade um· perigo 
permanente. A Cristandade só se po
de firmar, portanto, pela eliminação 
completa· da heresia, resultante · da 
luta sem tregoas dos verdadeiros 
cristãos - <-s catolicos . - contra os 
cristãos espurios, isto·· é os herej es e . 
apostatas. Fo' por isto que, para pre
servai· a Cristandade medieval, a ma
ternal solicitl.)de .da Santa Igreja ins
tituio organisacões admiraveis como 
as 01·dens i,Iilitares e o ''Tribunal da 
Sagrada Inouisição contra a Perfidia 
-dos Herejes". 

Longé de nós. portanto, a ideia de 
· que a cooperação entre catolicos e 
não catolicos seja o fundamento de 
qualquer edificação confo1me às vis
tas . da Igreja. 

* 

Entretanto, o: artigo. em quéstão 
não foi escrito diretamente para com
.batel' a Igreja, A stia finalidade ex
pressa é outra 1nuito diferente, que 
não 10s interessa. O que acentua a0s 
ultimos limites a sem-cerimonia cmn 
qué o sr. Chateaubriand se -serve daR 
coisas mais sagraclàs para fa7,er ·as 
sua_s tricas e seus joguinhos. BJst.a é 
a conseqnenda do confusicinisnio qne 
lavra por aí em fora, >desla nilstura 
inconsidemda de V'alóres religiosos e Mas a Igreja é uma verdadeira "Se
coisas p1•ofanas. q·ue acabá. por àsut · des Sapientiae". Ela ama a logica, e 
jeitar o espfrilual aos interesses tem- · a logica ~ intransigente por natureza. 
porais. Afinal, ·o si-. Chateau·briani ·Mas ela ahomina o espirito de indis-
sa'bia muito bem que nenlinma canse- crrnimento e de confusão. 
quencia desagradavel lhe adviria 1101· · ?recisamente por isto, ela 11ão con-
lançar mão de expressões veneraveis, funde" duas coisas muito diversas. 
eonspurcando-~s ·em suas arUmanhas Quer .ela a conversão dos herejes? 
de ,elho politiqueiro. _O _i;r. Çhateau- Sim? Então deve lutar contra a he-
briand lJJâsfémou, nãc;> l1a duvhla. resia, isto é, contra o que separa os 
Mas, não terá tid<> cúmplices? herejes, do Catolicismo. Mas se ela 
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quer a conversão dos herejes, como 
não os auxiliar ouando eles proc:µ

. · râm preservar:.se de ,erros ainda mais 
. funestos que sua oropria heresia, que 

os afastariam •ainda mais da Igreja? 
Numa emer,:,ercia .4e,,tas, a Igreja aco
de até mesmo e: , favor. desses seus 
adversarios. Não foi por outra razão 
que os cruzados morreram aos pés 
das muralhas de Byzancio, capital 
cismatica, para a defender contra _os 
mussulmanos. Vencidos os mussulma-

. nos, os mesmos cruzados poderiam 
fazer uma cruzada contra · o proprio 
cisma bizantino .. , 

* * * 
Evic!~ntemente, não quer isto dizer 

que os ~atolicos e protestantes devam 
reunit·-se em associações inter-con
fessionais, o que j'., foi severíssima
mente proibido por atos pUblicos da 
Santa· Sé. Nem quer dizer que pos
·sam empolgar-se os catolicos de tal 
maneir« com a luta contra o inimi
go comum, que pexca.m a noção de 
que um abismo separa tudo q\)anto 
é catolico d'. tudo auanto não o é. 
PO'l' extmplo, rs anglicanos e ns ca
tolicos são anti-comunistas. Podem, 
pois, lutar contra o (-:Jmunismo. Em 
uma mesma organisa;;ão sindical? Por 

. principie, não. Podem chegar a en
tender que as diferenças que os se
páram são sem importancia à vista 
do mal comum? Nunca, jamais. Nem 
por isto . entretanto, os representantes 
qualificados de uns e de outros de-· 
vem. deixar de cooperar. Num parla
mento, por exemplo, _catolicos e pro
testantes ·podem somar seus ·votos pa
ra derrotar um p1;ojeto de extinçãQ 
da · pi--opriedade privada. 

Estas noções são muito importan
tes no Brasil, onde a tatica dos he
rejes procura baralhar constantemen
te os campos. Ainda agora, temos em 
mãos· a ti"anscrição de wn livro "Pro
dígios da BiopsycJ-,.ica", da autoria do 
si-. Eurico de Goes. Na pg. 383 e se
guintes, esse autor transcreve de um 
jornalzinho "A Luz'', que se publica 
em Santa Rita de Jacutfnga em Mi
nas, uma pastoral em que um "l)om 

· Francisco" Bispo de Juiz de Fora, faz 
uma verdadeira apologia do espiritis
mo. Este documento nos foi fomeci
do por um leitor, que pede sobre ele 
uma palavra de esclareC'~ento.- O es
clarecimento é simples. A "Lµz" pu
blicou, apenas um documento fal
so. Em Juiz de ·Fora, o Exmo. Rev
mo. S:·. Bispo se chama Dom Jus
tino, e não Dom -Francisco. E qual
quer Bispo · da Santa Ig;-eja que es• 
crevesse o que consta da suposta· 
"Pastoral" seria imediatamente · obje
to de penas canoniças .. Seria, pois, in·• 
teiramente impossível que esse "Dom 
Francisco" que não. é de Juiz de Fora 
escrevesse jamais t .. l documento. Se 
o escrevesse, não continuaria no car
go. A falsificação com que iludh·am 
a "Luz" de Jacutinga é tão grosseira, 
que nem merece maior analise,· Mas 
.um aspeto dela é importante. 

* 
Com efeito, porque fazer propagan

da espirita com a suposta autorid.ade 
de· um Bispo Catolico? Porque a ta
tica de nossos adversarias é esta: ba. · 
ralhai os campos. 

Se, portanto, queremos prejudicar 
essa· tatica, façamos o ·contrario: se-
paremo-los. · 

E' esse o tradicional ensiname11to 
rfa Santa Sê. 

C A T O -·L I C O S "BRASllflRO TAMBEM DÁ PARA fRADE ... , "-
• Comprem exclusivamente suas ióias . e · seus presentes 

J O A ·L H :A R · 1 A 
na conhecida Pe. Adalberto ~e Paula Nunes, S. o. s .. 

CASA CASTRO 
~ão fai muito tempo que··custava

mos ·crer numa ·vocação.de-:um garo
to b1·asileiro para. a vida religiosa 
nas Congrégações ou Orqei1s Relf
g!osas. Era comum -f e ainda hoje 
perdura essa opinião em certos cir
culas catolicos --t. ouvir dizer que "o 
b1·aslleiro não. nascera. e nem,davà 

&UA Ui DE NOVEMBRO ·N. 

fEs1,111ina da Rua Anchieta) 

26 OFICINAS 
PROPRIAS. 

• 
• 

U nicoa 1:uncessionario1 doe A F A 'IA 
DOS ~logios e F L E () T K A • , 

para a . vida· do11 claustros.'!. · 

CASAMENTO INDISSOLUV~L 
P. Artindo Vieira, S. J. 

I'.le quando em quanto· vµna . _à baila 
entre nós a questãó do divorcio. Isto 
SQ Vel'ifica particularmente em JUOme.'.l• 
·tcs como este de Úanca a acintosa pro
paganda subversiva. Desde que as na
ções cristãs, vitimas da malefica influen
cia dos inimigos da, Igreja, · degrada--

.; ra.m o sacram~nto do matrimonio à 
categoria ·de mero contrato civil, abriu
se a po1ta para o divorcio "a vi.nculo,.. 
O casamento _de:;ceu da dignidadé 
a. que o elevou Jesus Cristo piu'a con
verter-se em joguete das paixões 11,1~ 
manas. 

Pouco a pouco, esse co1ilrato, e:n 
que se empenham duas criaturas pa
ra o fim tão nobre da procriação e 
educação da prole, começou a ~r equi
parados a outros contratos. bilaterais que 

. se dissolvem mediante o acordo enke 
as partes. 

Cs divorcistas moderados reconlie
cam de boa mente que o contrato ma
trimonia.! não pode se!· dissolvido ape
nas i;ela vontade 1nutua ou ao arbitrio 
das partes contraentes; e isto p8;·que é 
um cJntrato de natur~za especial, um. 
contrato que atribue aos esposos uma 
mis.,ão transcendente, mais amp'.:i ;1uc 
o circulo restrito de seus. proprios in\:c
rcsses, porquanto o.s torna responsaveis 
1ierar..te terceiros, pe11tnte a sociedade e · 
a prole, e,1como tal, liga a liber:lad~ dos 
contraentes. ,Mais ainda: admitem que 
o matrimonio, fazendo dos esposos mi· 
nistros ·da cl'iação, os submete às pro
prlas leis da Yid.a, é destas, uma ilas 
mais Importantes é a i,-ennanencla do 
liame conjugal. 

Mas, dizem eles, visto que o casamen
to obriga os esp9sos a deveres m utµos, 
aos quais corresp:mdem tambem dlrl'i
tos mutuos, se uma das partes infringe 

. seuó deven,s, lesó., lpso facto, os direiws 
, dr, Jutra. Sendo as.sim. a púte lesada 

deve, seja para salvaguardar S3US pro-
. prios direitos, seja no interesse de tcr
c~iros recuperar a liberdade e gozar ,la 
faculdade de contrair novas nupcias. 
Com efeito, segundo todas as leis huma
na~. um contratJ torna-se caduco e _per-. 

· de toda a sua erlclencia, desde que uma 
das pai"tes se ne,;ue a submeter-se tis· 
obrigações inerentes a esse 111esmo con
trat:i. 

Essa oqjeção assume forma. extrema
mente sugestiva, quando se aplica a ra
sos particulares. Os romancistas e os 

. escritores infensos à moral cristã a tem 
explorado largamente. Imagineii).Os uma 
jovem prendada, emiqueclda de todos 

· os dotes · para ser. feliz e tornar · feliz o 
seu cÓnsótte. · Este; ludibriando .. à 'Soa 
fé e a candida ingenuidade de sua fu~ 
tura. esposa, Jogo após · as nupclas revc~ 
la toda a baixeza de seus .sentimentos e 
a pei-versidad~ de s-us inter.:,~. · ReJJi
ta obstinadamente o encargo dos fill!Os, 
ou, se os admite. constitue-se com seus 
dcsregrementos morais, t:ma pedra cJc 
escandalo ·para a sociedade, para a Jç1.
mili2. e particula1uente para a prole. 

Torna-se infiel à espcsa, grosseiro, im
Pl,\dente, imprevidente e perdulario. 

~uas avznturas amorosas tornam-lhe 
detesta vel o lar e levam grande rarte 
de seus recur~os. ou, o que é p:or . r.fnr,a, 
do parimonio d3. esposa inJcente. Es
candalos deste genero en;mme;a, mJr.
ment~ na chamada alt,a sociedade, on
de ha requintes de corrupção. 

Os govprnos sem Deus prepararam 
e.ssa hecatomba morai. Parece que. {m 

tais casos. tJdos os fins do matrimonio· 
são. frustrados ou gravemente compro
metidos. A propria moral cristã· autod
za, em semelhantes conjuncturas, a ~e
pa-ração dos corpos. 

Porque o ;Estado, no cívil, e a Igreja, 
no religioso, uão hão de autorizar a run
tura do vinculo, afll!1 de dar à parte le
sada em seus ·direitos a faculdàcte de re
fazer sua vida, buscando um novo con
juge menos indigno dela? PJrque pri
var para sempre essa criatura desdito~a 
de realizar os fins allSinados ao matri
monio'/.· 

E.ssa objeção tão comum contra a in
di<.solubilidade do vinculo, que acabamos 
de concretizar em um caso vivido ~m 
tantos lares infelizes, é magistral e dra
maticamente apresentada pelo conheci
do escritoi- Paul BolU"get, em sua nota vn 
obra "Le Divorce ". 

A solução excogitada pelo autor é uma 
das mais vigorosas paginas que se ,escre
veram contra o divorcio. Resumamos 
uma e .outra. 

Madame narras é uma lamentavel vi
tima de um casamento infeliz. Separou
se de seu brutal marido, e este, trans
.formando essa separação em divprcio. 
contrae novas nupcias. A esposa ·aban
donada fica só no mundo com um fil110 
de nove anos. Em sua dolorosa e Jrn
mllhante viuvez, encontra-se com wn 
homem que a amara em sua juventude. 

Este era pobre; fiel a seu primeiro 
amor, nunca se casara. · Já então rko 
e muito bem coloca<lo, reaparece no ,,a. 
minho de suas desventuras esse antigo 

MENSAGEM DO SANTO PADRE 
A AFRICA DO SUL 

Em 5 de julho, S. S. o Santo Paclrc 
dil'igiu uma mensagem especial ai,s 
canadenses, e em 5 de. agosto falou 
diretamente para a Africa do Sul. Fa" 
!ando em inglês. o Soberano Ponti
fice referiu-se à "grandeza e ·1·ique 
zas" da Af1·ica, a 'seus complexos 
problemas "que vossos dirigentes da 
[greja e do . Estado estão determina
dos a enfrentar com · grande cora 
gem", e ·depois de tratar de assantn 
espirituais mencionou o grande .-,s
forço missionario existente na Afri
ca, ei-.pressai\do S'eu "profundo sea
timento de gratidão para com cente· 
nas de Padres ·e Religiosos que rle
dical"' .sull.s vida~ à educação cristã•·. 

() .. l.t-.1 ,1 • 1~ A 1< IU ':il'( ,. 
NIFICA BOA LEI t URA · 

J;: FORMACAQ 

pretendente que lhe oferece mais 11111 
simples arriparo. · Pede-lhe a mão, torf 
nando-se para ela o me111or·dos maridos 
e para o seu' filho· o melhor dos pais. 
Madame Darras confessa que p:>r coisa . 
alguma deste 1~.undo o deixará, p~rsua
dida como Cõtá ·que .l)eus não exige dela 
tal sacrificio, pois à lei humana não 
tem e nem pode ter mais justiça e maia 
caridade que a lei di\iina. 

O oratoriano Padre Evrard, consulta
do pela !nfellz divcrciada, procura ·ilu
minar e aquietar essa airn.fl. aflita. Ini• 
cia · assim seu longo ·arrazoado: "Nà: 
me fales assim:.. Não penses assim 

. sobretudo. não julgues a Deus, será 
ccmeter o pecado ·.contra .o Espirita, o 
unlco que não será perdoado. Exprobas, 
i', lei da. Igreja sobre . o casamento, a 
falta de justiça e de caridade, contlnu·JU 
el~. _Permite-me uma· comparação mi1i
to vulg:ir e multo simples: Um navio 
encontra-se diante. de.· um pJrto onde 
um dos passageiros desejaria• d2semb.ar
cfü·. Vai nisso para ele os mais éleva
dcs intcres~s,'·. · como ·seria .rever _'um 
pai agonizante, assistir a um. processo 
de que depsnde · o futu!'o dos seus, ou 
coisa .semel:i.ante. · Declaram-se· casos cte 
peste no navio. As. autoridades· da c:
dadc, temendo · ,> contagio; ··interditam. 
o desembarque. 'Seria -justo, .seria hu
mano ceder à insistencia do viajante, 
com risco de.. contaminar uma cidade Cie 
cem mil habitantes? .· Evidentemente 
não. Eis pois uma circunstancia em que 
a justlça e a ,caridade exigem o-,sacri
ficio .C:o interesse. individual ao .interes-· · 
se geral.· 

Entre dlll!,S medidas,. das :quais uma 
é certamente util à sociedade e. penvsa . 
a tal individuo. outra agradavel a •)ste. 
individuo e p.·eJudicial à sociédadé, a 
justiça e a caridade pedem que a pri
meira pÍ-edomine: ll: a questão que se 
deve estabc Iecer a respeito de toda Ins
tituição, afim de medir-lhe o justo valJr. 
Estabelrce-a, pàra o casament:> indisso~ 
luvel. Que .responde à razão? ·:Que a 
sociedade sé compõe d.e familias. e que 
tanto vale a sociedade quanto valem as 
fanülia3. Considera agora' as garanpas 
de bem-estar 1>ai"a a fam!lia' c,ae 
tra:. consigo à i;asaínento indissoluvel -· 
garantias de coesão ·mais estreita · entre 
a11tepassados, pais e fi)hos, porquanto a 
linhagem comporta 1nenos elementos. ,1e
tefogeneos, - gai·antias de· unidade no 

· espirita dos membros e da sequencia. ~ia 

tradição. ll: este casamento o mais for
te, agente desta fixidez de _costuÍ:nes, ·1,,

. ra da q\lal tudo uão pa!)sa de anarquia 
·e· _febre tj;einll.,".' ' . . .. ' .. . , ' . 

Examina; .. e1il seguida, .. o venerando 
conselheiro, :a; lição 'dá histúriâ é da ex-·· 
peri enci:i..' , · · · · · · · · ·· 

· 11.s. cMlizaçé2s sur,eriorés :Sempi·e ten
deram à monopmia. óra, ó dlvo!'cio é' 

. r. poligamia sucessiva: Entre os divor
cistas é e:{traor.dinario o· numero de cr1-
mino:;os, de loucos e .de suicidas.· Se ~-1-. · 
gtins c:lJ1scrvam no· divorcio ' i · nÓbre7,a 
de seus sentimentos,. a grande maio1·i.i, 
se já não a haviam pe1·dido, nele a pe1·
deram. É abs\lrdo regulari1entar a so
ciedc.dc em vista de 'uma minorh de ,'e
gu1erados provaveis. . Em seu e.5forço 
p~~·a subsistir, chega a natureza. sociàl 
prec;samentCl à regra de que a religião, 
fez uin dogma. E extren,a à gravida
de da falta dos que se aproveitam c.:o 
uma libcrd:J.de introduzida pelos piores · 
in1mfgos da s0ci~d_ade. numa 1s3isl;i~ão 
crimincsamente

1 
condescendente. Asso

ci,[,m-::e, na medida de suas forças, a 'JS

sa ob:-a de destrniç:.\o . 
sacrificam a socbdade à sua felid-

' ctacle incl.ividual; dá? assim prova de i·c
quintado egoísmo. E este crime é ta:i
to mais atomiriavel, qÚanto mais re~o
menctaveis são as qualidades dos que. vi
vem nee.se concubinato · i:utorizado cnr 
unia legiSlação atéa .. 

Dão o exemplo da decencia na ir:·e- . 
g·uI::uidadc, de uma aparencia ele ordem 
na des.ordem. · são muito mais para l ,•. · 
mcr os desregramentos dos que recebc
ra1n e cons2rvtirh.m dotes singulares. se .. 
gue-os. até cm seus ei-ros, sua· nobre~a 
n:-:.tíva: cae:n, sc111 se avilta1·. 

Dissimulando à fealdade do mal, mais 
facilmente o propagam. É inconcebiv?l 
lJ. soma d) males que vem acumulando o 
divorcio. Quanta revolta mal contida. 
quantas laFhnas, quantos atos de a,i
sespero tem provocado! S?io la.stima v,,1s 
as tragedías: as catastrofes em que fe 
fundiram tantos !Úes que não compie- · 
lmdernm que toda ·liberdade· contraria 
às leis dá natureza gera uma servidf,o, 
tcdo dever abandonado uma desdita. 

Entre nós, desgraçadamente, o· am
biente está mais que prep!/-rado pai-a· ne'ie 
proliferar o vírus· do divorcio. Os des
quites cada vez mais numerosos; os e,
candalos tão frequentes na alta socie
dade, •em geral materialista e impackn
tc de qualquer jugo moral,, escanda!os 
s:tncionados por homens que ocupam ~,s 
mais elevados postos na administração 
do ·pais; os cassinos - pépin~iras cie 
crime,; ~·que se multiplicam de mÓdo 
alarmante por todos os Estados; a fal
ta de religião; frut0 do .laicismo gang1·~- · · 
n~so; a torrente de torpezas ·que alguns 
editores vão irnpudicamente derraman
do por todas as classes sociais, e, mais 
que tudo. a lic~nciosida<le·po c!né1na que, 
pregando o divorcio, o amor 1:
vro, o desrespeito da instituiçãc fami
lia1·. vai corroendo até a medula nossa 

'sociedade. Hoje podemos acrescentar 
B'cinica propaganda do comunismo, ini
migo fidagal da familia. 

Se a lei iÍliqua do divorcio ainda não 
veio intensificai' o· mal, que já° é gran-

. de, L5so se deve à · firme determinação 
do nosso Presidé11te de. não pactuar ~0111 
os que propugnam tão odiosa medida. · 

Se .do cáos do _mundo atua1" sair, c0-
mo. esperamos. um munpo melhor, ~.sts 
se insurgirá lr1·edutive1 contra: o libera
lismo cetlco ,e aMoral que preparou Ó 
caminho para o triunfo de seus mais, 
terríveis Inimigos: o comunismo e _o neo:..,· 
paganismo. · 
· Não ha meio: termo: cu a .fàmiiia vis-
ceralmente cristã,· ou · a degradação 
rnmnleta; da Roma p.agã. · 

1 N S TI TU T-0 DE 
SOCIAL 

SERVIÇO 

No dia 2 do corren.te, por ato do ~r. 
diretor geral do Departamentq de Ser
viço Social, f<>i concedida. inspeção per
manente ao Instituto de Serviço social, 
est,abelecimenfo de ensino, cato.lico, des
tinado à "tormaçã.o de Assistentes S'>
ciai;1, dei sexo masculino. 

o' Instituto· de· Serviço Social funcio
na à rua Qulntino Bçc.aiuva, 176 (Casa 
dan Arcad1Ú;), salas 116, .117 e 310. 

Tàl preconceito prec_iplta.do e i1·
real era ventilado, dísc11,tidc)' ·~ _nt.é 
mesmo dogmatizado com ardor e com 
a mais viva convirção, no seio ·da fa. 
milia, no smbiente escolar· e até nles
mo em praça publica. . · 

- "Qual. 0 que.! Brasileiro não dá 
para frade·! •.• " ·. ' 

Era a conclusão que todos fazi,,am, 
depois de terem pesados, todos os 
"contras~, todps os lados.fracos ~· fa
lh()s do brasileiro, sem que levassem 
em ·conta, os "prós", ps-•pôntos -favo
ravels do garoto nacional,· as qúali, 
dades boas do menino brasileiro 11uo 
confiava eeguràmente O seu peque-

:O ESPIRITISMO É PREJUDICIAL À 
· SAf llDAUE M.ENT Al DO POVO-

Pe. Vicente'M. Zioni 
- Pode o Éspim!Smo.Jevar à'Ioucura? 
- Negam-no os pai"tidarios da dou-

trina kardeclsta. Afirmam-no,. i:ategori
ca.mente, º" que se opõem àcr Espí:.'i~ 
tismo. · 

Como se trata de \lm: assunto de com
petencia medica, será de bom aviso i-c
colher, nesta ma.teria; a opinião d0$ me
dicos éspecia1iza.dos en1 estudos de psi
quiatria, e. estar. p·e10 que eles dlssere:n.. 

Pois bem. ·. 
Já f:iram feitos muitos inqúerltos 

neste sentido, aqui no· Brasil e no es
trangeiro, ·,e . não consta tenham. :;ido 
favora.véis . ao Espiritismo, 

Med!cos ilustres nacionais e estra,1-
geiros, trabalhando aqui no Brai,U; tnm
óem sa deram, ao trabalho de -fazer <'S
ta ve!'ificaçã6, Entri eles, o dr. J,,eoni
dio Ribeiro, chefe do Gabinete de rn
vest!g.ações do Distrito Federal, insta u- , 
ro,i um inqúe1·ito sobre a questão ~ s
sim enunciada: 

"A pratica elo Espil'itlsmo pode tra
zer danos saude mental do individuo''? 

tes respostas, tais como se acham no 
precioso livro ·do . ilustre medlço aclína 
citado:. O Espiritismo no, .Brasil, êo,n
posto em colaboração com· o dJ'. Muri-

. lo de Campos: · 
1) ·Dr, · Àu&tre,gesilo, cawdra.tico de 

clinica neurologioaJ na Fa.eul~ade de Me
dicina. do Rio de Janeiro: 

. "Estou convencido .. de ·que. as pra~ícas 
espíritas têm, produdi,-o · em predispostos 
verdadeiras psicoses, e agravado muitOs 
est.dos mentais já iniciados. por 1peque
nos disturblos psiquices", 

zf:· Prof; Henrique ~o, então.' ca,te
dratlco ·de . dlnica. _paiquia,trlça.. :na ... mlls-
ma. i;:aculdade: . · 

"O numero de alienados, .em que: as 
,perturbações mentais awgiram,em. ~n
sequMcia iia 11:~iuencia. de praticas es
píritas, não tem diminuido, , e sim, pe
lo -cónttario, aumentado". 

3) Prot. Espa,-,el, então $Ubstituto da 
clinica· ·de ºpsiquiatria· e neurologia da 
me.sma :raculda(le; · 

"A influencia ·da,. pra_tica, · do Espiri
tismo na produção· de disturbios wm• 
ta.is !! lncon~tavel; bast;I,. uma peque-
1111, vida clinica, na. é5pecialldÍtÍle, para 

:E; a Sociedade de Medicina e Cirur
gia do Rio de .Janeiro realizou · tambem' 
uma pesquisa. entre os especialista.s bra-· 
sl!elros, a quem dirigiu os i;egulntes quc-
d%: ~. . . 

Lo t v. excia. de · opinião que exis
ta; fundamento cl.entifico nos. chamados 
fcni:menos espiritás?, 

• se ter•ooaslão de observar numerii1ios <'-ª~ 
sllll,. E,m que a.s l)ll,turba.çóes_ pslquica~ gi• 
ram em ttJrntt dos·. ta.tos ocorridos nas 
sessões ~spirltas ". 

::.o Conhece v. excia. fatos ou ·expe
rleincias que documentem cientificanien• 
te o Es-,iritismo? 

• 

0

3_.o A. pratica do Espiritismo . po
de tl'azcr danos à saude mental do iu, 
dividuo? · 

· 4.o O exerclcio abusivo da arte de 
curar pdo' Espiritismo ac.:rreta. perigos 
para. a. sa.ude publica? 

Muitas e variadas foram as respostae, 
cóhcordando, pore'm, "inteiramente tm 
rcc.ol1.hecer, no Espiritismo. um verdR· 
deir::i· peri$ci paúi. a 6iiude mental do 
·nosso' ·pqyo; . 
··. }oC~ oomental'io ~lgu111, -apenas t;ans
·crevereri.1()S algu!ll.as · da.s mais lnteres:san-

~ ,, * 
. Iríamos longe se quises.semos trans• 

crever, embora. reàumiitaménte, todos· os 
. pareceres que conhecemoo. Ultimll,men• 
te os jornais re]atáram. com muitos r,ie• 
t'alhB.'i o . parecer . impressionante 'do dr; . 
Xavier de Oliveira.. 

Aconselhámos, pois, a obra cita,dà, 
adianta.ndo .que são .dl!, mesml!, opj.nião, 

. quanto às rell\Ções m~l!nas entre. es)'li• 
,tismo e louc~ 0.$ <IO.\i_t\>res · Tànn~_r 

· de.·. Abreu; .· Pórto carteroi."J<lão- •carlos 
Seidl;. Leitã.Ó da Cunhá; Pilêheco' e ;Sll· 
va, Pemambuco Filho, tranco da· Ro• 
chii. etc .• tais. coino se- pode ver mi. obra. 
do dr. Leonldio Ribeiro,. . . 

Ao leitor. atento e esclarecido, jm~ar
cial e livre de ·pr~·conéeltos, a.. concJ(t. 
são de tais fatos de_poillientos. 

A lgfeja Càtolica sob a ocupação sovletica 
A Agencia CatolÍCa ·Polonesa. relata: 
"A historia .é a mestra. da vida. :e; 

necsssiÍ.Í·i:i hoje. màis do· que nunca, re
coi"dar, .C:iante. do novo perigo de inva

. $ão·, sov!ctica, . aos ... pajses catolkos 
como os bo.]chevlsta:S trataram . os paises 
ca.tollcos: oéupad,o.s ém 1939, para com
prender a gravidade do pc:rig:i. É opor
tuno tambem tmzer · à memoria o com
portamento d:s comunista.s com a Igre. 
ja para desmentir a sedutora propagan
da qu~ deseja pe1:suadir ao mundo 
que o bolchevismo não é perigoso nem 
hostil à Igr~ja catalica. Vejamos os 
fatos, na · Lituc.nir,, e 113, propria Poio
nia ocupada pelos bolcllevistas. Deve-se 
notar que, a tatiça da' lllta dos swlets 
centra a ·Igreja catolica nÜ? países 
ocupado~, ·era diferente. 1a usada pelos 
nacionais·-socia!istas. · 

Estes ultimos empregavam uma vio
lencia e brut !idade Sêm · limites. Os 
bolchevistas exting\lirnm a vida 1·eli
giosa "lentamente, por "via evolucionis
tr," pára empregar uma expressão . dos 
soviets. Para fechar os templos, e usa
los como cinema& e salões de reuniões, 
os bolchevistas empregaram um meio 
"legal" e seguro. Impuseram · impostos 
enormes ( à.s vezes 40 .000 rublos) de 
sorte que os fieis nfio puderam _1agar
lhe~. Consequentemente o templo era 
requisitado pelo Estado e Utilizado pa
ra fins profanos. 

E assim têm sido_ fechados os con
ventos e seminarios eclesiasticos, sob o 
pretexto de que estes _edificios era1r. ne
ccs:sarios para fins •• mais uteis" eomo 
hospitais, lai-es opera.rios, asilos, etc., etc. 

Av Clero, os bolchevistas considera
Yam .como uma classe Improdutiva e 
privaram os direitos civis. Os sacer
dotes não tinham · (]lreito de votar, 
não récebiam s\j.M ·rações de alimenta
ção, não podiam ensinar a juventude, 
praticar culto publico fora. · da Igre
ja, editar livros religiosos e de orações. 
Numa palavra, e~tavam· eliminados de 
toda vida da sociedade. 

Porem, oo bolchevistll,'.; como vissem 
que apesa1· destas barreiras, os·· sacer~ 
dotes continur vam a· ter influencia sq
bre o povo, os comunistas, sJb diferen
tes pretextos, começa.t·am a· acusa-los 
~orno "contra-revolucionarias". 

É conveniente fazer notar que con
tra-revolucionario no cticlonario bol
cl1evista; significa um crime maior que 
O de assassim,10. .Depois destas acusa
ções, vinham necessariamente as. depor
tações de numerosos sacerdotes po~ 
lonese.~ e lituanos ·para o interior da 
Fl'.us.sia e da Siberia. · P~ra comprome.; 
ter 95 sacerdotes aos olhos de seus fiéis. 
a G. P. U. procurava obrigai· ó~ 
sacerdotes a se fazerem membros do ser
viço secreto, tentando força-los a infor
mações sobre as familias 4e suas pa1;0, 
quias. e a denunciar.lhes -e·· traba:lhavam 
contrariamente às leis e às Idéias co
inunlstas. · sU:cetleu desde 1,go, que .al
guns sar.erdotes, d.a Lituania, sobretu-

do, foram obrlgàdos a abandonar. sua'.s 
paroquias, afim· de evitarem· a 
vingança comunls~ pQr se,.terem recusa
do a proposta de trail· os seus fiéis. . 

os catolicos praticas e Jervórosos · ti
nham. tambem que passar pelo "metodo 
evolucionista" da âescrist-ianlzação. 

TOdas as familias que batl.zaviun seus 
filhos, que· tam allertamentii à · Igreja e 
que eram tidas .como· piedosas, •Vlram
se prontamen~ perseguida:; por : requi- , 
síções e a:It0$ llilpostos .e os 'éhefes des .. 
tas familiai, deportados. a trabiilhos fór
çados_ no cent1-o da . Rus.s!a. l..t>U os 
COl .unlstas Os "curavàm· elas !IUSQes' re• 
l4l'iosas". · com . conferencias _ateistas que 
eram · obrigados a · assistir, sobretudo llll, 
tossem operar!os, · 

Porem· o mais' grave atentado: lnf!i-· 
giram os bolchevistas ·à Igreja Cr.tollca 
nos pai.ses ocupadm;;_por sua· 1>ropagàn-. 
da atea nas escolas: Neste terreno, os 
agitadores ateus aplicam · todos os mo~ 
di,mos meios. de psicologia ·e pedagogia 
o não cabe duvida que tem muito- e.idtQ 
em ·-sua diabollca. missão; tx>!s se trata 
de almas jove11S e ainda não 1forinadàs. 
Os. mesmos bolc ..... evlstas confessam pu
blicamente esta· 'mll-lielra de propagar o 
atelsmo. Faz poucos meses lemos em 

· comunicadQ de:M~ou: •Ei <iécJaraçil.o' do 
presidente 'Kallnin, que dfs.5e; ·..:. "Os 
soviet~ não perseguem a. nenhumà. re
ligião, porem erêm ,qué constitúe um 
erro ideologico e o combatem com a edu-
~ação ". . .. · · 

Como consequencla desta unplacavel 
luta contra a. Fé, tem sido verdadeira
mente tragica a situação na Siberla.: de 
milhões . de dB.'iterrar.lÓs · poloneses. Ml
l~s deles mvrreràm de frio e. àt.:' mais 
espantosa miséria. sém Padt-e. e pois ~em 
conseguirem se confessar entes .de mor. 
rer e nem receber o santo vlàtico. · 
, Numerosos sacerdótes otereceram~~e 

voluntariamente P1'-ra. Ir ao desterro com 
seu povo como seus pastores ·espirituais, 
inrem oo _ SO\'ieticos negaram a · _pennis• 
são, ~ 

Esta é.a realldad.el : . ·1. 

E n~o é estranho que a radio vati
cana. do 17 de janeiro de 1940, coustde• 
rando e falando- sobre esta.· deshumana· 
e perversa perseguição religiosa., excta, 
njou: - ''Deus, tende piedade dos 'l>O~ 
bres. filhos da Lltuanla., da Polon!a e 
de outras nações que esttl.o debaixo.· do 
jugo sovietico". 

Estes : fatos historleoo,. a; i,i.-opaga,nda 
comunista. por talentosa. ·que ·seja em 
seu a,pregoar de· toleranclà rellg!osl\, não 
~s pode apágar, . nem ~inpouco C>S. po
de fazer esquecer. pois' são ferklas e.ber- ' 
tas no coração · de povos ·catoltc.os como 
a Polonie. e Litua.n!a. · 

Hoje em .dia •• qua!ldo ·esias naçõts 
!)Cranw o novo perfro bolchevista ape• 
. Iam ·. para o lllJllldo, o . .Jazenf não l)Or 
,·az~ politleas 111,B!f para salvar- suas 
vidas e . sua. santa ~glão &, qual são 
fie 13, he. 10 secu:los,c li> ºQUA-1 . defendém . e 
oela qual morrem",. 

no, segredo ao coração ele sua mãe. 
de quem esperava ·incentivamento. 
palavras de conforto e de auim<> .. E 
quantas · decepções i\ão ia enc01itra!' 
da parte da sua· propria mãe! 

· Quantas vocações belas e ideais 
não foram mutiladas ou ·assassina
das 110 seu primeiro despertar po"1• 

. uni preconceito defendido por quem. 
conhecia apenas superficialmenté o 

. cara.t"r do nosso povo. 
: Mal -a criança confiava o' seu s.an° 

,to~ideal a algum meiu:bro do seu. lar. 
sua vocação já recebia ali mesmo a 
seu primeiro golpe de morte. 
· ...,.. ô .que você está. .dizendo? Bra• 

sileir .> não dá. 11ara a viela ele frade, 
rneu filho. Pense ~em outras coisas a 
ci.eixe esta histeria de querer ser Pa• 
dr_~ r.eligioso, porque. v_ocê não ir:í. 
lXlrseyerar. Quantos meninos que vo• 

. cê .co1ihecé j,í.. não foram experimen· 
tar esta. vida e não voltaram! ... 

Pronto. Tudo estava liquidado. O 
pe.quenucho começava a racioci11a1· 
lá· no séu modo de 1>ensar. "O pa11ai 
e mamãe tên1 razão .•• sabem o q,10 
clizem ••• " 

Entregando-se a outi·Qs 1ie11samen
tos, cercado de divertimentcs ou. dis
trações perigosíssimas, propositacla-

·,mente · procuradas por· seus pais, o 
bi·asileirinho- perdia logo o seu prinli• 
tjvo fervor e, em pouco, se esquecia: 
por conipleto .do. chamado clivino. 

Deste · modo, iuumE:1'as vocáções 
toram sacrificadas- em nosso Brasil 
pelo .poder e 1>ela força. de um modo 
de. pensar inteiramente falsci. 

Hoje, graças ·a decisão de -algumas 
. Congregações ou Ordens · Relig!osas 
q·ue tiveram , de enfrentar · dificulda
des. ingentes _para quebrar a barreira 
de um preconceito fortemente enraJ, 
gado DR alma cio 11ovo; as vocações 
religiosas . nacionais. prosl)er:am de 
·modo supreendente .. e animador 0m 
·t0do o terrltorio 11acionaL 

·,,En1 muitas Ordens ou · Congrega
ções Rellgiosas- que mourejam E'l).1 
nossa terra já é bem elevado o nu
mero de religiosos nacionais, uma 
pi·ova patente 'irrefutavel da inanini
rlade dos que .ainda falam por aí de 
que .. brasileiro não. dá para frade ... ". 

Recorramos, pará · mais sobressair 
este despreténcioso artigo, à bene• 
1mrita obrá do Pe. João R Lehú1an11, 
S.V.D .. "O Brasil CatoÍico". Esta p;1-
bli~aç!i.o nos tem. oferecido, desde o 
s:ett" apa1·ecime11to (1~32). as esta tis· 
-ticas 1llais seguras a respaito dos Sa• 
cerdotes do Brasil. Em 1932 os ·sa
cerqotes . 1;eligiosos remontavam ao. 
numero de 1.899 com 787 seminaris, 
tas ma!ó1·es. üez anos depois i.é., em 
1942, o. numero ,fe ·sa·cerdotes subia 
para 3.137 e o .elos sehl;naristas para 
83:?. :coj1Ven1 notar qne a benfazeja 
imigração de Sacerdotes religiosos 
l'lô. ·aecorrer desses cle'z. anos. foram 
mais escassa· por causa da guerra e 
de outra$ circunstancias. 

As boas . familias catolicas viio se 
compenetrando cada V'ez mais do de
vei· ·que .têm a respeito da vo~ção de 
seus .filhos, dando-lhes a ma!s. larga 
liberdade é o lnais franco apoio quau
dó .. se trata- da escolha de estado. Cada 
vez mais as nossas familias vão. dan· 

) do. a.·. Jtnp.o.l,'tanêia . de;vida à , voc!lção 
• $acerdotal dos filhos .. 

'é úM BISPO O CHEFE DO 
SER~IÇO somAL DA CHINA 

De · CI-,:.mg-King informam que S, 
Excia. · Re,má. D. Tomas Megan, da 
Congregação dó Verbo Divino, Pre
feito Apostolico de Sin-Sang no · Ho
niin, foi nomeado pelo governo chi-' 
nês chefe · do Corpo Chinês de . Serviço 
Social de Gue1·ra .. O posto militar. que 
lhe co1Tesponde é o de General de 
Brig&da. 
' Quando as tn;,pas invasoras ocupa

l'am sua · Prefeitura. S. Excia., que é 
cidadão norte'-americanó e que_ sabia 
a sorte que o .êspcrava sé caísse nas 
garras dos- japoneses,_ fu11iu para as 
montanhas e dali passou .a zona livre 
da China. 

Ao ·serem transferidos para o i11te
.rio1· osi Missionarios alemães ê italia
riôs dos territ92·ios proximos da fren..
te de batalha, Mõns. Megàn substi-

' tuiu a Mons. Asuero T. Bassi, no Vi
cariato . de Loyong. As diferentes 
obras de assistencia social que o Pre
lado: conseguiu realizar ali, com gran
de. ,energia e abriégação, chegaram 
aos ouvidos uo .sr. Chiang-Kai-Shek, 
que decidiu desig1,ar · o Bispo para o . 
Cargo de Chefe do "Corpo do Ser
viço Soda! de Guerra" Este Corpo é 
uma_ depindencia · do Exe1·cito chinês 
e suas .atividades e:: estendem à to
talidade do Norte d11 China, organi
zando · ,rincipalment-, escolas, oi-fana
t~s, ~olonias . agrícolas· e .unidades sa-
mtarias. .· , 

.Seus me?I)bros são Religi~sos ou lei
gos, homens e mulheres; · muitos de 
entre. ele:, eacriiical'am a propria vi-
da. , ' 

Monsenhor 
1
Megan iniéiou oficial

mente suas · novas atividades, mai; 
seguindo as normas dos Missionariós 
na 'Chin!I, aceitou as responsabilida
des do posto de <:::eneral de Brigada 
sem, contudo, fazer usr deste alto ti
tulo. Seu ajudante,. um leigo, leva as 
insígnias de '.:leneràl de ~rigada. 

Nu.ma carta rei mte escrita ao· Vi
garlo Apostolico de Nànk!ng, Mons. 
P,auló Yupin, Dom Megan' dá a se
guinte. mformação: :.... "A fome em 
Ho_r.m nos aperta cada ve~ mais; Já 
faz muito tempo que não chove; nu
vens interminaveis 1e gafanhotos sal
tadores precipitam-se sobre os nos
sos :campos. As provisões _para este 
ano são piores do que no ano ante
rior quando em muitas. regiões . 40% 
dos habitantes morreram de inani-
ção". · 

· ASSISTENCIÁ ESPl,RITUAL. AOS 
REFUGJADOS ITALIANOS 

Os Capelães cátolicos do 8.0 Exer
cito esfã;õ .t.omando providencias pa. 
ra promover · a asslstencia espiritual 
aos refugiados italianos'·. vindos das 
aldeJas .: por motivo· da guerrà. Conse
guiram que um numero suficiente: de 
Sace.rdotes italianos, a maior parte, 
dFlles antigos · Capellfes do. exercito 
fossem levados pàra os campos on! 
ele se encontram os refng a/los. Estão 

· f31Zendo ·agora o quP. pnnpn, para én• 
rontrar altares- portate!s etc. 

f 
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je, deveríamos saber receber essa 
graça imensa do· Céu 'de 11111 modo 
mais · generosa tambem. ~'elizmeate, 
essa ·temeraria leviandade ·entre cs 
c:atolicos não é baseada numa mal
dade co~ciente: a ma or parte das 
·,ezes ela provem · apenas da conta· 
minação do ambienté- que os cerca e 
por isso, ·todos aqueles que tem a 
felicidade de ainda seguir, o antigo 
e verd~deiro catolicismo, devem se 
esforçãr por . faze-lo renascer · has ~!- · 
ma.s fracas OU tíbias. Ah! quantHS 
pessoas entregues à depraYação .e' ao 
vicio ancela1il 11 0 entanto intimame-u
te [)OI" um lrleal mais puro! 1,a,ta-Jirns 
quase seinpr.e porem alguem que as 
auxilie · a encontra-lo, algnem que 
lhes diga que restringir a ação v.ivi• 
fi~adora ilo catolicismo· é descoube· 
ce-b inteiramente, algucm que lhes 
lembre que a htisca cm1nma elo irca
zer é uma exaustiva ilusão AJgu,.,,,1 
qne lheE reensine er,sa grande verda
de: que ha mais !llegria eni dar do 
e;n receber. Algúem enfim que ;,.s 
faça refletir um pouco uas fnnes!as 
c,rnsequencias dessa desmoral:zac;:lo: 
pois o result:idn que dela temos é de 
fato desoladnr: Familias <1esunidas, 
fill1os que não respeitam os pais, :r· 
mãos que se ocle·am, egoísmo e tira
tl ·9 nos gov·~rnos, a dPsorclem e a 
desgraça por to<la a parte e. al<>m 
dessas calamidades, ·110 tnundu ar
,dendc em chamas .. a deca<lencia com
J>ieta da civillza('.iío! 

Entre os grandPs males· que av,i,,
:S'.tlam atualmente o mundo, exi~.,e 
nm ao 11nal bem pouca atenção se <ltt 
e que .; no momento O mais grave e 
o que maiores cast;gos nrnre1·e rer,e
ber de r,,;,us - é a corrupção den· 
tro elo cristi.,nismo e. cm particu1,n·. 
entre os Catolicos Apostolicos Hon,a
nos: o povo de eleição' sobre o qn,d 
Nosso Senhor .iesus Cristo denamou 
os dons do l<Jsplrito Santo e .qn,> ti ,n 
1i:1r conseguinte· a estrita ohrigac::io 
d<e ser a luz elo mundo. 

Os en1is dos pagãos, ctos h8t'P.l';·er, 
dos naz·st.as, dos comunistas, <los rn~
cistas e dos ou,ros llomt>lls ao~ quws 
CRta· luz divina não fora couc·.edida, 
não têm é claro, a mesma e:ravida
de p.irante Deus. FJ!e n~o ll1l's rw
dirá mais do que lhf'8 forji dado. 

, ·Para éSSl?s pobres infotizes· já se>11 
e:,stigo eles o recehem aq11l mesmo 
na terra; pois niio vremos a qup eP·a 
do de animalidade 11od0m clleg,11· 
:igualando-~e a feras irracion:i s. 
aqueles qne ~e t>ntrei,;am unkamP-1::P 
a Reus carnais apetites e que 1·e.Uf0· 
ga1n ou .,lesc.m1hec:ern a felicidade " 
á. beleza da ,·i<la solirenatural '? 

Cumpre por C'Onseguinte aos , a 
tolicas, rle um modo lodo espee'nl 
~spalharem pelo mundo o hem e ~ 
-virtude,. , .. ,mbuti>nrlo t0nazn1<>nte :-,s 

· torças oontrariaP q11e ROIJre eles ,0. 

e1·g1tem· 'C:om tamanha intens!rláde. (.; 
1ireciso que cada cat.ollen iudiv;clnnl
mente se convenca <ia <sna responsa
llilidadP e contrilÍua dp todo o cor;,
<:ào para n reforma r{f)sse mn1Hio. 
imerso na~ trevas do en-o. do odio 
e do pec·arlo. 

11: preciso. para quP a paz vo!IP a 
l"?inar entre os lrnmens, não apenas 
de ·sua,, orações ccnvem,iouais, OPe 
Oci labios m111•mqram para ctesenc·ar
g0 de conciencia. mas de muita ora
ção silicera, saída do rundn da alma, 
e mesmo isso. não. será snf'cieute ú 
preciso para implorar do C?u o p--r
<lào pin tanta .maldade e ingratid:,o. 
que Os catolicos se unam no mesmo 
uuico e verdadeiro Credo, e. coraj<l
sôs, como os antigos cristãos, resol
\'alll se sacrificar r.:unhem, um pon
c~ pare 'resgatar a nohre l111111aní,1a
de. tão loucamente entregu~ a mais 
tremenda carnificina que jamais en
sauguentou as paginas da, histo,ia 
mundial. 

8 vreci~,o, acima de tudo qll P r··a
jam Vigor:>sametJl8 · COlltra 0SRP l':l· 

tólicismo <1,•bll que. desde a Renas
cençà, · ,,em se tomando. rlia n dia. 
mais anemwo. f.l prec·•so 1'ol1ar . r.o 
tempo heiolco da Idade M:>d a. tii,i 
desprezado li<?IOS lllOderniR1 as, 01:1', 

onde no entàntn milhares de t>ato·í
cos Oã0 ,·ac-ilaram 12111 dar ('.0111 ;;i'°t?

gria, a propria vida, polo ~eu divitJo 
Redentor 

Penitencia! Pei1itcncia! j,i PNl a 
Nossa Spnhora, a Uernadete. na gr,1-
ta de L,om·des. 1·en.do a leviandade e 
a :cença dos costnmPs que priuri
p:avam novamente a se apoderar do 
mundo. mas os homens do secnlo 
xrx não atenderam ªº seu aviso, l!;,·J 
quizeram ouvir falur Pm penltPnclo. 
·1.J s julgaram ter descoberto. flarlos 
n:i sua i'lemencia e pl'01€~:1o. um e.a. 
m ·nho. b1'lll mais comono para C'h'c!;1a-

. rem ao .<'f>u. e o v<'m aPf'rfei('na1Jrlo 
e aplainando cada ,·e1, mai~: Por i~
sn ,·emo fos não só adf'rir<>m rnm in
te\,·a segurança a todas as ideias pa 
gãs. como até propaga-las com en!n· 
siasmo 

Vem~-10s • desprezarem .a imperH·i
vel doutrina cristã ou moderniza-la a 
se.u feit.o. aclalanrln romo melhn1· 
lhes con\'f\lll as palavras ímutave's 
do divinc> Mflstre. 

Vemo-los tirar de suas estantes (·S 

livros· dos Santos. dos doutores Ja 
Igreja ·e dos autores serios e cutl<',,i
tuados. para dar lugar aos novos r.:1-
sinan.entos de equívocos escritores 
moderncs que elegeram pai-.t ~eus 

· guias espirituais. 
Ven,os mais. Vemo-los abrinrlo rli 

&nte d·, mocidade. num convite l<'11-
. tador, p01·tas que <iiio etttrada n:,s 
mais deprava<los recintos de p1·az,\· 
res. 

:V Jmo los concedendo-lhes uma li
berdade excessiva que suá i11expe-
1·'encia ó incapa,1 de frear. 

!:<, assim· vii o os jovens se prepann
. c1o para . a vida, <!escoa heC'endo c:o!H· 
JJletamente tudo o que eleva e apri· 
mora o esplrit.o. Um ideal verdadeiro 
que lhi>8 d~ria sã alegria e nobre~ 
ast>irações onde irão eles hnsca-lo 
a\or<!oados pelos sambas e as cnn
,·ersas llcenciosas, contaminados JJP· 
las leituras nefandas, arrastados 'if'.· 
lo ~xemplo daqueles com os quais 
convivem e tantas vezes ele seus pro
prios progenitores? · 

:i;;. natnral que· só procurem, cnmo 
todos, a liberdade e o prazer, porqüe 
é só :o que lhes ensinaram a p:·e
zar ... Nem ao menos lhes é dado o 
ensejo da escolha,· entre o bem " o 
mal, porque tudo o que vêm e ouvem 
só os leva para um me$mo caminho. 

f: lastlmavel que pais catolicos 
possan• com tanta sere11idade da'xar 
os s~us f!lhoR enfrentarem rleste mo· 
elo a Vida. e que não procurem ao me
nos pelo exemplo, se não couseguem 
mais se fazerem obedecidos, mos~r,n·· 
lhes o "outro caminho" - o Camin!rn 
que ensina, que leve é o jugo de i\"ns
so S uhor quando se sabe sobrJna
turalizar a existencia humana e que 
11inguem é mais livre do que o ver
dadeiro rlisripulo de _Cristo, ''as pra, 
ticas evangelicas não devem pei;;ar 
mais a um cristão do que aos passa
ros as suas asas. umas e outras fa. 

José Maria Ribeiro 
zem abandonar a· terra e elevar se ao 
Céu". (S Vicente de'Paulo). 

li; que em vez de se manten,m 
fi iis à sua doutrina muitos catolicos 
do tim do seculo X IX e do comi,1·0 
<lo seculo XX imaginaram para te
rem maior numero de acteptcs ate
nuarem o mais possivel o deca,ogo 
divia,1 "' subtilmente fora.-·se jnfilton
do então nas almas o veneno <le qnf\ 
lautas pesscas se ,acham. hoje írn
!H'egnadas. 

1\ velha ·e austera moral cr:stã pag. 
$OU a ser considerada digna uniéa-
111en1 e de burgueses farisaicos oti 
de prnVillCianos passadistas' e Plll 

e:>nsPq 11encia (]essa falsa e orgulho· 
~a JJ; es1111ção o paganiPmo fez hn 
todas as <·amadas sociais a· sua en
trada trtuufal ... 

o numero de ca.tolicos aumemon 
consideravelmente, é. certo, mas• de 
qup ~ervem eles. para defenrlerern a 
causa de Cristo se recuam ,rJiantce tio 
IU8i 1{lr• $aCt'lfici~. Se não. CJt1ere1n 1 1,':!Hl 

ouvir fa!ar em penitencia, se ainola 
sB mantem cada vez mais. tJrines no 
que ensinava o moderniha, Toma,, 
He-<"ker de qu,. essas virtudes PU&$í· 
va~ e antiquadas !JUe pedem a tnor
tifica~ão pessoal ·del'em ser despre
za ,fa;; para só se .entregarem às vir
t,vJeq ativas mais faceis· -e mu s 
atraenl,,s e que servem. prit1ci1ial
meute para a conquista. do mundo. 
1'01· isso n·ovas conce<:fieR, novas :a
cilirlades vão sendo permitidas ..• 

Mas. com0 disse tão hem fürm·r-t · 
flcllo ''le c:h'ristianisme utiedi par 
(leS ccmpla'sanée!! n'aJ]umera de 
flamme nulle part .Toí1t2 ver té 
n',,st puissaute que parce qu'elle est 
cmnplête. Le ch.ristianisme ne pe,ut 
êfre ; acceptê que dans sa pleni!urfe, 
Toute concession loin de le rendre 
plus àcceptable prodult · 1•ef.iet dlrec
tement contraire. Car le príncipe cli
vin s,1t lequer il Tepose dolt toute sa 
puissanr:P à sou intégrité". (Rega:·ds 
ct l,11miêre. 11g. 141 ). 

Catolicismo autentico eis do q1ie 
precisa a 'humanidade. 112.l'll iie rc.?r· 
guer .... Quem no intimo. de sua 0011-· 

ciencia tJâo' sahe diSSD, e IJO ·entanto 
poi·quB deix.ar então -.sé alastrar. sem
i1ré- ma,!s· os três g·raudes focos ·«e 
corrupçãó que. vêm deturpando a sã 
doutrina de Cristo? 

O prin1e'ro, nascido uo fim do ~e
culo XIX na Amei-ica -do ·Norte. de
nominado Amer:canismo, serirlo· o s-.'H 
inicia<lur o Pe. Tomaz Hecker, acima 
citado. li que ailida hoje imperá s,JIJ 
outras formas, · 

O segundo .vindo _.,da Alemanha . e 
chamado Reform Ra-tholizismus sen
do Gerlilan0 SC'hell o seu ff>1·von~o 
rwopugnador: mas lá atua?mente o 
ua7.ismo .tudo abafou, 

O terceiro foco, e não o nrnnes N'· 
r;goso se encontro nas multlformús 
!nova<;-ôes doutrinarias divulgadas 
por certos escritores franceses do 
comec:0 deste .seculo; fígµrando. E'fJ· 

tre eles. Charles Péguy -~ o trn1e
rario insinuador do CM9!lcisma ~em 
os Sac,ran1entos ... Conquanto a_ ciou
trina de Hec-,,er e ·de seus seguidnrtJs 
f."1 "ª sido fot1nalmente (:0J1(len~r1a 
pelr- Papa então reinante Leih Xlfl 
no breve Tes.tem benevolentiae ,10 
22 de jane·ro de 1899 essas :c1ei:is 
i'úntinuaram. a se propagar "ª Fran
,:a. na Alemanha. e nos outros )Jní
ses. e de.sd!i P-ntão foram , invad;ndo, 
soh nomes. diversos, o mundo intei
ro. e tão amedrontadora está se tor
namlo a largueza de espirlto qufl niio 
mais se sahe até onde ela Irá. parm·! 

De qnP · servem tantas convers,i,,s 
calorosas e·· .cheias <le entusiasmo que 
vemos surg.ir atualmente com tama
nha abundancia, quando elas não re 
fi:·mam uos solidas· al:cerces do Ev:.111 
e;elho? De que· serve chegar·. com fre
q 1encia à Santa l\lesa para receber a 
Sagrada Comunhão e logo_ depcis se 
entregar o resto d.o dia às praticas 
pagã,q. as mais desenfreadas?° Banhlls 
d'l mar no mais esoassa vestnarío, 
lPit1.ras pecaminosas, , companhias 
equivocas, cinemas o teatros imo
rais, dansas. jogo P. cassino e à nt'i
tf' a cabeceira da cama para ndor-
1111>.cer, ctepois talvez de cumprida a 
oração ·de praxe, o Radio ligado nos 
seus mais sordidos programa.~ .. ., 

~, não é assim que tantas familias 
catolica~ que adotaram essa refü;ião 
modernizaria empregam as: seus dias? 
Mais, seriedade e recolhimento ni,o 
seriam necessarios numa epoca cn
mo a qt:.:> atravessinuos? Nós, brasi
leircs principalmente que temos .-;ido 
tã generosamente poupac-Js até ho-

1':ão será ainda chegada a. hora 9a
rn uma austera reariio? · 

D"ante <lu horr!vel conf-usgo, no 
menos uma apuro.riio é absolutamen
te n.ecessaria: Os · segui(lores •las 
doutrinas de Hecker, de Schell, de 
Pégu)' e dos outros detnrpad~res ,ia 
clouf !na eatolka apostolica romana, 
precisam se defin'r ,, escolher outro 
nome para a sua religiiio. : porque o. 
discipulo verdàrleiro de Cristo ·será, 
att< a consuhlRçiio dos eecú~os; aq,ie
le que procura seguir a11 pa'.àvras for
mais dn SP.U · ím'c0 e divino -i\Íestre 
Nn$sO Senhor Jesus Cristo: "Q1iem 
qr-izer i:-;er 1neu dis_cipu! 0 T3nnnc·e a 
~i ·mesmo, teme a. sua .cruz, e- si~a-: 
n1e'"· 

Lembrem-se eles- desta fra3e c:o 
saudoso Arcebispo D. José Gaspar·na 
sua Pastoral -Coletiva da Provinc'a 
Ecie~iastica <lé São ·Paulo: 

,. À ,·erdade religiosa mutnada é 
erro !amentavel e funesto ... O Evan, 
gelho não ha de ace.tar-se por 'par, 
tes esco,hidas ao sabor dos homens 
caprichosos: ou se· abraça todo ou 
todo se reje:ta. Quem não está cc::,1 
Cristo está contra Ele", 

Nõc, Desperdice! 

S Deposite suas Economias na 

P_RUDENCIA CAPITALIZAÇA~ j 

CHEFES NATIVOS AFRICANOS 
RECEBIDOS PELO SANTO PADRE 

Entre as pessoas recentemente re· 
cebidas pe'.o Papa, encontravafü-se 
chef •s basutos e bechuanas. ( Africa 
Centrali, que v:sitaram Sua Santida
de em companh'a do Capelão dn.s 
forças basutas, do comissal'io resi, 
dente brita.nico de Dasutoiandia, f,e 
oficiais britanicos, de soldados · alia
dos e um grupo de sargentos nativos. 
Eles puderam fazer ao Santo Padre 
em primeira. mão um relato da pros, 
peridade das ?ll;ssões ·e ·11as · li!"s a 
que estii.o submetidos sob a adminis-
1 rnção brita nica, que despertou gra,11-
<le interesse cm Sua. Santidade, 

-000-

Nas oito semanas seguitítes à liber· 
tação dé Roma O Santo Padre já rt'l· 
cebe··a em autliencia mais de ce1ito 
e cincoenta mil soldados aliados; tilo 
grande tem s'do o numero que não 
existem mais tei-cos e medalhas de 
lembrança. Conti11Üa1h os pedidos (,e 
~udiencias, que são logo concedidas. 

OS.MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 
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PROFECIAS SOBKE -A· CONVER· 

SÃO. DA. RUSSlA 

Nossa Senúora qne,' através dos 
secaJos triunfou seiupi·e dos inimigos 
de Deus, esmagando com o seu pé 
virginal a cabeça ·~:e .. tcda~ as here
sias , "CUNCTAS HAERESES 
SOLA INTEREMISTI IN UNIVERSO 
l\'IUNDO" segundo· atesta Santo ,Ag~;;
tinllo, aparecendo em Fatima; vüíha. 
tambem ·c1estruir o .mon·stro de sete 
cabeças cio comun:s1110. 

Ela fechou-lhe as portas de entl'a
àa '3m PortÚgal defendendo-o con
tra os, arreganho~ da fera' comunista 
quando, ·.t.endo esta jnvadilfo o p:1ís 
viz"nho, ameaçav_a, de ·contormidaile 
com os ·planos secretes do· Komin, 
ter.n, transformar 'tod·a à Penfosnlo. 
Illcrlca num moiitão tle. ruínas e L,e 
calaiuidades. 

Não re_stá · a menor, duvida .<1ne 
Nossa Senhora nas suas celestés e 
maternais comnniê'acões aos humil•· 
des e venturosos pa:;torlnhos e-a. Al
j11strel, r.eferiU'Se. por vezes e iuuito 
claramente· à RussJa. 

"Quando Virdes uma noit3 àiumia- · 
da por uma luz dcsconhec:da,, sabei 
que é o grande siunl que Deus· vos 
dá de que yai · punir o mundo. dos 
seus· crimes . por meio da .guerra, tia 
f,me e da perseguição à rgreja, e: ao 
~'auto Padre. Para a impedir . \"irei 
pedir a consagraçio da Rússia ao · 
meu Imaculado ·,Coraçi.o e a comu
nhão reparadora nos prímeiros ~a
bades. Se atenderem ao meu ped ·do, 
a Rt~:i&ia se converterá e' terão paz; 
se r,,o, espalhará' seus ,err~s pelo 
mundo, i:-romovendo guerras e perse
guições à Igreja; os bons serão inar
t·r,zados, o Santo Padre terá muiêo 
que ·sofre·r, varias· nações se'rão ar,i. 
r ·iladàs.. · Por · fim O meu Co,ação 
Imaculado triunfará, ·. 

Nossa -Senhora de Fatima 

Qúcr dizer: 
Quando .no extremo 'Oriente (la 

Europa o Anticristo · desencadea, a, 
não somente contra a verdadeira Re, 
li;;ião, mas contra a prGJlria ideia iie 
Deus· e contra a. Sociedade Civ 1. a 
màis formidavel guerra q\,e regista 
a historia, no extremo Ociélente ~a·11a
rec:a a grinde e eterna rn:mlga da 
serpente infernal: «.:\la:·ia Sautis~i
ma ". 

E'a nos aponta. o unico, mns ·· in~a
l'vel, ·meio de salvaçµo: convidandn
nos à ·r,euiteilcia e à fuga C: o re'.:ac,o. 
princii·a'.mente do pecado impuro e 
da moda desvergonhada, e recomt>n-

· d·mdo-no.s ec,m materna insistenc'.a' a 
re~i!a,ão quotidiana do Terço do fcu 
Rosari:,, qu·e é a .chave <los tesou:os· 
de Deus", 

O VOTO ANTI-COMlJNISTA DE 
PORTUGAL 

O Sa~to Padre consagrar-me-á a 
. Ruscia, ·que · se ooriverterá e será 
concedido- ao mundo algum tempo de 
pa;: ... · (Palavras .de Nossa SenlhJ1·9: 
ptoferJdas na:. IU." Apai·l~io ele 13 Profundameute· preocupad.os e jus• 
de .julho de 19'17). tamente alarmados ·os.·Exmos, P:·,1 a-
.. Es'tan1os .<le .posse dttm ' precioso do~ da naç~o portug11esa, cto perigo 

· documento··gue :nos acaba de chégar comunista Q\:e· os ameaçaYa_- fi.rma-
de Portugal: ·por lutermedfo lie mãos ram com data de 13 de mah de 19:16 
am·gas. um Mlen.e voto denominatlo "V-0to 
. Nesse, d:lcumento, intitulac7o "H is• Ant'-C,mrnnL:ta ". 
torta da ·Fat:.ma ·tal .qual ela ê" a pro- Em virtude <lesse. ·Sô1ene, volo. o 
pria ·.vidente,: Mar,a Lucia :de J~sus, Epíscor:ado assumia o sagrado r,:im-
descreve em' linguagem c:ara e siu- prom'sso ·de ir com o povo numa 
gela a ·historia das' Apariçües. , grande Pereg.rinação Nac·:onal ::o 

Reprirtanclo-se à segunaà Aparição 'SantuariÔ de Nossa Senhora de Fa-
de 13 · dé .junho ds. 1917, diz textual- frua afim de -render graças, a. ina 
mente o .seguinte:. ceJeste Protetora e renovar .a Com.a-· 

"·., .Eu· riuni:a te de"xarei; O meu gração <le todo O país ao S01! Coração 
lmacu\ado .coração será o teu refu• ltnaculado, se Ela se dignasrn !J!'(él'. 
gio e. o· caminho que te conduzirá a~é servar o .pais· do tremendo .~lagelo, 
Deus"... . . Os tristes acontecimentos que te' 

"Foi no momento· em. que disse 'soguiraiil a essa,data·.do Voto .Anti-
e"stás ultimas palavr:is qqe abriu. as · Comunista de Portugal, perduram 
mãos e nbs .comunicOll pela segU:nlla ai11<la .na 'memor·a de todos. 
vel'- o. reflexo .da luz imensa que A ·No pais_ -v.izlnho .a. ij,evoluçf,o co-
~nvotv:a. Nela ,·no; vimos C(;mo éfu'e·· ··muniste -de -"julho desse mesmo .ano· 
submergidos em Deus. A áaclnta e 9 de 1936,' '' com todo o seu ·programa 
F;anclsco pareciam. estar· na pal·te iuonstrnosc de éxterminio <lo- Clero' 
d·es~a luz _que ~e-elevava J:)ara O /Jéu .Secnlar,e Regular, de.:supres,;ão iuí
e eu na que se esplugia ·sobre a t,,;. placavel de todos os eleuíentcs <'on-. 
ra. A. frente· C.:a palma da:·mão díré.ta servadores, de aniquilamento comple-
de. Nossa Senhora ,es;ava um coração to ela Religião catolica e ele q,ua1J10 
çercado. de esp: nhos que· ~ele se crà- nos tesouros publicos e particulal'cs 
vavam. Compreendemos· que. era O cfa historia, da arte e da: cienc·a a 
Coração Imaculado de Maria,. ultra; podia recordar; ... a Espanhá trans-
jad0 pelos pecados d-a hu.ma·nirlade e f')rmada em campo de bate.lha, onrle, 
que c;uerla . reparaçãc". rlurante riais anos se amontoam ca:a-

Acompa11hando o documento e>m midades·· e rninas, ama.çadas. col!l · o 
apreço, .c_he~ou tambem às nossas sangue dos seus melho;ses r:thos .. , 
mães uma expressiva, e devota. <!H• . Ao mesmo tempo em Portugal, n:,o 
tampa· conforme à pareceu aos vid.an- obstante as conspirações " ateu! a-
tes de FaCma. e. se~undo a ant-erior dos, apesar de todos os esforço:, ,,-,. 
descrição :feita pela propr:a . vidente lapados e manifestos do poder fü13 
Il'mii. Maria Lucia das Dores, ou $8· t;evas, a paz e a Ol'dem,· que lhe 1>1;r-
ja, ostentando à frente· da pa:ma da u,1tcm prosseguir na conquista da 
mão direita, um coração cercado de prosperidade moral e· mater,al''.· .. 
e,splnhos que ·ne·e se crava,'arn. A Tornava-se mister cumprir r"l.g'o, 
figlira, n:mbada de luz, de Nos·sa .Se, sarnente O voto feito; e o l'lpiscJi;a-
nhora emerge sobrá um fundo azul do e O povo cumpr.iram-nô digna1m,n-
clai'J 'num trono de nuvens lumino- te. · 
sas desc'aneando sobre o• globo ter- "Pod.e dizer-se que Portugal cm 
raq~eo, sendo mui.to de notar que, um peso tomou ô bordão de 11c:-eg1·i110 
dos seus pé~ poisa sobre .á Russia, para fr aos pes da celestP, Ra'>1ha de 
Não deixa de cbainar a ;1teução esrn. Fatima depor as homenagens de nma 
atitude da. Aparição de Nossa Senho- infinita gratidão. Vinte Prelactt:s, 
ra de, Fatima .. S. Santidade Pio xn, 1ilais ele. mil Sacerdotes, meio milhüo 
:·cou~o Vlgario dAquele a quem ºfoi da• de fieis renovando a Con~agra(,°ã~ 
do todo o poder no Céu .e na terra.·, sua e da pàtria ao Cor;;:ção tmacuia-
e de quem recebé\i a solicitude ele do de Maria lá no Santua1·:o bendito! 
11uantas·. almas remidas com o seu enquanto por esse país afora cente-
sangue povoam o mu_ndo úniverso··, nas de milharés, unidos com cs pe:,,,, 
co'.lsagrou aó Imaculado Coração de grinos num só coração e 1mma só al-
1\I:wia todo· o mundo, clilaçerarlo por ma, presta\·am nas igrejas <las pro, 
exic!ais discorclias, abrasado em in· 111··:1.s torras identicas honwnagcns 
condios do odio;'· vitima ·de suas pio- rle. amor e gratidão, cte dP-voç,'\o e li, 
1,rias iniquidades. Por tanto, S. San- delidade!·•... Nessa · gloriosa e dPs· 
tidade consagrou tambem ao lma- ltunbrante jornada de fé e de amor 
culado Coràção. de Mar'a, a Russia,· da TERRA DE SANTA MARIA a :ma 
como fazendo parte de um todo, co- milagrosa e ce[eme Protetora.. sc·-
nio t.ná parcela integrante da Huma- gunrlo os dados colhidos na "Voz ,ia 
nidade. Po<lein ser ainda. aplica dás Fatima ., de 13 de maio de 1938. rln ta 
a Russja aquelas ·palavras do ato ffe em ·que Re reallzou, foram distrilJui-
Consagração ,cl,e Sua Sauticlade: •' Aos <las por cincàenta Sacerdotes, <luran-
povos pelo e_rro ou pela <1isco1'dia :;e- te mais de· três hora.s .a fio, quar0n-
parados .. , dai-lhes a paz e i·econdu- ta e f:inco mil ccmm1hões!, .. 
zi-os a.o unico redil .de Cristo, sob o C.umpr;a-se O anuncio profetico lei, 
unico e verdadeiro Pastin·". to por Nossa Senhora aos videntes 

CONFRONTO HISTORICO 

Isto não óbsta que em ocasião opor
tuna, seguncl<J se depreende das pa
la vtas da Aparição, Sua, Sant'dade 
consagre de moâo especial a Russia 
aó Imaculado Coração de Maria .. 

· No excelente e bem documentado 
livro do Pe.· Fonseca, S. J., "Ko%a 
Senhora da Fatima", l.ª edição bra
sileira, pagina- 249, deparamos uma 
atinada o_bservação historica estrei-' 
t?,mente relacionada com o assunto 
que nos ocupa: 

"A 16 de -abril de 1917 - um tllP.S 
epois da. revolução 'militar que 1e

vnu à abdicação do infeliz Nicolau 
11 - chegavam .a Petrogrado Lenin 
e Trotzk e nos· dia,s imediatos imr,ri
niam a orientação. e· tomavam o (;O· 
mando da revolução social-comunis
ta: no dia 7 de n<Jvembro do mesmo 
ano trllmfava em Petrogrado · e n',s 
d!as seguintes cm Moscou a fac<•âo 
lJolchevista, que· se proporia m"'t~r 
a· ferro e togo a Russia, o l\Iexi<'o. a 
Peninsula lberíca .. : o mundo intU-
ro. . 

J<Jntre estas duas datas, exatamen
te a. 25 011 27 d ias d epojs· da primei• 
ra: e, a igual . <listáncia antes d.a se• 
gunda, tinham lugar a Pr'me:ra e 
u\t\ma · avaricões da Ii'ati111:i.. 

ua terceira Aparição: "Em Porttt· 
~ai consei·var-se·ã sempre o dogma 
da fé•·. 

(A seguir) 

Livros cafolicos de cultura 
Comunicam-nos: 
Os livros do Revmo. Pe. Antonh tle 

Laburu, S.J .. a que se r~fere o arti· 
go "Pregando e Martelando" rle hojü, 
são os seguintes: J e,·su Cristo es 
Dios·? - Jesu Cristo resuscitó? ·
Jesu Cristo . puntos sriciales --- Je
su ·Cristo v el :IIatrimonio. - Sola a~i 
si' aregla el lllundo - Que es la Egk
i;ia? - Origen de la vida - Psicolo
gia medica - Problemas de psicona
tologia -,- Ano.rmalidades del <:arac
ter - Impossible la castidad? -- Las 
playas y su aspecto moral. 

Estas obras são clivulg-adai; pe!s.s 
Livrarias "Cor" - ·selo Horizonte -
R .. d0 Esp!rito Santo - Pouso Ate. 
gre - sul de Minas 
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O noine que enci,ia ·estas- Úphas talvez :ieja-extranho:'a muita gente'. 
. Aliás só agorá, quando··. o · livro· em castelhano vai penetrando .. em no~as 
llvrarias:. é que vão $e .tornando co_nhecidoif,a~,tores :e ~bras de c~ltura 
catolié-á ·até· bem. ·po4co. qúase . ignorados, _Ji'elizme~~ . al~as editoras 
'argentina1J' . e uruguaias 'nos tem endqueérdo · ·de JO~as· :' ~nmorosru: no 
•campo· da Filosofia,. da, ·Teologia, da. Ascetrca,, da. Apologetica, da L1tlll'-. 
gia, ,da ilisté»-ia e ,da' )iteràtúra a.m~na e instrutiva; .E' o que llO! v!m' 
·consolando . da falta· laníenlavêl , , da boa .e ·rmuisslmá literatura catohca 

. européià, sobretudo .a: '.tràdcúa. . . . . . ' . ·. . . . . • _. ... 
. Já dealgum ,ten;ipo',c'.o1coori um autor. :E' o,nome que at vai a_enh~. 

. tular, ó. artigo· .... '- o ihistràdo; ·o sabio ·Jesuita Revmo. f!e, Antoruo <lé 
Laburu. . ·'. . 

. Não é"·t'.m-'desconh,ecidQ_ ,entré, -ués. Ha por· aí ,m1Jitos ,dos seus dis- · 
:cipitlós .e ri~oi'_pouc~i·aclmira<!~res.. . . . . • 

Ha ·dias recebo càrt~: de um· leitox:'a. f:e queixar da .. falta .. de or1en
·t;içã<i nà_,cám1;1éi da. ~i~Íiogi•.Jiá cat<>)ica. _ 1\1:tii!à' gente· ha po!, ~í sequic,sa. 
de, ,boa leitura,- de· ·9ma. -instru(:ão · mais- solida, ·e 0esclarecunentos, para 
duvidas torturantes . ·ein :m:at&ia religiosa,,' argumentos.: 'para . .combate· à · 

Cuzilaria '·tefrivel. das '-oojeções, contra a fé, :na. palestra, ·no ión:ial, enfí~ 
em toda parte poi: ·:ú no' ambie•lte . de '.ceticismºo i( de grosseiro materialis-
mo ém 'que ~ivc :o mui1d6 de',hoje. . . . , . . .. 

.Que ie .ha 'ele faze!'?, Pei·mll.neéer -indiferente ·se1'ia covàí-dia. ºDiscutir? 
E· qÚ~n1 hoje erÍcôntra,'.tempb_ para estudo$ ,profundos de religião _,e de. 
apológeqca ?, E' tlemais, ,,a cúlt11ra religiosa não anda muitíssimo :descurada 
mesmo entre ·.'o,s ·)l1ais . fervo:-O!:QS .catoJícos? ()_ remédio --f pl'OCUrar- e _es
tudar( obras .. cujos autot~/já tenham feito. :este trabalho . de , sintese; . cla-
1·eza. e;utilidade· prática :J, fo1:nerain~noi com .o .presii~io ·c;a sua cultura· e 
a garantia· da :pura , doutrin;:i; . ,argumentos · i-ue -firmem . nossag . convicções 
~ .nos àjudem ·a defender ó teso:ll'O "ii1àpreciav~I de ·nossa Jé. 

· ,Destes,.;iufor~, e, dent~.e o.s:.\nuitos, ,se 'distingue -0 Pe. Lilburu S.J., 
de::maneil'a h1confondivel. · · , 

·,. -lteside ·hoje. 'eih Buenos')1.ires. 'Um fabio ·autel)tico. ºliomem de _uma, 
cultura t~o 'vasta e 'profunda, como. i·aras •Ee· ºpodem 'encontrar .. Tud!) nelé 
nos, atrai. Eloquenci;i a.rrebatadora, -clare:i:a, nieJ-:idiàna,. esíjlo ifulgurante 
Yivo, grafico; solide2c de ·mna cultura verdadeiramente ',admiravel; ;ameni
dade é .éncanto' ela exposiçêó,, e. uma lógicà,. uma· .argoowntaç_oão con
vincentes cj,enetrantes, -.Nã_o ha exàgeró em cháma-19 .um dos maiores. 
orndores ,e apologistas .contempóránéos. Os:,:uus· ,alunos de Roma e: os 
que; já o lerâm ·é· conhecem . na, America, -são>unanimes · ·.em. ó ,louvar ar~ 
rebafados_ 1>élo genió. . . .• . . . , . . ; . . , 

Para.: lnllitos ó nome 'do· -Pe. ··Laburo S.J,. aqui será' uma· revelação, 
Quando ha aigunsº.dias'\m1·Jéitor culto do LEGióNARIO .me escreve, 
rogando- informe ·aos leitores <Íe .algumas obra,; uteis, _ópórtunas de· cu!-· 
tura 'ct.tolica, icmbrei.:me 'do 'i f tre, Jésuita, cujas . .obras :vão, fuzendo por 
aí nfora . éi:n toda . America. um ·'bem . ext~aordinai:io': é !ião conhecidas . mes-, 
mo fora dos :incios. cafolicos. Hoje nos achamos diante de um _mundo. quê 

' tudo Jiéga, Pelá. prlmeira :vez na· historia, diz Pi~·:_xl llª "Divini R\)demp·: 
to1·is'' assistimos a uma'luta.íriamentê ralculaila e longamente,pret)arada, dO 
homem cont~ :o. Di~ino". :.- . . · 

E' mister ,i:9meçar J!ela:basé na'oefésa ·da··fé .,...,a existencia do pro~ 
prio· Deus: Numa' serie-:'de, conferencias· ·enfeixadas ,em ·Hvro· ,o Pe. La
buru S.J. · .Ms dá :toqo, . uin • tratado_ .luminoso,' vivo, sihtetico, _,11tuàlizàdo, 
irrefutavel, :da éxJStencia .,dé -Peus. trm ateu- dificilmente' lhe resistirá à • 
-lo{iica e o; calor- das•cô~i~ç~s. · , .. · .· .· . . · . . . '. · 

Nega:-se:a Divindade. de Cristo'Nó~o-Senhor,,. fondatl).e!)t,o de_ toda- nos
,sa fé .. A obra 'satanica, tlo 'naturàllsnio; do '.1nisiicismo alemão, e dó. renarus

. mo, rácionalistas, tentândb ·redi:.iír Cristo :NossoRedéntor ,'is p,ópoi-ções hu
manas, hoje ain:tla vão •por' a( criànçlo'·esco1as .de:-ccticisrrío ·e. levan<lo a des
crença ·em t3*t:is. ,almas ·sedentas de Jesus .Cd~to, e· que· perguntam hesi-
ta'ntes: é um·Peuti? uni: hotnem? 'uni filosofo'/. ,· ·. 

Quanta: igfloÍ'li):1da; quanta :hlasfetnia; 'qüinto :àbsurdo em face deste . 
:problema esse.ncia_l ,.para ni>ssa f: · -½-· a Djvindad'!, ,,d'! . ~rist9! .· Em quatrq 
.obras luminosas" quatro: series· ·-de conferencias 'réa.Jizad,is ,i,rn Madrid,. 
.E ... enós Aires_ e. Montevideu,, O· Pe, :Laburu,.S.'. J.· toéa ÓS pontós essen-'· 
cia,s i:a questã,o, riuma dia1etic:â,~vivá, co.ín o ardoi' \n1.'eloquencia ge um 
apostoló ·e a cultura •de· iun. SllQio. . · . · · . . .· .. · 

La ,Divinidad de Jesu CrJsto; -.Tesu ·-cristo resuscito?; ,Jesu . Crbto · -
puntoi/sociales dc'su dotri~; .Jesu Cristo' y el Matrimônio; , 

Eis aí quatrn' serieS) de '.•cohfetenciài ·em q·uafro livi!"inhi>s-' que· ,se lêm 
com entusfasn1()' e onele, se aprEindl1, em. sÍhtese' maravilhosa itefoquente,. O: 

gue ser:a mister procura, ein. ·longos. 'estudos e em variadas e· difµsas 
. ctii~ertações · apólogéticas .. .Nas · conferencias ,.<la. ·Pas.coa na Ciitedral . de 
:Madrid o. Pe. Laburu estudara o, :dogma da·. Ressul'rêição ·de .. Cristo .. E o 
fez com tal elôquénda, cultura e fervor, que ao/ éncerra~Jas 'a multidão 
eletrizada pelo Ileu· verbo 'de Jogo· não. pollde·: se:· _tontá - prorrompeu 
em delirantes· aplausos: no interior do ··templo;·.· . . .· · . 

· Jesu· Cristo. )':.· el Matrimonio. é obra de i·êal-utiljda\le. nesta hora em 
que,.ois. injrnigps .da.,fa1nili,i0 a ,querem, solapar ,.péhi -~ase. Que·· arglll}len-' 
tos poderosos . contra o divorcio ·e· os males da· vida· moderna no lar 
nwderno •. 

Jesu: Cr\;to -y" puntos"' sociales dé su dotriria nos revelam a figutà , 
.Divina· do Mestre unicà soltição da questão social.· Uni estudo. hnninoso. 
de sociologia cristã. , · 

."La, Divinidad de 'Jesa Cri,io", não· parece deixar porta aberta para 
. uma objeção contra o dogma 'fuudamental d'e :· nossa .. fé·. · · · 

Jesus será' melhor conhecido e ·o ~u Evangelho: mais lido quando 
apostolos da ,tempera do P.e. Laburu S. J, nos s6ubera1n transmitir no 
calor daquela argumentação e· de µmá fé tão· viva, as verdades mais ele
mentares e no entanto a ·maís".iJnoradas sobre a Pessoa -adorav·ei do Mes-
tre Divino. Como. :Jesus. Cristo é ignorado e blasfemado! . . 

Com11 sociologo. o. jl ustre J esuita espanhol oferece~nos _o teeouro de 
quatro conferenc1âs .pronµnciacl.as :em BUenos .:Aire·s e ~-euni<lás em vo- , 
lume. de pouco n1ais.·de cem páginas: -'-. "Sol({ asi·1,e, an-egta·eJ .mundo". 
São de 1942. Oportunas. e··atuais. 

A Igreja é tantas ve~s ··odiada e ,mal compreertdida. Preconceitos, 
· má íé, .cbjeções contra sua origem divina, -',escaridalo da hlpocrisía em 
Jace Cas miserias .e defecções. de alguns de ~eus membros. Em cinco 
c-0nferencias o P.ç. Láburu. S.J, ·nos reveJa, os ·esplendores, as, glorias e a· 

· obra c'.a Igreja de Cristo. 
Sincero, e:i:põe nà qµint,a ~o11Íerencia sem_ didarces, sem hesita,ií.o, 

uma sintese de muitas niisei"ias .dos membrós', da Igreja, ,para. coii.cluir 
quanto se falsifica a Historia . e como apeEar das' defecgôes de alguns 
membros seus infelizes brilha a divindade. da Igreja, Esposa, Imaculada 
de Cristo. · · · . . . .'. . · ... · . . · 

E' o pequeno volmne: Que es la ·Jglesia.?, -Aqui está toda a alma clo. 
Jesuita, do filho de Santo lnacio campeão e valoroso, soldado -da I~rcja. 
ele Cri&to.. · · 

N'o terreno da. cultura o nome do .Pe. Laburu S. ;J. é hoje re,;peitado 
como sabio ·autentico. A ·Faculdade -de Medicina 'de Buenos Aires. con-
fiou-lhe a cafudra de Psicologià Medica. · 

. . Das suas lições a pedido ·<otos· alunos e, do corpo_ docente aparecem 
duas obras que jâ. não fii;aram em primeira edição: - Psk-ologia Medica, 
e, Problel)tas de Psicopatologia, "Anormalidades . deJ caracter". 

talta-me. competencia para julgà,;las. Os· alunos. da Faculdjl-de de 
Medicina de Buenos ,Aires, e. o Veneravel Conselho Diretivo da mesma, 
e os inumeros medic<is. poitenhos q'ue exigiram a,_publicação das .Hções 
do Pe. Laburu S,J. já em algumas edições, falam c.om mais eloquencia 
elo valor cientifico das duas obras magistrais ·do grande "filho de Santo 
Inacio. . . . . 

·os problemas, as questões do terreno da psicologia sempre por aí 
suscitados e encarados sób o aspecto materialista. negando o ,espiritualis
mo cristão; e· o livre arbitdo,- que mal não ·fazem, que devast,açôes na 
alma de nossa juventude medica! NJ lições do Pe. Laburu S.J. não saem 
do terreno cientifíco para o. teologico como· Jródem · julgar II pl'Íol'i alguns 
incredulos · mas, esclarecem e orientam· os ·espiritos, nesta hora de ana1· -

. quia e explorações revoltantes de tantos falsos 'profetas _da Psicologia e 
de freudismos ridiculOs, 

O sabio Jesuita passou longos anos em estudos .. profundos e serios 
de laboratorios. Deixou nome nas rodas cientificas. da Espanha. Fez ex
p,;,riencias que o tornaram conhecido e _respeitado. O · Jivri.nho ''Origem 
,te la vida", revela o sabio e. nos- põe diante do problema biologico e o 
po$tulado da geração expontanea, Fica no terreno puramente' cientifico, 
para ter o direito, de concluir: - a origem da ,>ida por geração expon. 
tanea, é um postulado da :ciencia 'positiva. um argumento cientifico, ou 
a intolerancia e o ateismo disfarçados e mal cobertos com os trapos ar
rancados ao manto da éiencia? 

E' este o autor·que no meu entusiasmo (é é o de todos que o leram) 
quero hoje recomendar aos meµs leitores anciosos a procura de obras 
que os orientem no estudo das questões e problem·as vitais de no5$1 íé. 
Ha tantas e tão v~riadas é· verdade. Todavia ha· necessidade de algo pro
fundo e sintetico, claro, convincente e ekquente. 

O cidadão moderno ·já não se · dá ou não lhe sobra tempo para IDligo 
estudo. Feliz é quafí.go encontra quem já· lh~ íez esta exaustiva tarefa 
e a oferece pronta no· livro. No camp0 da apologetica o, Pe. Laburu S.J. 
realizou e . com brilhantismo· esta urgente· e necessaria obra. . · 

Eis pri1·que hoje dele me ocupo nestas colunas; Aos 'que me não. quise
-1·em c1·er, "xperimentem. Leiam uma :.<Ó das Sl'as- obras .e farão como-eu, 
talvez - hão de ler todas. com o maximo p-roveito, e não :menor encanto 
e edificação. 

Eis a resposta ·que· venho dar a m:i~. de um· leitor amigo, preocupado 
com o problema da léitura facil, profunda, e solida df cultura catolica .. 

Quero ser mais pratico. Os livros do Pe.: Laburu S.J. são editados 
quasi todos na Argentina· e no Uru!{Uai. · Encontram-se no Brasil,. nas 
Livrarias "Cór" de Belo Horizonte e de Pouso· Alegre sul de'Minas onde 
um apostolo da Boa Imprensa o Pe. Angrill, do · ·Coração de Maria or
ganizou uma admtravel obra de ampla difu:,,ão · de obras de cultura 
catolica. , 

Desejaria ver ~ais lido e conhecido ·entre nós o Pc. 'Laburu S;J, · e ·· 
quem nos dera qUe seus irmãos, os benemeritcs Padres Jesuitas nós des
sem a ventura de ·o ver •ntre riós e ·.alar aqs nossos ·intelectuais comb já 
o fizeram o· Pe; Coulet e · o Pe; Dabin! Oxalá: meu sonho o\Í fantasia fos
se um dia realidade! 

/ 
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é uma niolestia ião grave, que pócle proc1L1zír .a morte ou 
inutilizar a criatud. para o resto da vida, não poupando 
orgão algum, com predileção pelo sistêma nervoso, o co· 
raçfw e os olhos. 

/1. tabes, a paralisia progressiva, as psicoses, a cegueira 
e o aneurisma da aorta, aparecem anos depois aos que não 
se tratam. · 

.Um tratamento bem feito com o Depurador-Tonicc. 

aprovado e aconselhado como auxiliar 
filis, é uma garantia para seu futuro· 
estará <le acordo. 

110 h-afaine11to da Si-
0uca seu médico que 

Sem mais demora, deveis usa-lc N. 92 EC 

JUVENTUDE FEMININA CATOLICA 
RECOLHIMENTO MENSAL 

~o proximo domingo, dia 17, reali
!ar-se-á a .costumeira manhã de for· 
111ação que a Juventude promorn 
l'IJensalmente. 

A este recolhimento que será le· 
'Vado a efeito na Capela das Servas 
do SS, Sacramento das 7,45 às 12 1Jo-
1·as pede-se o comparecimento <!as 
socias da Jh ventucle (J ec, ,Tic, J oc e 
.Tuc). O convite é extensivo àquelas 
que se interessarei;u · por esse movi-
111ent0 espiritual. · 

HORA SANTA 

Como habitualmente, no :!.0 ~omln
go, dia 17 do corrente, às 14,30 e às 
18,45 horas estará a Juventude reu-

. 11ida aos pés de Jesus Sacramentado, 
11a'· Igreja de Santa Iflgenia, sede ela 
Adoração Perpetua implorando· du
rante a Hora Santa mnitas e especla
lissimas bençãos do Céu para os seus 
,trabalhos de Apostolado. 

Chamamos ·a atenção para os ho- -
1·arios racultatiYos lembrando às adn
l·adoras a necessidade do seu com-
p.:.recimento. · 

REUNIÃO MENSAL DA JICF 

No proximo domingo, 3.0 do mês, 
17 do corrente, ua Capela das Ser• 
vas do SS. Sacramento, às 11,30 ilO· 
;·as, terá lugar a reunião mensal da 
Jicf presidida pelo seu Assistente 
Revmo. Sr. Conego Dr. Antonió d.e 

. ~astro l\Jayer. 

·FOLHINHAS 

só um desc·onto ele 20% às s.edes tfo 
outras .Juventudes num pedido supe· 
rior a 50 Folhinhas como tambem 
uma bonificação a quem colocar dez 
Folhinhas. Cada exemplar CrS 6,00, 

EXCURSÃO A SANTOS 

Domingo nltimo, dia 3 de setembro 
levou :> efeito a Juventude Feminina 
Catolica sua anunciada 2.ª excursão 
a Santos dando cumprimento a éam
pan11a lla J\íodestia hà pouco enceta, 
da. 

Moças da J. F. C. e· da Federação 
· l'.Iariana Feminina estiveram em S. 
Vice:t.te, na Casa do professor - pro
priedade da Liga do Professorado 
Catolico ond.e tiveram· otima acolhida. 

Do programa do dia fez parte o 
banho de mar, com o uso <lo "ma.!llot 
Distinto" que graças a Deus e à Vil·· 
gero Purisslma vai encontrando eco 
nos corai;ões bem forh1ados. t1: com 
gramle prazer que publicamo$ a car
ta ha dias chegada a nossa Rede 
o que vem conflrmàr a oportun:dado 
da ca,npanha. a que a Juventude ~e 
lançou. 

"Baía, 20-8-944. 
Presada Senhorita. . 
Ct.mprimentos, 
Lendo na "Semana Catolica" desta 

cidade referencias. a "Maillots» de 
modelos aprovadÓs pela A.C., dese
java que V. S. pudesse Informar so
bre ,reços e condições de venda, pre
tendendo eu adquirir alguns para mi· 
nha ·,familia. 

Deus guarlle a· V. S. 

APELO DO SANTO PADRE 

P Jr varias vezes e por estas colu
nas, a Il'elleraçflo dirigiu-se a todas 
as Congregações no sentido de at~n
derem a um Apelo dirigido por Sua 
Santidade o Papa em prol das Viêl· 
mas dos horrores da guer1'a. -

Agora todos os jornais desta capi
tal, em nota bem destacada, publica
ram um apelo ao povo da Arquidio
cese de São Paulo assinada por S. 
Excla.. Revma .. Mons. Vigario Capitn· 
lat' e mais uina. comissão de distintos 
senhores, representantes destacados 
da ncrsr:i m·elhor sociedade. 

Nesse apelo Mons . .Vigario Capltu· 
lar mostra a necessidade premente 
dos fieis da Arquidiocese de S. Paulo 
em atenderem à solicitação · do San• 
to 'Padre. , 

Com efeito, o Vaticano, por causa 
desta guerra, tornou-se um cf!lltro. M· 
guro onde se abrigaram milhares de 
pessoas. 

Os gcuetos de toda a especie es
cassearam em Roma. 

Ha falta premente de viveres, TOU; · 

pas, calça<los, etc. 
Sacerdotes celebram clescalços, 
i\Ias não só em Roma; em outras 

partes da Ital!a,. bem como de muitas 
regiões dos países ocupados, che

gam apelos prementes, que o Pai t'ta 
Cristandade tem atendiclo na medida 
do possível. , 
. São cerca de meio milhão de almas, 
em absoluta necessidade, que espe
ram de. nós, um socorro que os· éóus 
premiarão, ! 

O rigoroso. inverno da Europa ap1:o· 
xbia-se. 

Ha milhares de pessoas sein ro'J.·. 
pas, 

"Necessit.ldos de teto, necessitados 
de pã0 e de remedias; necessitados 
de roupas e de agasalhos para ,os ri
gores· do inverno que se aproximn.. E 
são esses homens, essàs mulhen,s e 

'éssas crlan!;as, vitimas inoeentes c:1, 
conflagração mundial, que orá 110s <'S· 
tendeu' suas mãos suplices; e pela 
voz augusta do Sumo Pontifke l!.o· 
mano nos pedem um pouco de nos
sas sobras••. 

Que esperamos nós? 
Não é esta mais uma excelente 

oportunidade pa;•a cs C;mi;rcgados 
demonstrarem suá prouta ob:!lfüencia 
ao Santo Padre, e para a 'J)ratica de 
uma elas mais caras virtudes, a ca
ridade? 

São Paulo ha de brilhar mais uma 
Vez pe:os. seus dotes de filantropia e 
de caridade. 

Os Congregados !\faria.nos hão ele 
l!aber prestar um ine.stimavel itui-i
lio nesta campanha, difundindo o ape. 
lo, encaminhando os donativos. 

Já temos recebido muita c:msa, en
viada por vari;is Congregações. 

Para maior .facilidade dos q.ue de· 
s··jaiil cooperar deveras nesta campa
nha de caridade, a Federação poderá 
encarregar-se de encaminhar à Co· 
missão competente, to~s os donati-
vos .:iue- lbe forem remetidos. ' 

.,.-..., 

' Confrade at0• e obr0 , (a) Dr. G. 
Prudencio - rua Rlo Pa1·,:,.guassú. 16 
- Boa Viagem - Bafa".· Tudo constituirá um odmo donati

vo: generos, roupas, calç11dos e mes• 
mo dinheiro. 

Já estão senclo áish'ibuldas al!. Fo
!hinhas da Juventude para 1915. 
Constituem otlmo presente, pois si\o 
11rtístícamente confeccionadas :;ielo 
atelier tipografico Pocai - Õ editor 
que se especializou em impressos no 
geí1ero. 

Ha grande procura pois as nossas 
Folhinhas reunem à. utilidade O gos
to .artístico. Tem chegado à nossa se
ele · diariamente pedidos não só do in
terior como de var!os pontos do pais 
o que vem confirmar a ap·reciação de 
fl.Ue foram alvo os nossos calenda
a·ios. 

Com muito prazer remetemos ime
cliatamente os exempla1·es que nos 
:torem solicitados. Concedemos níio 

K B. :. (O grifo é ~OS~Q) 

NOSSO PlANC 

Enfim tem a Juventude seu plaaol 
Els satisfeitos os desejos ardentes 
dos amantes ela musica. Devemo,Jô à 
caridos~ amizade elas mui Reverén
das Conegas de Santo · Agostinho 
que nos brindaram com tâl;> magnifi
co presente. A elas tributamos pu
blicamente nossos mais sinceros. agra
decimentos, não somente por esta 
cari~ade, mas por tudo- quanto com 
muito çarinho fazem em beneficio da 
nossa juventude. Nossa Senhora ,lo 
céu saberá recompensa-las com suas 
mais suaves e prorundas gra<;as. 

• Saibamps dar com generosidade, 
como prova de gratidão a Deus· por 
nos ter criá.do num pafs que at.é ·ago
ra. desconhece, . pr,aticame11te, situa~ 
ções tão .aflitivas como as:-ác:ma des-
critas. · 

Saibamos dar ltoje, afim de, se um 
dia viermos a necessitar, termos a· 
certeza <le que tambem receberemos, 
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CONCENTRAÇÃO EM 'VILA 

IPOJUCA 

Rc,aliza.sc hoje a Concentração 
Mariana em Vila Ipojuca {!to da La. 
pa). 

FEDEKACÃO MARIANA FD.UNINA 
. Às 8 horas haverá Missa· cqm Co• 
munhão Geral, sendo celebrante o 
Revn,o. Pe. Agostinho Mendicute $. 
J., Diretor da Federação. 

.it-; 9,30 horas haverá a grande as• 
sembleia, durante a qual falará .s<>!Jre 
assuntos do. i\larianismo, o nosso. 
Revmo. Pe. Diretor. · . l'ROCISSÃO EM LOUVOR DE NOSSA 

SENHORA APARECIDA 

Atendendo ao apelo que lhe foi feito 
é- Federação. Mariana Feminina parti
cipou da · solene procissão em louvor tle 

· :Nossa Senhora Aparecida, realizada r,a 
dia 7 de seten:.bro ultlmo, tendo compa-· 
1·ecido grande numero de Filhas Je 
Maria. 

l\IISSA EM AÇÃO DE .GRAÇAS PELA 
rossE DE D. CARLOS CARMELO 

DE VASCONCELOS !\IOTA 

Associando-se ao .-júbilo da Arquidio
cese pela eleição e posse do Terceiro Ar
cebispo ele São Paulo, D. Cárlos Cai·me• 

· 10 de· Vasconcelos Mota, a Federação 
Mariana Feminina mandou celebra,1 
lVIÍSSa em ação de graças, no · dia 'I de 
setembro, às 9 horas, na Igreja de São 
:Francisco, tendo enviado tambem u:n 
telegrama de congratulações a S. Exc!a, 
Jl,evma. 

, ~RANDE COMUNHÃO DE CRIANÇAS 

Afim de as.sistlrem à grande comu• 
í.1hão de crianças que se realizará .hoje, 
iàs S hs. na praça da Sé, foram convl
dadas as Filh~ de Maria. Presentes 
com· seus uniformes,, abrilhantarão a 
cerimonia com os seus coros, sob a cH
l'ecã'o da Pia União elo santuario Co-
111ção de ·Jesus. · · 

AULAS DE RELIGIÃO 

Cõfuo habitualmente, haverá, amanM, 
l!egunda-felra, na Igreja de São Fran
cizco da., Penitencia, das 18,30 às 19 no
l·as, mais uma aula. de Religião, a car•· 
go ·do Revmo. Pe.- Dr. Eduardo Rober• 
to. S. Revma. estai, agora, dando ex
plicações acerca. do sacramento do Ma
trimonio, ·sua preparação remota e pro
:xima. A diretoria da. Federação iem
bra. a. conveniencia. da. frequencia. a. es
sas aulas que muito podem influir rJl . 
boa formação das jovens. 

1'\IISSA DE REQUIEM 

A Federação fará celebrar, no prox!
rno dia 18, às 8.30 horas, na Igreja da 
Consolação, Mis&. por alma do Revmo. 
Pe. Priulli, Diretor da. Pia União do se
mi.na.rio das Educandas, recomendando 
11, todas as Filhas de Maria-sufragarem 
a alma do piedoso sacerdote. 

CONCENTRAÇÃO DAS FILHAS 
.tJE MARIA 

No inluitQ de aproximar cada vez 

mais as Pias Uniões e tornar conhecidas 
das Filhas de Maria as paroquias mais 
novas, será realizada no -mês de outu
bro um concentração mariana na Pa • 
roquia de Nossa Senhora dos_ Apo.stolos. 

TANAGRAN 
Otimo' fortificante 
feminino, exclw;i
vamente feminino, 
Mercê de se\lS 
honnonios espe• 
ciais Tanagran re
juvenesce a l)lU.;; 

'lher, Tanagran é 
o reir.édio indicado, 

em todos os casos de abiµimento, 
rugas precoces, envelhecimento 
prematuro, cabelos brancos an
tes do tempo. Em todas as 

Jrogarlas 

Às 10,30 horas, encerramento. da 
assembleia e desfile de todos os Con
gregados llelas principais ruas da 
Pa,9g11ia. 

.Durante a semana foram l'ealiza
das palestras prep.aratorias que ver• 
saram sobre os seguintes telmis:. 
"l\Iaria Santissima · Medianeira de to
das as graças", pelo Sr. Adriano Car
rer; "A · !amllia e Nossa Senhora·,, 
pelo Pl'of. Antonio ,T. Lagoa; "Ma· 
ria auxilio dos cristãos", pelo sr. 
Eduardo Rocco; "~taria Santisshna 

18 a ·mocidade", pelo sr. Armando Jo
só da S!lveira e "O Ma.rianismo e o 
amor ao Papa", pelo dr. · Felipe de 
:Menezes, 

·' Como I sempre, as Congregações 
que se fizerem representar deverão 
estar munidas de suas bandeiras • 

Ha onlbus para· o local, saindo, da 
Lapa, da rua Trindade. · 

Os Missionarias norte-americanos na Corea' . .-
•. ·,, 

,·,:·,.,., ., .... 

Como são 
da guerra 

tratados pelos japoneses, que antes 
já os espionavam cuidadosamente. 

O Revn10. Pe. Harold Henry, d<ls 
.Missionarios de São Columbano, que 
foi preso pelos . japonesés na Cor.a,a 
quanclo os Estados Unidos entraram 
em guerra, e que mais tarde num in• 
tercamblo de prisioneiros foi repa. 
t,:iado, rez unia relação do que foi a · 
3Ua Vida nas mãos dos invasores. 

Foi submetido, inicialmente. a um 
minunioso interrogatorio, com a tina
lidacle de conseguir quem sabe que 
especie de informaçõr;s, durante .oito 
di:>s consecutivos desde as 9 até às 
17 horas e dois dias das 9 às 23 horas. 
E~ta prova foi uma das mais duras 
que teve que afrontar. · Tinha sido 
pre~o junto com outros sete Sacerclo· . 
tes ·e, dllrante dois meses, estiveram 
numa cela de 2 por 3 mts. O brevia
i;io fol' a un!ca· cousa que lhes fol 
rermilido conservar; não dispunham 
de nada nem para sua higiene' pes· 
soai. 

Atualmeute o Revmo. Pe. H. Henry 
é Capelão do Exercito norte america• 
no na Grã Bretanha. ConV'el'sando com 
um reporter do1 hebdomadario catolico 
"Universe" . sobre seu cativeiro, dis· 
Sfl qlle os oficiais japo)leses interro
gavam com rigor e extensamente ca· 
d}t, fü1.ce1·dote. '.]:'inham u~ i.lll'.orme 

completo de tudo o que haviam feito, 
as pessoas com quem tinham se en
contrado e todas as cartas recebidas, 
preparado pelo Departaiuento ele 
Controle das tendencias que ainda 
em tei:npos de paz, se mantinha mui
to ao par ele todas as atividades c1os 
inissiouarios catolicos na Corea. Por 
ex~mplo,- dedicaram um dia inteiro 
de interrogatorio para revelar uma. 
visita feita ao missionario por um 
companheiro seu, o Revmo. Pe, Shee.· 
han, buscando _ saber o que . ele. Ja
zia. antes nos Estados Unidos, · por 
que, havia Ido a Corea, quais eram 
seus sentimentos para com o Japão, 
etc. 

Depois de algum tempó, o Revu10. 
Pe, Henry foi tirado·· do carcere · e 
levado ao destacamento da policfa, 

• onde compartilhou uma çela com ou
tro .Padre. Com ele os agentes se 
mostraram mais complacentes e dis
~:mulavam se os encontravam fom 
da cela quando não estavam presen
tes os oficiais Japoneses. Por ulti, 
mo, todos os · Sacerdotes foram detl· 
dos sob custodia em suas im:nirias 1·e
sidencias, até o dia. do embarque P~· 
ra Ulll, t!\!llP_[.1 p_e tQ!!C~~tl~.!li!Q jªlJ2· 
u-e~. 

CONTINUAM OS EXAMES. 'NOS 
CURSOS DE FORMA9Ã0 

ta,a constitui<la pelo Rcvmo. Pc. 
Agostinho. Mendicutç, S .J., Revmo. 
b' ei Julio Sanz, O.A.R., Diretor c,a 
Congregação loc'al e Revmo. lnnàu 
JuliQ Bnti:.ta, Reitor do Coleg:o Ar· 
quidiocesano. 

:t., andat - Tel 3- 17~0 - DEL MONACO 
.. 

Durante a semana. continuaram os 
exames orais dos inscritos nos Cm;• 
sos de FormaQão ministrados pelo 
Re.vmo. Pe. Walter Marlaux. 

Dado o numero de inscritos ·que 
compareceram, cerca de cincoenta, 
não foi possível examinar a todos. 
num só dia. 

Depois de ·empossados, tomaram as· 
sento à mesa os· elementos da ·rtova 
Diretoria, .Isto· é: Presidenté, dr. Nilo 
Gordo Vergueiro; Assistente, dr. 
,.vuson José de Barros; Mestre. <ie 
Noviço!:! e Secretario, Bernardo Josê 
Miele; Tesoure:ro, Silvio Mandaca
-rú: Conselheiros. Celso Aranha Pe-
1·eir.a, Marcqlina Esteves, Fuad Ca
listo e Leonardo Monaco; Nota:rio, 
Antonio Mauad; BiMiotecario, Cid ce 
Ab1·eu Leme; ·Encarregado dos ·re
souros · espirituais, Decio Aranha Pe
reira. 

S. S. P I O XI N A P O LO N IA 
Foram organlza.das varias, turmas •. 
Os exames prosel,tuirâo na pro:ti• 

ma quarta-feiri, às- 20 horas na sêde 
da Federal]ão, á rua Conde de Sarze
das n. 100. 

NOVA CONGREGAÇÃ-0 NO 
INTERIOR 

No municipio de !\fonte -Aprazivel, 
Diocese de Rio Preto, na Paroquia, de 
General Salgado, foi fundada a Con• 
gregaçâÓ Mariana de Nossa Senhora 
das Dores e São José. 

Como Diretoria pro'Visoria para di· 
rigir os destinos da novel Congre/;a· 
ÇâO, foram eleitos e empossados (;S 
seguintes membros: ,Presidente, p_rof. 
Oscar Pereira ele Souza; Secretario, 
Sebastião :Miguel; Tesoureiro. ii'ran· 
cisco Reinhiack,e Mestre de Novil:US, 
Cesario l\Ugliel. 

Fazemos votos para que prospere 
mas, este sodalicio de Nessa. Senho. 
ra. 

A reunião foi aberta pelo Revmo. 
l<'rei JuJio. Sanz, Diretor da Congre
gagão -Mariana, que· após empossar 
os novos membros da Diretoria, diri
giu breve exortação aos Congrega
dos e deu a Palavra ao Presidente da 
nová Diretoria. . 

. Este, eÍÍI b1'eves linhas sintetizou o 
programa a, segujr: obed!encia irres· 
trita. às autoridades e íormàção reli
giosa e mariana. 

·Em seguida e en<ierrando a primei• 
rá parte. da reunião falou ci Revmo. 
P. Mendicute, que pi·onunclou um ·he· 
Jissimo · discurso, mostrando .o papel 
das Ccngrega~ões na santificação de 
seus membros e do- proximo; do apos• 
tol1t<lo ê da união que deve reinar CONGREG~ÇÃO MARIANA 00 

COLEGIO ARQUIDIOCESANO 

No dia 26 de agosto. p.p:, foi sole• 
nementí' empossada a nova Dlre~o
ria da Congregação .Mariana do Co• 
legb · Arquidiocesano que exercerá o 
mandato de agosto de ·1944 a agosto 

, entre -tódas as · Congregações para 
1 que o , grande movimento Mariano 

produza os frutos que todos dele es· 

ae .1945. ' . 
A. Congregação do Colegio ,ArQ.ui

diocesano, conta já. mais de doze anos 
de existencia e atualmen.te é con.;ti
tuida pol" duas secções di,s~lntas: à 
secçâo_'de alnnos e· a· ·de. ex-alunos, 
reunindo cerca de. 110 metnbr.os; 

A reunião · solene \>ara a· iios·se. da 
nova Diretoria t!)ve um· transcorrer 
que despertou . grati.de. interesse, tan
to literario quanto artistico, -reunin· 

· do mn auditorio mutlssimó grande, .. 
f!1:,urando nele déstaeadas figuras ·do 
clero, autoridades : éivis, . multi!1simas 
familias e delegações de muitas Con• 
gràgações da Capital. · 

A mesa que pr~sidiu a i<eunião es· 

pe~m. , 
A seguir teve lugar a parte musi· 

eal que .é.steve a cargo dos profs. Igi
no 'l\[anclni e Leonel Tomiatti. 

O coro da Co1,gre·gação executou 
tambem algun,:; . 11múeros, entrecorta
dos .· pór itma divertida exibição lle 
prestidigitação a cargo. do magico 
Bonzo. · · · , · · 

.A. parte musical seguiu,se a repre
,sent:ação. cenlca da comedia -"0 fan·, 
tasma da meia-noite", a cargo do cor··· 
Po cenico ··da. divisão cios maiores do 
Colegio Arquidiocesano. , 

Foi uma festa multo interessante, 
t,elà quál a Congregação Mariana do 
CÓlegio, .Arquidiocesano demonstrou 
que sabe orgil.llizar reuniões format.i
v,is, em que sabe introduzir como in~ 
ter,•a.Jos agrada".eis, :numeras artis· 
itico•tn:usicais. 

CONGRESSO. EUCARISTICO 
REGIONAL DE AMPARO 
O grande cerfa111~ de .. Fé está sob a proleção de 
Nossa Senhora Aparecida Semanas Eucaristicas 

.Preparatorias .;._ Outras noticias 
. Verdâ.c1c:ras tomarias · de pessoas· 'tlle:. 

t!osaa têm ido à Igreja de .Sã() Bemi
dito · de Amparo, -em visita. a, ven.éran
dt. Imagem de NOWt . SénhOra A~re

COMISSÃO DE CltlANÇAS . 

As· crianças \'ão realizar no Orem!o_ 
Recreativo de Amparo, nos dias 9 e. 10 . 
de setembro dois '..festivais;- cujo progm-

: ma vai ·· ser divulgado, -olá 3 -lioüve· · 
uma grande reunlão-ensàlo de todas as 
crianÇâs'. 

. cida, que ili se enc<>ntra. Essà. imltgem 
~·ecebida. festiv1unente pelo' povo 'àm• 
pa.rense presidirá ao gtantle Coilgresso 
EucarL1tlco de A!\'lparo. o Secretaria.• 
do está ém~1\l'!ado em desenv~lver má,~ -

essas visitas edificantes, implorando 
assim os olhares miraculo.s.os da. ~ 
do Brasil .. 

CARAYA..'IAS DE ()UTlt.AS CIDADES 

O Exmo. MOllS, l.~Í10él Rosa, dd 
cura · da. catedral de Plracice.ba, está. 
organizando umà. CJU'a\'ana. para o Con• 
. gresso Eucarl.stlco de Amparó. Os tJC· 
regrtnos de Piracicaba irão. de onibil.s e 
deverão chegà.r a. Amparo para. o Ponti!i
cat de encerramento. 

·A Paroquia de Porto Ferreira se .fará 
repre~ntar em Amparo com ·uma :re• 
pre.sentàçáo que se está. orgat,Jztmdo 
naq1,1ela. cidade. · 

SEMANAS EUCARISTICAS 

Com muito esplendor foi eneen-a.da 
. dia 3 a. sem a.na E\lcarlstica d;t · Igreja 
de São Benedito, dos Re'Vmos. PP. Fran• 
ciScanos. o movilÍ:lento Eucarlstico, · a 
piedade e a freeiuene!a. aos· atos teste
munham o · grande eritúS!llsJ/:IO reinante 
pelo exlto do Congresso de setembro. 

Terá inicio no dia. 27 a. semana. Eucn~ 
ristlee, de Monte Alegre, pregada. pelo R, 
Padre Frei Alvaro Ma:chilclo, O, F, M. 

TEMl'LO VOTIVO . 

A Igreja. do Rosal'io em. Amparo vai, 
durante os dias do Congtesso ser trans
formada. em Templo Votivo; onde expo;
to 'Solenemjl?lte, . o Santlsslmo Sa• 
cra.ment.o da Eucaristia. receberi. a.· ·vas• 
sa.lagem de todos quando i:Íaquilà cida
de acompa.nha.rem as rnemoraveis res
tai; Euca.ristjcaa.. Pará. • fim foi r·c-

, solvido· fazer pequenas· reformas: e :ie
c9ràções na tradicl011at · Igreja. que tétá. 
a sua , faeha4a. profusamente uumma
da. a. rigor o · qu~ vai corí.stttíiir · m~is um 
quadro de bom ~to· do 1.o qóngresso. 

MONTE ALEGRE 

ALTAR l\lONUl\IENTO 

A frente da Matriz os varieis pilares 
'fieixam ver ~ belas proporções do à1t.ar 
do Congresso, · A Igreja Matriz tambem 
1·ecebeu belos vitrais; -

SERVIÇO DE ALTO-FALANTES 

Para. ampliar as so lenlda.de.s do Con
grel!SO foram -coloca.dos nos pontos· prin
cipais dt; cidade possantes. alto-falàntes. 
A:. expei:iencias · roram a contentei. 

NQVAS CONTRIBUIÇÕES 

con1!ssão do Congresso, recebeu 
mais às seguintes e· valiosas contrlbui
çQés, 

A.ntouio José Silveira, verondi Igl• 
nlo, um a.honimo cr.$ i'.ooo,óo cada. · 

Dr, Luiz Leite Junior, Cr.$ 500,00, 
J0L'!,e João, Cr.s 200,00. 
Sllvlo lnacío, em memoria de Felicia 

e. Augustà Brtt.1eto, Joja Marques e 11·
mãos Gerbi', Cr.$ 100,00 cada. 

Maria Paulina de Cintra, João Moi:lo
ti, Pedro Moroliti e Antonio Lopes Silva, 
cr.$ 50.00 cada. ., 

Em :memoria de João .Ros.si, Ce.rmen 
Lipi' Rossl, Hercula.no de Ca.mpos, Adol
fo Domingues . e .João José Belix, c1· ,$ 
20,00 cada. 

50% DE DESCONTO NA MOGIANA 

Para. os conpesslstas já foi concedi· 
ela ·a. redução de 5t % nas pa&agens ln· 
dividuais. · · A Comissão es~ra conse
guir maior redução, para os. que se ser
virem d~ trens especiais, ji concedidos 
r,àra o COngrei,so. 

OS'IENSORIO 

Já. se encontra em Amparo o belo e 
riquissimo. Osten.sorio, que servirá na 
proci.s8!iO triunfal. li: um objeto de lir

. te e bom gosto que muito r~eomenda a 
casa. de Abraão Eberle, executora dessa 

. preciosa custodia., 

Quando se fala na Polonia em Pio 
XI todo mundo diz "o nosso Pa;,a'', 
Cóm efeito, Monsenhor Acbilles l:tat
ti, antes de ser elevado ao frono pon
tificio, foi - durante trê:S ano.s -
Nuncio )Apostolico em Varsovia. Des
se posto é que ele partiu para rece
oer o chapeu cardinalício e pouco 
tempo depois, a àlta investidura de 
Soberano Pontüice .. 
· Monsenhor Itatti, gozava de gran• 

- de popularidàde entre os Polonéses, 
não só pelo fato de ter sido o primei•. 
ro Nuucio na Polónia Restaurada, , 
mas porque a sua presença ·esteve. li
gada· à boa e má, situação da ·nação 
renascida, que ele extremecia com 
todaa as · veras . de seu . coração gene• 
i:oso, considerando-a sua "segunda 
patria afetiva". 

Com .efeito, na Polonia, Monsenhor 
Ràtti foi sagrado >\rcebispo de Lepan
to, . em presença de · todo episcopado· 
com o Primaz à testa, dos membros 
do G9verno e dO' Presidente da Re-
publica PÓlonesa. · 
, A Polcinia foi o largo . campo de. ação 

em que ele desenvolveu uma ampla e 
fecunda atividadeT C0m0 ·diplomata, 
como -organizador e. adminis.trador. o 
que logo, atraiu a atenção geral so• 
bre . suas capacidades fora do éomuin 
e sobre os talentos, que .depois-. tar,
to frutificaram durante o sé1.1 Ponti
fica'd,o. 

· Na verdade, um Nuncio via tudo 
por .fazer e refazer, -na Polonía. A 
primeira grande guerra; (1914-1918)· 
reduzira o p·aís a um· monte de· des• 
troços. Mais de dez mil.igi•ejas ·éstà
\'atn · em ruínas, destruidas {)<!los 
exe1·citos beligerantes, alemão e Tus
so, que como uma maré ora avança• 
vam eira tecuavam. · A admin1sfraçã1l 
eclesiastica; de tradição milenar. le
ra desorganizada pelos ocup,antes, 
Monsenhor Ratti, num simples · trolÓ 
de camponês, lá ia percorrendo .o . pais, 
visitando as dioceses, consagrando 
novas igrejas, favorecendo .. o. tfstabe
lecimento das associações catoffoas, e 
contribuindo, intensamente,· pàra · a 
fundação da Universidade Cato!ic9 de 
Lublin. Foi durante essas longas in• 

'cUL:sões, através do País, que ele /\
prendeu um pouco da lingua polone
sa,· tão dificil para um latino. E não 
esqueceu e~se.s rudimentos no Vatica
no, pois, sempre em poloníls ele, sau• 
dava os peregrinos, que da Pdlonía 
afluem a Roma e que ele trata co
mo amigos, fugindo ao protocolo. 

Ein tneio de uma auéliencia publi:. 
ca, Pio XI, descobriu um pobre ro-. 
meiro, modestamente vestido, escon

,dido entre a ·multidão - "Ha tanto 
tempo que não nos vemos! Lóuvado 
seja Deus!" - exclamou o Papa,. em 
polonês. O !)ornem emocion,ado, béi
jou;.:llie- as mãos, sém poder respon
der e afinal balbuciou: "Vossa Santi• 
dade ainda ·se)embr~_,da mi~à pa-
1·elha de cavalos branco~? 'Que ihon
rn para mim ·e para os animais· de 
termos servido ao Santo Padre!" Era 
o cocheiro, que sempre cohduzia 
Monsenhor Ratti através das aldeias 
da Polonia. ·· 

A vida do futuro :Papa em Varso
via foi das mais àústeras. Antes da 
nação polonesa, por meio de urna 
sµbscrição, ·1he oferecer,· Úm palacio 
para a Nunciatura, ele ocupava dois 
qyartos no cU1·ato . da igreja de Santo · 
Alexaiidre. O arranjo era .dos mliis 
simples, quasi como o -de uma cela 
do convento dos Camandulos, nos ar
redores de V arsovia, onde. ele se re
colhia, com frequencia, para retiros 

\ espirituais: · 
Tod~via, foi ~a hora do maior peri

go que .a Polonia restaurada correu . 
em 1920, quando os exercitas bolche
vistas chegaram a vinte '.quilometres 
da Capital, que q Nuncio revelou sua 
grande.za d'alma, patenteando o alto 
graq de suas qualidades de coração 
e de. carnter.- -

Quando os seus colegàs diplomatas, 
chefes de missões, uns 'l!pós outros, 
largavam a capital ameaçada, para 
se refugiart-in em lugar anais seguro, 
Monsenhor · Ratti, interpelado, a res- . 
peito, replicou: 

"Sou. acreditado junto ·ao Governo · 
Polonês - e permanecerei ao lado 
dele. O que diria a população de 
Varsovia, se o repr~entante do · Che~ 
fe da Cl'istandade o abandonasse nes-

. sas horas tragic11s?" E · Monsenhor 
Ratti ficou, não apenaf na qualidade 
de diplómata, mas de sacerdote:· cujo 
dever era socorrei os füridos, recon
fortar os que sofrem;. administrar os 
sacramentos aos moribundos. Quan
tas vezes, nesses dias angustiosos, via
se passar o automovel da Cruz .Ver.:. 
melha, arvorando .a bandeira brànca 

, e amarela, da Santa Sé, dirigir-se pa
ra. os hospitais de sangue, para as es• 
tações feri:ovíarias, aonde 'chegavam 
os feridos, em -padiolas. . 

Qµando, enfim, repicaram os sinos . 
da vitoria, · quando nas abobatlas da 
vetusta e me.IiÉva catedral de São 

· EXPOSIÇÃO DO CONGRESSO Emprêza Auto • Viação" 

A commáo da Ex])OSição.do Congres
so, atendendo- à.s v~ias -,olicita.ç5es, re
solveu ine.ugu!'ll.r a ExposiÇão ca.teque
t.!ca. e liturglca. 110 pro.xlrilo. ata 11 'de 
setembro> às 20 hor~. .il um !ouva.vel 
esforço fada.do a. émpreata.r aos frutos 
do Cor1cgre&o . gra.ilc)e ' oontrlbuto . pela 
maneim inteligente e pratica da orien
tação de ~us tra.balhOs: 

SESSÕES · DE ES'l'VDOS 

As s~6es de. estudo., estllo sendo or
ganizadas pela comissão . competent'!. 
Entretant<t podemos-.tnformar que uma 
das · conferen~ dos homens será pro
nunciada pelo dr. Celestino Souirul, me-
dlco. p!\.ufüta., · 

LER E PROPAGAR O 

''LEGIONA RIO" 
a osveR oe lot>os 
01· QA l O 1.1001 

S. PAUL() SAN1'()S LTDA. 
CR. $12,00 

r-

Onibus ôiariamente de hora em hora entre S. Paulo • Santós 

S. PAULO 
:Rua Mauá N.0 &;ó 

Fone: 4"3676 

,.1 

'SANTOS 
Rua do Comercio N: 3:;i 

Fonet fr77'1 

Tadéu Pr-us 
João cie Varsovia, ressoaram os ac~ 
des dum magnifico "Te .. Deum La1í 
damus", Mon~enhor··Ratti c.horava ~ 
alegria, porque "a Polonia novamena.. · 
fora salva". 

Ocupando a catedra de São Pedro, 
Pio XI, não esqueceu a Polonia, aque
le país remoto,. fronteira oriental da 
Cristandade. Uma das gl'andes pre
ocupações do seu Pontificàdo, · foj, a 
aproximação da igreja cismatica ortQ
doxa com a Igreja Catolica, embora 
a sua realização parecesse, então, 
mais impraticavel do que nunca. 

A Encíclica· de 12 de Novembro de 
1923, "Ecclesiam De/', enciclica pu
blicada por ocasião do terceiro .cente
nai-io do martirío do bispo polonês 
de, Polock -- S. Josaphat Kuncewicz,, 

· ...:.. é dedicada â esta idéia {aproxima
ção das ·igrejas .dissidentes), pensa
mento tradicional da Polonia Catoli-

. ca, em parte realizado na União de / 
Brzesc-Litewsk, em 1596. 
· Durante o glorioso· pontificado des

se Papa. foi elevado às.honras do àl
tar um santo apostolo e martir polo-. 
nês: o jesuita santo André Bobola. . 

Pio XI, cuja atividade pontifícia foi 
tão operosa, tendo concluido muitos 
tratados, inclusive .o Tratado da Cida
de do Vaticano, empenhou-se muito. 
para que as relações da Polonia'.cOltl 
a .Santa Sé assentassem sob formas 
sólidas e legais. Em i.925, foi assinada 
a Concordata entre a Santa Sé e _a 
Polónia. 

Tendo sido prefeito da Biblioteca 
Vaticana, da Biblioteca Ambrosiana 
de Milão, Pio XI era urri fino conhe- · 
cedcir de arte, particularmente da arté 

. religiosa, que ele' tanto apreciou na 
Põlonia; Por isso, foi a um artista 

1polonês, o famoso pintor Henl'yk Ro
sen., que ele confiou a decoração da 
capela de Castel Gondolfo, sua resi
dencia <le verão. Quis que os afres
cos lhe lembrassem sempre a Polonia 
heroica, defensora .da fé. Henrique 

· Rosen fez revker nos pafo.eis à cele
bre batalha de Viena de 1683, em 'que 
o: Rei João III Sobieski, quebrou o 
poderio do Crescente; e a prodigiosa· 
defesa do Mosteiro de Jasna Gorá, em 
Czenstochowa. resistindo ao cerco dos 
suecos, durante a a\'alanche de inva
sões, que submergiram a Polonia sob 
um "Diluvio". de sangue e fogo no 
·seculo XVII. Finalmente, memora wn 
quadro a figura do capelão · .militar, 
Padre Skorupka, que acompanhando 
com a cruz ria mão, um regimento de 
infanteria participa do milagre do 
Vistúla, . em 1920. 'O ciclo · dessas de
corações· murais não· ei'a apenas para 
Pio Xl, um regalo de arte, um ·pri
mor da pintura religiosa moderna, era 
uma. lembrança da vida sacerdotal do 
grll!1de· Pvntüice; duma hora terrivel 
em . que ele . assistiu, ansioso, junto 
com a nação polonesa "a luta entre , 
as forças do Bem e do Mal'', como· ele 
proprio 'disse, a quaHermino\l glorio
samente coin a vitoria das hostes do 
Bem, apesar das póucas probabilida
des: 

Qitandó esse .grande Pontífice cer
rou os olhos, já sentia inevitavel. o 
desencadeiar Ida tremenda tempesta
de, que desabou sobre o mundo Fez 
tcido o pqssivel, até o fim, para sus
tá-la. E no meio da confusão das 
ideias e das ideologias, á sua' voi er
gueu-se. impavida, apontando com 
clareza as correntes · do neo-paganís
mo, disfarçadas oµ declaradas, . que 
sob nomE's novos; ressuscitavam ve;. 
lhos erros. Condenou-as com toda 
firmêza, porque tudo. será vão e ins"'. 
favel, enquanto tudo não for restau
rado em Cristo. Morreu Pio XI cla
mam;lo pela Integridade .da Fé, amea~ 
çada pelas'· teorias, influenciadas pelos 
sem-Deus, como o Pastor suprémo 
da Cristandade cuja profetica divisa 
e1·a: Fide~ lntrepida, 

PEREGRINAÇÃO BRASILEIRA A 
BUENOS AIRES 

Sob os au~pictos e bençãos do Exmo, 
Sr. D. Jaime de B.arros Cama.ra, Arce• 
bispo do Rio de' Janeiro, e a direção· es
piritual do Exmo. Mons. Leoy\gildo Frá!'.l• 
ca, vai ser efetuada uma peregrlnaçãc 
nacional a. Bueµos Aires, pa.ra . o Con, 
gresso · ll)ucaristico que ali será celebra.de 

'de 12 a 15 ·de outubro proxbno.--
A peregrinação estará dividida em 

três tlpOs distintos: 
a) .;_; per via aerea. em dois .aviõei 

especiais da. Pana.ir do Brasil;, 
b) - por ~ia terrestre, no Trem In· 

t9rnacional Rio-Montevidéu; 
b) > - por via. ma.rtitná, a bordo d0 

ss "Cabo de Buena Esperanza". con
fortavel transatlantlco · espanhol de 22 
mil toneladas, que sairá - do Rio · no~ 
primcíl'Os dllls de outubro, e tocará nos 
p::>rtos de ~antas e Mcintevidéu, · 

Para estes tr~ tipos de peregrlna~ão 
ha. relativa.m',-1te .poucos lugares df.spo. 
nlveis, todos em · primeira crà.sse. Os 
candida•.o.~ serão atendidos por . ordem 

_. de precedencia. · Os preços desta via
gem, assás modestos oara os temuoi 
que atrave.,;.~mos, referem-se à viàgem 
de ida e volta em primeira cJasse, hos
ri,dagem em . Buenos .. Aires coni re
feições completas, · Yislta., à cidade, ne• 
regrinação a Lujan, passeio ao Ti• 
gre, etc. A direção tecnlca. da peregri
nação· fol confiada ã EXPRINTER (ave
nida Rio Branco, 57 - ·aio>. que for
nece tcdas as !ntormações .relati.vas e 
este empolgante certame de Fé. A pe-
regrinação P!lrtlrá do RiQ (11: .JaMlro, 
Santos e São Paulo. , _," 
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.. A SAGRADA EUCARISTIA" 
32.a Carta 

o 
Pastoral de 
Sr. D. João 

S. Excia 
Becker 

Revma. 

Sua Excia. ReV1na. o Snr. Dom João 
Becker, Arcebispo Metropolitano de 
J\fogre abaca de publicar uma magni
:fica Pasto1·al, em preparação ao V 
Congresso. Eucarístico Nacional a rea
lizar-se. em· Porto Alegre. 
~arta· Alegre acaba de publicar uma 
magnifica Pastoral, em preparação ao 
V . Congi·esso Eucarístico Nacional a 
:í:ealizar-s1;: ein Porto Alegre, e sobre 
1,1 Sagradà Eucaristia, num magnifico 
e aler.tado volume de 166 paginas. 

Entre outros brilhantes e oportun"• 
trechos, desta;:amos os· ség~ntes: 

·o FERVOR DOS · PRl1\1EIROS 
CRISTÃOS 

DU?'ante longos seculos o fervor dos 
fieis pela · Sagrada Eucaristia nt.uwa 
lle desmentiu. · Os. pri"'leiros cristãos 
comungavam todos os dias. Guarda
vam eles propl'ios, 1 suas casas, a 
Sagrada Eucaristia,. para comunga
rem, por suas p1·oµrias mãos, si a per
seguição viesse L.npr~nde-los, não 

, querendo ser privados, nfr dia do com
bate, do alimento divino tão apro
pl'la<lo para lhes sustentar· a coragem. 

Os prisioneiros reclamarm-na em 
;seus carceres. antes dé apa ~cerem na 
arena ou subirem para a fogueira. 
E11viava-se-lhes o Pão sagrado pelo 
aninisterio dos diaconos ,e algumas ve
:zes, pda mão de e crianças. Conhece
:se ~e ·menino, cuja · historia nos foi 
c:onserva.Ja, Tarcisio. que se deixou 
matar pelos pagãos· para. rão · entre .. 
gar a Sagrada Eucaristia que' levava 
no peito a cristãos chamados ao ma1·-
t-il'io. · 

Enquanto durou o .fervor dos cris
tãos pe1a Comunhão, a Igreja não tra
tou de fazer •leis para fazer uso dela. 
lia ·-coisas· que valem mais do que as 
leis: são os costumes, os .habitas, sem 
os quais. as leis são impotentes. Mas, 
veiu o tempo do . relaxamento, vieram 
as heresias que, resfriando a fé,. res
friarru:n · a piedade_. 

50RTE DO~ .QUE· DESPREZAM A 
. EUCARISTIA 

Mas os grnndes que" lhe tiwirem 11c
t,elido a divfoa .dadiva, que sorte t'e
a·ão e qµe poderão esper::ir de seu 
;amor desprezado? 

"Digo-vos, disse .. Jesus. Cristo, que 
:nenhum .dos que linhu convidado, 
proyará do meu ·festim", não do fell
tim da terra, mas do festim do céu, 
onde o mesmo Deus, face a face e a 
descoberto, se nos oferecérá para rios 
isaciar' a fome é!e .felicidade que nos 
atormenta.' 

TENTATIVA~ SACRILEGAS. PRO-
- FANAÇõES E VEXAMES 

E nc seu aniquilamento, que fra-
. queza! Podia ter êoncentràdo nàs es

pe_ci_es que o ocultam, uma energia 
ving'ldora que o puzesse ao ·abrigo de 
toda· a tentativa sacrilega. Mas não! 
Encadeou-se ao seu Sacramento, e s_e 
entrega, sem defesa, aos mais ridicu~ 
los · vexames e aos mais horrivei:; 
atei '.ados. . . _ 

htimildade, do desinteresse e da c::1s
tidadé? O Pão Eucarístico. 

Donde veiu a?s aposblos e~;;a di
vina flarna .do zelo que os levou a 
longínquas regiões e lhes faz afron
tar mil perigos, afim . de ga:ihnrem 
almas para, Jesus Cristo? Aos c.:ira
çõe,, corupazsivos que dispensam· iis 
miserias. humânas a inexgotavel dedi
cação. nas grandes obras da vida? Do 
Pão Eucarístico! 

Eis, pois estamos em presença da 
fraqueza, da. gloria e do. triunfo num 

. mesmo. sac"Bmenio. Que condnir des
ú~s fatos'! Simplesmente ·que· ha n.:i 
Eucaristia wn ser divino: Jesus Cris
to, o · Filho de Déusr 

Tendes à vossa vista tiln pedaço . de 
pão, Uln modesto J!inal, e,· em rod,l 
desse sinal, uma atmosfera, uma ir
mdiação imensa de gloria e de forC"a, 
Evidentem€nte existe na ·Eucaristia 
uma coisa extraordinária e sobrehu
mana. 

Os cristãgs glorificam e procuram 
nela a fo1·ça de viver e morrer heroi
camente, cree~ que um. Deus se ani
quilou e algêmou nesse humilde, po
bre e fraco Sacramento: Não o veem, 
não o tocam, e, todavia, acham que 
nada ha mais lx:o ao culto que lhe 
prestam, não ha bem que não espe
rem dele e estão prontos para morrer, 
afim de dar testemunho de sua fé. 

Donde lhes vem wpa tão · füme · 
crenç:a, uma tão absoluta confiánça, 
uma tão generosa resolução? De uma 
palavra humana?. Não, sómente da 
palavra infdivel · de Deus! · ' 

. . . 

SACRILEGIOS E ROUBOS CD· 
METIDOS PELOS NAZl~TAS 

No dia 1.o d!Í Agcisto, S4· James 
Grigg, Ministro ~ querra, aprellen· -
t JU na Camâra dos Comun;s wn te.
lato de sacrilegios e roubos cometi
dos pelas tropas alemã~ em toda, a 
ltalia. "Temos u·m relatorio oficial de 
como_ uma ilnagem c'.o altar .do. Mos
teiro de Monte Cassino íol levada pa
ra Goering", disse- Sir James, e ro.n• 
tinuou com uma longa lista: de · ob
jetos sagl'ados rouJ,ados: · o· Crucifixo 
de marfim. oferecido por: Pio IX à 
Catedral de .Jaeta, vasos e par.runert
tos ari;ancados do altat•--mor. da igre
ja de Stà. Marja ·CoÍlegiata; festes di
laceradas e pisadas; • quadros 'e. br<'Jca
dos cruelmente _reco. tados; .bibliote
cas queima<,laa. A . lista é pol' demais 
longa para ser d· ·'a em extenso, inas 
que 1~pre~nta o impulso· r.atural. dos 
nazistas se vê nas palavras cinica-' 
mente rabiscadas no muro da pre
toria de Terracina: ·~Quem vier de.; 
_pois de n6s nada cncont;aní..'1 

v.EDM-UNDO 
NOVO HAMBURGO . 
~\lA M~ROU[t Ot sou2 .... 1 i10.1imL 

. .. ' . . . 

C I EN CJ A 
De UberJandia, no Triangul'o l\Ii 

ueiro, pedem-noa que eluddenluii 
duas questões, ou melhor, responda·· 
mos a duas objeç_ões levantadÍ'ls · í.ior 
essa nova manifestação,' nôvô · esp~
cime do livre éJ1an1c que sê h1titúla 

'"Clencia Divina.'\ Não fÓssé ,a ·insis· 
tenc1a de nosso 1nisslvit1ta, ,,desisti·, 
1iiunos de nos ocupar.,nestà resposta 
tão tolás são as .objeções levantadâ~'. 
Esperamos, po:s, contentar ao Ml'!só 

":leitor; sem oélipar mu-ito espaço lo 
jorn'a!. · · · ,· 

,A primeira ~mculdllde qu\'l pertur
ba. ao nosso mlssivJ.s.tà é a · scguin::ti: 
•· O Batismo administrado pela' Ig:-c; 
ja CatoLca com_ agua,'.~ falso, :porq~e 
este Ba ti~mo era o Bat:smo <lo l're· 
curso1· e ·não o de Jesus Crlató; .dJan· 
te de quen1· de'spa.i'ece a· figura.' ~e 
São João Batista, indigno· até, de .ée
satar os laço;; dàs · sandallas do Sal
vadoi,; o ·uausn10· de · Jesus- cristo é 
o Batisuio. dá- luz e do. Esplritof Sin· 
to, como se pode ler nos ·quatro ev·an• 
gelhós. ' · ·. ' 

.Não sal)enlOS que. ()_Uatro evange• 
lh<>s serão esses, em q11é se dii: uue 
Jesus Cristo Só batizÓu na, luz· e 1:0 
.l!:spir.to. Santo. Certaruei1te nâ(), são 
· os quatro evangelhos vei·dadeh·os --,:?• 
cxltos pelo.s .Apostolos· s.·. MatcllB e 
Sfl.o ·Jolio e pe.os ·discipulmr dos Apos· · 
to ,, S. Marcos ,e 8, Lucàs. Pol~, 
nes,ui. ovàngelbos o· qu~ se lê é que 
Jesús Oristo. disse .(lue "aqi:ele tl:te 
hão 1,en[!scer' da àgi,a . e do Es{Jirlto 
Sauto. nãu ·pode· entrar no Reino de 

·Deus. (S. João, e. 3. v, 5) ". Esti · 6- que 
é a·. doutrina verd~dflra, a.- e,lls(nad~ 
por Jesus Cristo. Ele mei:smo ·o· .d!ª• 
se, qúe . àfirmnva. esta doutr._na . por 
ser a verdadc.ra. Leia-se tod<i •J_:.itii 
cap_itulo terceiro de São João, ~ se 
verá como o 'Batisn10 que a .Jgrej;i 
;t(i1Íli,nistra.- com _ãgua é apenas uin 
cumpl'imento · exato. do que Je'stls 
Cristo ensinou coi1i'o cousa necess.a· 
ria ·p,1ra··a. sahtl,;ao, 

Este .. Batismo que é feito-·com ·aglla, 
coino 1a Igreja faz e Jesus Cristo tua\l• 
ctou, encerra o .Esp;l'ito ·santo .que é 
com.u1iicado à pessoa que recebe o· 
Uatismo. :Por isso. ó q.ue o llat.smó é 
conferido efil nomê d118: Ti-éa Pessoas 
da Sautisshna 'l'rindaclé-.. .'·E,,u nome 
do Padre e _elo Filho. e do E~pirito 
Santo". Tambem hão- foi. à' Igrojá· (llle 
füvent0(1 ésta maneirá de •batizar. 
Foi o mesmo Jesus q.ue: (Ül:re que o 
Batis!llo de.ve ·S.l'n' · gdmfJ'Ítstr/1,do em 
11olile destas T,i:ês Pessoas· biYin;is.. 
Leiit-se o. qué · se encontra- em s; . Mil· 
,teus, no· capitulo· ~s; verslculo 19. Ai 
· se diz que .ol! Al>óstololl. de.ve'.Ul bB.· 
ti-gar cm 'í1ome das Três .Pessoas Di
vinas: •11~e é ensinài a todás ai(i;cú· 
tes BATIZAND0°AS EM NOME DO 
l'ADRE lil . DO' F!LHQ E DÓ. ~$P,l• . 
RITO .SANTO". . 

LhGIONARlv 

D l V lN A " 
Para mostrar. o p,oder· e~traordina

r!-ii .do Batismo de Jel,Í11:1 Cristo é qne
S. -João Batista 0- ·éliama de bati~-

, m.o '/'li~ fo/fel". De tato; o E'lp;rito 
Santo; · na13 :vezes que apareceu Ms 
atiostolos .no . ce·riaoulo e depois ,no 
.Cómeço da_ 'Igreja, ll,p'ar~ceu sempre 
comô línguas de fógç(um fogo qll(l 

purffic,a. Por- iss'o,. o· Batismo ele J e
cua_ Cristo, que é,, o Batismo adíuinis
trado· .rio Esplrito Santo, é chamado 
por $. J9ão "ba'.tiSl'llo de fogo" •• ba
tismo em.:;1:ogo". Não qnÉir diz;r (Jrte 
este Bati1im.o .. deva sei admin's.trado 
,no· togo,· fisicamente; porque, quo.nrlo 
Jesus Cristo. ·ensinou seu Bat;srno, 
El'e iiis_se que <leverla ser feito ,~om 

, agua, 11; o que se lê no capitulo a. 0 do 
S'., Joii,o, ·como·· referiinos ,iclma. 

A «Ci.encla.Divlna~, po·s, erra e rn
'gana. cs ln'cautos, quando, it maiH,;ra.. 
próteutaute, tomá mn · trechinho !los 
San_tQs Evangelhop, .e ·esconde os Gil· 

tros· em: que. se ,poderia. tet· toda a ex
l>l!ca_ção'.do c~jeto em questão.· E <lo 
Datisrno é só. · 

Mais rld'icula é. a se1;uiida áJi,ivo-
s~ . . .. 

Diz a· "C:·enc'a J)'ivin.a" que ºa 
i\I!ssa dá Sitntà Igreja ~· lliaQolicà. 
.poi·<'J.ue é · dita em latim, linguà; quo 
Cristo uão falou,. s6 · falando o gali- · 
-leu,: scindo· o latim á Ungua de Pau· 
dus Ptlat~s, a1Jta'.:s!n 0 de. ·cristo, .e 
);l<>rtanto Ungua mald'.ta!" 

Uma tãó estulta dif:culdade só pQr 
si mostta o \'Íl.!or· ( ! J ~essa seita. 
Então porque uma lingua. é falà'la 
\)Or um ho1riem perverso ela ·se, torna 
ma1dfta? '.N~sse- caso .não ha lingua ·110 
mun_do ,qU"':l lJOSS.11. $e!' faladà,' OU em• 
prciiada em, cirat1êies, e oficios,. reli• 
giosos, nem mes·mo o "g~ileu"· tão· 
do agrado:dôs .sabias (!.) da Cienc!a 
Div-:ua, -P<>IS q11e entre os qúe voei-: 
fert1,Í-am _contra Nosso Senhor, e o lc, 
-o-ai:am.a.é.à cruz havia-tambem gatF 

· teus;_ 
Uma lingu_a, pois, não é sauta nem 

·maldita poJque 'é !alada por sanfos 
ou ~cadores .. Mas eí11 todas ·as lin.-
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EVAN<.il:LHO - ----··--NOVO.CARDEAL PROTETOH,DA 
c·oNGREGAÇÃO . SALESIANA 
Com o falecimento do Cardeal Vi

cente, La Puma, Prefeito da Congrc
gaçãq dos Religiosos, ficou a Con-, 
gregação Sa~esianà sem o seu Cardeal 
Protetor .. 

TEMOR DE DEUS 

Para sucessor do ilustre Pw-pura
do _, o Sumo Pontífice designou o 
Emmo. Cardeal Carlos Salotti, Prefei
to da Sagrada Congregação dos Ritos. 

DECIMO QUINTO DOMINGO DEPOIS DE PENTECOSTES 

($. Luéas, 7, 11-16) 

S: Eminencia foi Postulador da cau
sa, de S. · João B'osco, ao· quat profes
sa. especial , devoção, Escreveu uma 
vida do Santo Fundador. 

Congresso das · Vocações Sa
cerdotais na Republica do, 

Salvador 

Naquele· tempo, ia Jesus para uma cidade que se chama Naim, e o acol'l'i• 
panhavam seus discipu!os· e copioca turba de povo;, Ora, ~contec_eu que ao se 
aproximarem· das portas da cidade, encontraram um. cort_eJo funeore que leva
va como defun\(> ,'? fiiho uoico de _uma seohora ~ue era viuva. Grande parte_ d~ 
ciclade tomava parte, nesse. co.rteJo., v,,1do a viuva, Jesus _moveu-se. de m1se 
rlcordia pára com ela, e lhe disse: Não chores. E aprox1ma~do-se, tocou o 
esquife (os que ó levâvam pa_rar~mi. E disse: Moço, eu :e digo: levanta-te. 
E surgÍIJ o que estair,á morto e começou a fal_a~. E o en,rsgou ~esus ~ su_~ 
mãe, Um tel'l}cr· se, apoderou de todos; e glorif,cava~ a Deus, d,zendo, Er.; 
q.uc um grande profeta apar.eceu entre nós, e ,Deus v1s1tou a seu povo. 

COMEN'I'ARIO 

Para comemorar' o .primeiro cente• 
· nario da fundaçáo do seminario de 
São S,;]vodor, a Hararquia · cat.olica 
eh E1 C;,hador, determinou; por meio 
de uma Far.tornl Coletiva; que· se :i'i:u
Íla um· C.>1:.gresso Naciçmal de :Vaca-;. 
çôes Et<:H'..!otais, de 11 a 12 de ju
nho <lo ano vroximo, 1945. 

N:1 vicia de. S:lo João Bosco se con
ta que este Santo pactuara com um 
sou colega de _estudos ueste se11tldo 
de qae aquele que primeiro deixa~s\l 
este mundo viria certificar ao outro 
da propria salvação. O ctm,panlieifo· 
do Sarit0: faleceh .antes, e (iel ao. con· 
trato, certa noite, ve:u dar a D. Boss 
co a feliz noticia de que se salvara. 

--·--=·-··==""-=========;====== 

A historia dás Congregações Marianas 
htmladas pelo Padre Leunis t-nt l 56J, em 
,contavam 30.0QO . membros - Ataqúes dos 

da Igreja Aprovações, privilegios · e 

1684 já 
inimigos 
graças 

concrdidas pelos Papas 
· o no. 2 da. 5.a -~erle do "Lider Ma

·r1ano" "·Ubllca .o seguinte resumo da 
histQrie. uas congregnções Marianas-: 

"Como· associa.çãó religi~'l. as C:C 
,MM. foram. fundádas em 1563 no core, 
glo ,Ri>mano por um Jesulta flame11go_ 
Pc, João, Leunla._. Reu~ia ele se~ me· 

Em· muitas cidades funcionavam con
g\'ega.ç~ para as .diferentes classes: ~s
tudarite.~. operarias, slldados, come_rcia-
1·ios, agrlcu1toris, oficiais, sacerdotes, etc. 

ATAQUES D~ S iNIMIGOS . DA 
IGnEJA 

1hore.s, dlsclpulos 'ao redor de um quadre ·Pôr. mefo destes gru.pos sociais exer• 
da ·-Mfe de Deus, para forma.-los po1 · . 
meio .de urna especial devoção a, Maria, ceram a.s CC, MM. poderoso ·influxo Sél• 

b1·e a 'vida. . publica. Por iáto susélta1·sm 
pari.>, serem j()vehs _de carater e apos- resístenclá e dificuldades, . pJrcm: ,i-
tolos. A, seguir, no ano de 1564, foi fei· goros .. a:mente. apoiadas pela·. Igreja. rece.-
ta uma consagração ti,a.rt-icular· à Ma-
ria, e .a. novel organ!Zação recébeu su'3.S bernm pela bula. aurea, "Gloriosae Do· 
·prlníeitas regra?, que desde- critão nu:;i•· minao" 1748, do Papa Bento XIV, sole-
ca. mais foram ·ei;senclalmente inodlfic1t· ne aprovação de $Uas atividades, e 10-

. da,s. Rapidamente estenderam-~ r~ ram enriquecidas com no_vos privilégios. 
cc. MM. 'a muitas outras cidades, ·espe- Três anos mais tarde .;... 1'151 ·- o mes• 
ci!lli1lente em· colegios :e unlversi~!tdes mo Pontlflce pelo Breve "Quo .tlbL.." 
da êompe.nltla de Jesus .. Em 1584 con- concedeu' tambem ·a .::ongrcgação de.se-
. · N n.ho.ra.3 a faculdade de se ·agregarem à 

tavam-50 já. :!O.OOO congrega.dos. 0 =1rnà-Prlrnm·la. · Contudo ·perdurava a 
m~mo a.no m<irrou o Pe." Leunls~ · ei'.le "' 
tinha levo.do O movimento mar!ilnà a oposição dos inimigos. · Em 1760 todas 
Pari.:, -vercell! e TUrin, Na Alemanha as CC. · MM, de Fran~. · i;,r . pressão dos 
o Pe, Francisdo. Coster funda a prime!- Jansenistas, ·foram suspensas. As ue 
ra .e. M, em 1575. segundo-os moldes. dll .Espa.nha, Portugal e Napoles 'tiveram a 
de Douai. Muitas cidades seguiram O mesrn& sorte. Cerno replica· a · estas 
exemplo; cómo defesa contra a Refor- opressõe$ aparece em ~ 765 á. bu:la. de Cle• 
ma prowstente. são P~dro_.,'Cll.11.lsio .in- mente VIll pela qual eram novamente. 
centiva.va Intensamente as cc. MM., e conílrmadoa os antlsos · privilesios e 
ele mesmo fundou ú1na em FrlburgÓ, na · / il;raças. 
~Úlça, ~ ano de 1561 •. As CC. MM. 11111'
glram .como J)Oderooos ·baluartes contra 
ó protestantismo, e como germes !C• 
<:UlldOS de nova. vide. catolica. 

,A UNFICA~AO DAS CC, l\L'\-1, 

AS CC. 11-IM.--.DURANTE A SU
PRESSAO E: APOf A RESTAU-. 

RAÇAO DA COMPANHIA , 

O Santo· nesse mon1euto de receber a, 
embaixada de alem t.mnylo, tomo1He 
de um temor tão ate!'rador que deilcn 
escrito um conselho a todas as Jles
soas clesviaudo-as de uma tenta<;ão 
ele 1mlta,-lo e fazer .pacto semellnm~e 
ao que estipulara com seu colega !le 
esti,tlcs. · · 

l·i- assiu• sempre o contato com o 
,;obrenatltl'al. 1.'oelas as ~-ezes ()1)-e 

De\1S permite que aos mortais clles 
gue mais d!l _perto, por via. extraordi·. 
niu·.a um i!lf,uxo. do sobrenatural, ou,, 
lllJlª especle de experiencia do sot,re• 
uatural, ainda que se trate <le uma. 
e.;perienc,a sobremodo ravoravel, !.> 
homem se. sente tomado de pavor. 
Vimos o e'- mplo de S. João Basco,. 
LOlOS 0° tato do que se paS30U :rn 
s;11a1, e ago:a atesta-uos o .~van,
gelho uue a primeira sensação ctos 
amigos ua viuva de Naim, ao rec.elJe
rem o favor que deveria enche-loi; de 
imensa alegria, a .ressmre:ção do jo
vem 'falecicto, foi não uma explosão 
de coutenta.mento, mas uma sensa
çã() ele temor. J:J • que em todas -e~
sas manifestaçôes, patentea-se a 0111-
potencia dlvma, .e o homem senle 
por um lado sua mesquinhez mais 
cb que ínfima, e por oatro, a nodoa. 
do pecado a torna-lei indigno da pre• 
sença de Deus. 

Ora, uiilguem negará que a -fre• 
que:1ela d~sta sensação é de molde 
a levar O individuo a . purificar sua. 
alma, afim de que a· presença divina.
possa alcança-lo capaz de r.eceber o 
influxo salutar da .l.\lisericordia de 
Deus. 

f.: 0 que n:os ensiua o EsFirito·. San, 
to na;, Sagradas Letras: o temor 
d~· Deus é o começo da Sabec!Ol'ia, · 
E depois digam que não se eleva 
pregar sobre o inferno ... 

Homenageando o pc'vo de Malta 
) Exmo; Revmo. Sr. Arcebispo· de 

Westminster vi;ijou ·para Malta após 
haver visitado, a frente italiana e ccn
íerenciadó. corri s. Jantidade em R<i
ma. Percorreü- toda a ilha, ·inclusive 
as· cidades bombardeadas, as docas e 
o Hospital Sa,1to Elmo~ Celebrou Mis
sa na Catedral de St. John .e falou 
ao povo. de Malta por meio do radio, 
refambrando seu animó forte duran
te as 'inéursões aéreas de 1942, e pe 4

' 

. dindo-lhes .suas orações pelo povo de 
Londres e .do · Sul' da Inglaterra, que 
esta sofrendo os -êfeitos das bom~as 

Não sómente ,.~ póde destruir o 
pobre véu que o ·oculta; não sómen

. te pode ser fechado num 'canto, ele, 
,o Rei da gloria, a uma vergonho~ll 
solidão; mas tamb~m o homem pode 
exerCjá)r contt'a ele tod.... os furores de 
liUa im1>iedade. 

A IgréJa, portanto, ·p.ão. rejeita- o 
Batismo de Jesus .cr:sto', ·mas;· pelo 
contrario O consona ·f.ielmente, · i/1· 
teiran'l.ente como recebeu tlel~ ·e este -

· é o unico BatlsJ.tto do FUho ae beúl!. 
Quatqu~r ~mtro que n_ão se f<(ça des
sa maneirá não ;obedece · à D011trflta 
de-CTisto que disse que a .P'ê!!SOá 11e· 
ve nascer DA AGUA E DO ESPiRl· 
TÓ . SANTÓ, port!).nto !}elo Bavsnw 
co~n agua e em nome de Deµ'!!; . 

. -guas ·se 'pode ·1ouv.ar a r as, comó, 
,in!til!zn1e11te, em todas .as· , .. ·guas po
de a. ·P"essop; ·oreude-lo. Que todas ~.s 
l_i,1guns sejam boas pal'a i;_e louvar a 
Dous1 te'mós ·uma proya ca.pal no 9,fa 
de Peutecostes. Nesse dia, ·qua}!dO o 
Éapirito San.to desceu vjsltelme11te 
sobr.ê os Atio.stolos réun!dos .. no conA
cnlo:·,coín Maria Sa11tii,sima, c,s \ l>vS· 
tolos .. salra.m ·.i,. i,tegar. ~- louvai· a 
l:>àus, ê todos os que correram ao e:e· 
nacUlo para Ver ó que Sé p8SSRVâ OU· 
via aos apostlos, mas cada um na 
su11 propriá. Ungua, Ora .e11t .. e estes 
havia tantbem ·· gente que . fa,ava la· 
tlm, pois o.s: Atos dos J\postolos · di

.zel'll que. h,avla ton1hen1 gente que 
v.iera de If91na< (Atos, · cap: 2, ver$.: 
lll, e eiu "'R;oma, a l!Ii.gua--:era: · o la• 
tim, b,1,tantô quálquer lingua. é. boa 
pàràJouvllr à -Detti!'. Tambeth o'latlrrt. 

, Agora,· porque. a, IgreJa adotou c:o-
mo 11.ua lingua o. latim? Compreeutle· 
se- facilmente: A Igrêja, devendo-se 
e:ipalhar por toda a ·part'é, (No~so 

.. A. e. M. do Coleglo RomanQ. foi fll:110 .. 
rtéida pelos l'atiàs com ,'espéc4\is bén<J
tlctos.- ilidulgencia.s e prlvilegioi;, O Cle• 
rá! .. da companhia. de Jesus. Pe. Claudlo. 
Aqúav!Ya, propoôs ao Papa. Grego
rio XIII uniflca.1· todas as CC.- MM. nil· 
·ma Unlca organização. Pouco depois, 
ni)arecia em 1584 a bula "OlllS)ipote:-i
tis De\". No Colegio Romano, a "Prl.núi.
Prlmaris." fõra. confirma.da como Mâé 
de todas as CC, MM., sob o ·titulo de 
Nossa. Senhora: da Anunciação. o· geral 
dr, Companhia · de Jesus recebeu o \lO• 
der_ de agregar à Prlma-Prim?-iia ou
tí:-as cc. MM.· vigentes em igrejas e eo
legíos da-._mesma C:>mpanhla. 

com a· supres.são da Comparlbia ée 
Jesn peb Papll, Clemente XIV ein .1773, 
perderiam .de Ja:to aa CC, ~i\1, o·.dirtli~ 
to à vida., pois . deviam úinclonar 'ape; 
nas nas casas-e Igrejas -da ordem. CO,'l
tudo o Breve·de 14 de novemb1·0 de 1773 
assegurava-lhes a. sobrevlvencia. De
dois de alguns anos de Insegurança.,. l'8-

o~be em 1798 ·:o presidenté da Prhna
Prlmarti, à faculdade de ngrega.r no
vaJ congregações. Em 1814 com ~ sua 
restauração a Companhia de Jesua tc
cuperou os seus ditei tos · relativos r.s 
cc. MM., e começa um novo· perioilo de 
desenvoiv'lmento. O Pe. Fortls, Geral 
da Companhia, solicita e impetra ~m 
1825 - a faculdade. de ag;egar tambem 
CC: MM. não dirigidas por Jesuitas, De 
então pam cá sãó· frequentes as estatls• 
ticas: de 1826 a 1854 foram. agregactás 
cerca de 3.159 .CC. MM., · óu seja.,· uma 
m~dla ~ .• uai de 101; 

voadoras. Declarou tambem. que -O 

Santo Padre louvou as relações entre 
o Vaticano e o Irnpe_rio Britanico;' 

Mslm .em 1899 era supressa. por N.apo, 
leão í. a e. M. de jovens fundada havia 
pouco (1&01) em Paris pelo í>e. Delpuits Os pagãos, os barbaras, os judeus, 

os herejes, os apostntas podem mal
trata-lo. à vontade. i'odem roubar os 
seus templos, forçar as portas do ~eu 
tabern..cu]o, abrir brutalmente l')s ci
borios, lançai· por terra as Hostias 
santas, calca-las àos pés, leva..;Jas para 
as escarnecer numa orgia ou. para da:. 
las aos · an.i,nais. 

Cumulo de fraqueza! Nem resiste 
iao chamamento de' um Sac.erdote in
digno, a quem dará seu Sacramen
to para ser o seu verdugo. 

PRODIGIOS OPERADOS 
FREQUENTADORES DA 

. RISTIA 

PI.LOS 
El!CA-

Quem deu aos ·verdadeiros filhos àa 
Igreja a ÍO!'Ça de sustentar os com
bates da vida cri!..ã, de 11encer as pai
:xões e destruir na sua 11hna o impe~ 
:rio do pecatlo? Quem deu l\"S san
tos a coragem heroica de crucificar a 
sua carne. e ,cqnverte-la emvho:,tia de 
e;xpiação pelas iniquidades d9 itmn
dó? Quem fez germinar no seio d&s 
s1>ciedades minadas pelo org\i.lho, pela 
ambição, as admiraveis virtude11 ela 

Não é rai.'.o encontrarmos huJe em 
dia quem tent!l ensaiar a defeza <lo 
1·egime so\·ietico sob a alega~;ão ele 
<1ue na Russia O comunismo crú dos 
-dias sangrentos da revolução bolche
vista teria sido· substltuido por um 

• socialismo evoluído e ex"trnrgado ,lle 
erros, a, tal ponto que, sem i,rejuizo 
dos· .principlos cristãos,. pqde . ser ar!· 
lnitido e até aprovado, 

oi:a, segundo o Santo Padre Pío 
XI," ;o 'socialismo, quer cónsitlera:1o 
_<;oino· doutrina, qu,er consld~tado co
mo fato hiJStorico, quer como "ação". 
se permáneêer verdadeiramente so, · 
cialismo, não pod!l conciliar-se com 
os ensinamentos da Igreja, Catolica, 
visto que· seu conceito sobre a socie· 

~ d'ade é de todo contrario à ·verdade 
~tidL .· 
. Não é nova aliás esta tentativa 1le 

cónéiliaçiio do soéial!smo cotu o ca
tolicismo·, como veremos pela refuta, 
gão que o Pontlfice da. Ação Catoli('a 
deu -na Enciclica "Qua.dragesimo An, 
no"· aos que; na con:versãO' dos: socia
listas, procuram fazer concessões aos 
seus· erros, em vez de professal' aber
tali1ente · e com sinceridade plena e 
iútetra.Imente; a doutrina da Igreja, 
em que se acha a unica taboa de sal
vação· para a 11úmanidade extraviada; 

--00o-

1ra1a1,1do sobre as transformações 
pelas quais passou o mundo desde · a 
epoca en1 ,que Leão XIII publicou ~ 
"Rei-um Novarum", diz Pio., XI: · 

OS 001S PARTIDOS DO SOCIA· 
LISMO 

"Não 11·.enos profunda que a ela 
organização economlca é a tra11sfor• 
inação por que do tempo de Leão 
XIII passou ,, socialismo, com o qual 
iU:tou, especialmente o nosso Ante· 
t;e~_SO!'. · ~aq~ele !enipo :p~ª~ füZ.,l'.• 

APARELHOS • . . ... .f 
para CHA eCAFE 
naodcrno~, elegantes, 
em dcscnh,'. origiuaiit 
Nacionais e extrang,iras 
l'odem ,er t,,Jq11lrlâo1 
rambC:rn em JQ p<l!Ja• 
me111a, I"'"' "l'lu110 Sual!t!".' 

Jt\1;i 24 de ~falo, 80·~0-S, Paulo 
. . ·- . . ' . /AN ...... 

SJ de fato que ei'a ,um só e. propugna• 
dor de. prlnci!)ios .doutrinais.· bem de, 
finidos ·e unidos. num· ·sistema: ago, 
rn, ao contrario, \•ai dividido em dois 
particl()s pr!ncJpnis, que discôrdalll 
à.; mais das ,vezes entre si e são, 
contudo, lnilrtigos de tal na,turcza 
que nenhum dos cloii! se afasta. do 
proprio .fundamento- <le todo. o so,:ia-
lismo, e contrario à fé cristã: 

COMUNISMO 

Com efeito, um partido do socia-
· lismo foi sujeito· à transformat1ão 
mesma que acima explicamos, a. res
peito .da ,economia capitalista, e se 
precipitou 11 0 comunismo; o qual en· 
sina e .persegue dois pontos, ,iião já 
por vias oeultas ou por rodeios; mas 
abertantente, e com todos. os m-eies, 
mesmo os mais violent,'ls: uma luta 
de classe a mais · encarniçada e · a 
aboliçãu absoluta. d.a propriedade par
ticular. E perseguindo f>s dois inten
tos. não ha coisa que ele não.,tente 
e nada que lhe. mereça respeito; e, 
onde chegou a se apoderar' do go• 
vcrno, mostl'.a-se tão cruel e selva• 
gem, que pa'rece coisa . ina.ci·editaYel 
e monsfruosà. Disto dão ·prova as 
carnificinas espantosas e · as ru!nas 
que tem acumulado sobre. vastlsi,i
mos países da Europa oriental e .da 
Asia. Quanto na verdade sefa ininii-' 
g 0 declarado da San~a Igreja_ e do. 
mesmo Deus, -ê coisa ,por demais tfo
monstrada pela e11:peri_encia. e -~>or 
todos sabida·. Por isto. não jµlgamós. 
necessario premunir ·os t:ilbos ·bons 
e fieis da Igréja contra a natureza 
iltjusta e ímpia do comunismo; to·,· 
davla não podemos, sem magua p1:o- . 
iunda, ver a incuria e o· indlfel'.en• 
tismo daqueles que mostram não dar 
importancia aos perigos iminentes, e 
com tal 1>assiva fraqueza. deixam que 
se propaguem por toda à parte àque-
iea (;tl'.!% ;P.!f,Q§ !l~~ifii ~~~.!Í! le:Xad!! ~ 

O Batismo de Jesus .Cristo :n:ão é 
o Batismo do Precurs_or. O Batismo 
d() Precursor era .um bat'.smo ele -
agúa, mal! não COntlnha ,O Éspir_lío 
Santo. Pot· Isto este b!!:tll'!mo t!e~a
pareceü quando veiu Jesus Cri~to, 
porque fói substituído pelo outro que 
ê tambem com agua, mas contem o 
l~spirlto . San to. Só po1' esse motivo 
já --se vê como O Batisino de s .. ·João 
llatista era infinitamMte iu_terior" ào 
Batismo. de Jesus Cristo. -/; ·por !,;so 
que nos ·quatro evangelistas 'o' 'r•t·o
p1·io S •. João .mostra e ime\1sa supe- · 
riot1c1ade do Da_tis1no de. Jesus Cl'lS· 
to sr · ·o o seµ .Batismo. Aq11ele cOrt· 
tem o pspirito Sanfo, purifica a !ll· 
ma. no Espirito Santo, ao paseo que 
o seu não tem este. poder. (Lelà•lle 
esta afirmação da sup,ei'!or1dade · lln 
Batismo de Jesus Gl'leto sobre o .'~e 
s. Jqil.o em _Mnt. 3, ~r; Marcog,-1, S; 
·Lucas, 3,· 16; J:'1io, 1, 33).-

'Sénhor .J.es'uii; Cristo dera aos aJ:)os
tolos a fncuínbencia.:de· ensinar à tó· 

·das as gentes) devêria. -usar os meios 
quê ·to1•nassen~ 'mais faeil a mutua 
é0rn)>1·eensão do~· d.iverscs PQVos que 
so iam convertendo, Ora, um desses 

· mélos, 'é, a µnlé1aàe de lingua. Por 
Isso a, _Igreja adotou pàr:. ·si à lin, 
·g(ra que era a tngua faláda.. em to: 
da. a. pà.tte: o latim, Todo ,o mu11_do 
e11tendlA o latim. l'or isso nada ma~s 
útil para• a pregaçãcí e para. cons\31'.· 
vai• a unidade do ensinamento do que 
fazer uso oficial dessa: lingua. .Eis 
como ó latim tassou a ser a. Íiugua 

, oficial da Igreja; que tall\bein o ti,r-
nou mais àpto para reparir os 1na, 

· les Q''.é a N'ósfo Se11hor foram cau
·M(loii nessa llngua, tontando-a, ·l)à1'a 
ne'.a dar louvcréS a Deus. 
·· F.J Msint -p.arece-110s ter .contenta/lo 
a.o;riotso mjssivista. do Trlangu!o Mi
lteh·o. 

O' •·t.t-.C,ll)NAl<IU" SI(~. 
NlFICA BOA LEITURA 

E FORMAÇÂO 

No. ano . de 1587 pub)icou Aquaviva as 
pr.lmeitas . regras comuns que. eetl
veram em vigor até a ·supresaão da C<:·.-1-
panhla. -Às ectlç~:s c!i: .1855 (Pe. Beqkx) 
é de 1910 (Pe .. \',:en1Z) foram. sucessiva~ 
ménte se adar,ta.udo aos diversos. tem
ros; Va1·i6$ outros docun1entos pontifi• 
cio.s confirmaram e ampliaram nos anos 
·seguintes os ·poderes dos PP. Gerais. 

1 

·AS' cc; MM. DIFUNDEM-SE PELO' 
MUNDO 

Entretanto as CC. Mi--t. se- foram Ji
f-undindo por todo ·-o orbe. Da. l!.uropa 
passaram a. outros c01:1tJnentes. Flores-

' ceram ria Amerlca, China e Japão, as
~lstldw; pqr M_l&<;ionarlos Jesuitas. Em 
1653 jli: se tinha agregado à Prima-Pri
maria 1669 congregações, 

• 
NOVA ET VETERA 

CAT-OLICISMO E SOCIALISMO 
morte a .toda sociednde, •com as cai·· 
niflcinas e a violenc'a, Mas, sobretu· 
elo; mei'.ecem ser· condena.dos· os q11e 
descuidam de suprln\il' ou tra1u1for, 
1. ar. aquelas condições de coisas, 

. que exasperam os anim.os dos· povos 
e preparam . com isto o caminho., à 

revolut1ão e à,ruina ela sociedade; 

O SOCIALl$MO HODIÉANO 

i\Iais. mode1·ado é. o outro partido 
que con11ervo11 o nome de socialismo; 
posto que não só professa repelir to
da e qualquer violcncia, nias, embo
ra 11ílo- re1rndle a lut3. de classe e• a 
abolição da t>ropr!edade particular, 
abranda-a ao menos .com à.te1111a{:Ms 
e litedidas. Dir-se,ia, ·por'tai1to, ,que, 
nssustado · diante. de seus -propl'ios 
priil:eipios e ,as conseciueutllà.s tledu· 
zidáe. pel<,- coll'.1unlsmo, o- soólalismó 
se dobre de ,algum modo e ,a.e ar,ro
xime daquelas ve1·dades que· a tra,li· 
ção cr;st.ã sempre e soleneinente eu· 
si'nou; visto que, .não ·se. tJóde negàr 
qúe as sua~ reivjndicações, se-· ap1'0° 
ximem, por vezes e· muito de perto, 
das .(!ue,· com multa•.razíio, propõem 
os .reformadores cristãos, da_ soeiMa
de. 

.úom e(eito a Juta 1:le CJl~s$e. quan• 
do se alistem dos at.os .de .inimizade !). 

ocHÔ, mutuô, trans~orma,se t)9.\tlatirta, 
mente em nonesta disc,ussão, ,. basP.a.
cla na pesctulza da justiça: . dts<,ussão 
que, decerto, não· é aquela reli~ paz 
i;ocial que to.dos 'i16s · almejamos, 
mas que pode e, deve sér o ponto de 
partida para chegar à mutua coo1:ie-
1·at1ão das classes. · Dest11rte ta.rnbelll ª g11,~-IT~ (!~Ql_,i:adll, ' P!'_Opr~f!!~~ 11~ 

Alem disso, tendo seus falsos pl'i1wi• 
pios chegado a esta brandura e <le 
algum modo. desaparecido, ·surge dai, 
ou melhor, vem levantada por ~!· 
guem a duvida: i;_or acaso não pode· 
Yâ0 tan\l>em os · princi pios ela verda
de cristã. ser mitigad-ós ou suavlzá
àos ,de alguni · modo para destarte ir 
aó éncontro do socialismo e se. che• 
gar a um acorao quasi por· uma via 
media? ·E ha, ainda alguns que aca
léntam a vã esperança de àtrair para 
1H?S, desta maneira os socialistas. 

ESPERANÇA VÃ 

ticular vai cada vez mais' se apa:d· 
guando e restring_lndo a ponto de, 
atinai, não ficar mais éombat'da a 
proprieclape dos meios · de produção, 
mas uma certa hegemonia social, 
Q11e a. propriedade, contra todo o <li• 
reito, a ·si atribuiu e .usurpou;. E .de 
fato. tal supremacia não deve ·perten· cer .' àos simples patrões,. mas ao po. 
der publico .. Com isto se pode· chegar· 
insenslvelm·ente aó ponto de as ma
xhnas do socialismo: não. mais discor• 
dat'em das aspli·ações e elas rêi'findi· 
ca<;ões· daqueles que, baseados _sohre 
prhicip!os cristãos, e -envidam estor
,. s para r.erormal' a _sooJedade lm· 
mana, E, . na. verdade, com t~lla a Esperança vã, afirmamqs ! Com 

· raiãó, 1iode-se sustentar haver d11as efeito, os que querem se -tornar apos, 
categorias de bens que devém ser tolos e11tre os socialistas, devem p.1·0-
ns.,··-0-ados- exclusivàmente para os fess~r abertamente e com sinceri· 
publlcos poderes, quando trazem dade; plena e iutegralmànte, a verda-
cortsigo -fál preponderancia economi,, de crlsw., é de modo ai l'llll ter c9ni-
ca, a qual não pod~ ser. entregue às vencia. com os erros. l!1 se dever::is 
mãos de cidadãos particulares, sem querem ser prégoeiros do Evange• 
perigo do bem comum. lho, devem. cuidar, antes de tudo, de 

Tão justas. reivindicações e desejos m<ish·ar aos socialista!!, que as suas 
:iada mais, teem que .repugne à ver-. 1·eivil1dicações, se forem justas, po-
dade ca.tolfoa e; muito menos ·são rei• dem com. muito mais eflclencia, ser 
vindicações próprias do. sociall!imo. defendidas éOm os principios da fé 
Os (}ue só ,isto têelll por alvo; nào cristã e 1nuito . mais eficazmente p1·0· .. 
teem razões para se inscrever no -so: movidas com as forças da caridade 
cialisl:rio. cristã, 1 , • 

Nem pôr isso se deverá crer "que 1 · Quer dizer, porem, no caso. em que 
aquelet>. partidos ou' grupos de sonia, concerne à luta de. C"Jasse ou à pro• 
!_lstas; que não são co1nunistas; llã• priedade particula.r o socialismo se 
fairt todos mudado de opinião ou real- haja realmente n1ocierado e emeMa.-
·nieni.e, ou no seu program;i, a· 1;al do, a poU:tó de não há.ver mais nada 
respeito. Não, porque às . mais Í'las , que se lhe ·possa exprobnr sobre estes 
vezes eles não rejeitam nem a luta p011tos? Por\fentura -renunciou com 
de classê nem a ab.oltGão da proprie, ist.o a sêu.s '()rincipios, a sua nature, 
dade. part1c111ar, mas q11erem só que zá. cc,ntrarfa à rel'giã.o cristã? Ai cs• 
~~t3 ~eja ru! a1sl!!Y mod() mi!l~ª1!· t;,\ !1J 'l.t!<;!§.i!Q (l\li: tuanteUl susne11.~~ 

. de 8.· de dezembro le 1'854 a. 31 de de
zembro de 1903 cerca de 20.869,. media 
anual de 426; 

de .1 de Janeiro de 1.904 11,té 31 de <le
zembro de· 1921>, cerca ele 25.725, media 
anuaJ de 1.029; ,, . . 

de .1 de janeiro de 1929 a 31 de de
zembro de 1935 cerca. dé 7.664, media 
anual de 1.095; 

em todo o tempo decorrido entre 1585 
a .• 1824 tinham sido agregadas apenas 
2.476 CC, MM. . ' 

NOVOS ATAQUES 

Entretantb temiam sempre os il1iln_i-

muitas almas. E, não poucos são •JS 

catollcos, qÍ!e, b'11n conhecendo co, 
:'10 os prinicipios cristãos não po, 
dem se. nem abandouados nem apa.. 
gados, parecem dirig~r os olhares ;ia 
ra esta · Sé Apostollca e pedir ansio· 
samente que decidamos se este so
eia;ismo haja emendado seus erros 
a tal ponto, qúe sem prejuizo (Je ai· 
gum principio crlst!(o possa ser a.d-
1,/.liticlo e de alguma maneira aproYa• 
do. Ora, para satisfazer, . de confo1·· 
midade com a· Nossa solicitude pa· 
terna!, estes desejos, proclamem0s 
que o sociallsmo, quer considerado 
como doutrina, quer considerado co, 
mo·fato historico, quer como "ação", 
se permanecer. verdadeiramente· so· 
cialismo, mesmo depois ele ter cedi· 
do lugar à verdade e à justiça sobre 
estes pontos de que falamos, não po . 
de conciliar-se· com os ensii1amentos 
da Igreja Catolica, vfato como seu 
conceito sobre a. sociedade é de to
do contrario à verdade cristã. 

Com efeito, segundo a doutrina 
cristã, o fim para o qu.al O homem 
dotado duma natureza s·ociavel, se 
acha sobre esta terra, é que, /vivendo 
na sociedade e sob uma autoridade 
sooial ordenada por De_us, cultive e 
deser_volva pleI)amente todas as suas 
faculdades, para louvor e gloria do 
Criador e cumprindo fielmente os 
deveres de sua profissão ou vocação, 
qualquer que seja, chegue à pos'se ela 
:elicidade temporal e tambem eter~ 
na. O socialismo, ao contrario, tgno· 
rando ou descuidando-se completa· 
nu!nte deste seu fim tão· sublime, 
quer do homem; com~ da scJc!edade, 
supõe que à. sociedade hUmana não 
tenha sido instituída senão para o 
exclusivo bem estar. 

De fato, porqne . uma divisão con
veniente do trabalho, . mais eficaz. 
me1ite do que o esforço dividido dos 
incllv 1rluos, garante a produção' os 
S"Cialistas deduzem que a ativick!.de 

Apenas erigida de · novo desenvoh·eu 
togo esta· Congregação Mariana um sur• 
fo pujante a pot1to de em 1828 cont:,1 
em 60 Congregaçóes filial,<; 1.394 senhO• 
res das mais altas classes. Finalmen• 
te as atividades desta e. M. foram tO• 

'lhidas pelo governo e pela lmpre~ sec~ 
. taria, depois da. expulsão· dos. Jesuittt.lS 
no mesnio ano de 1828 •. 

O m~mo temor dos Jesuitas e de sua11 
obras determinaram o governo alemão 
no tempo de Blsmark,a proibir as cc. 
MM. para jovens universltar!os até qu<i' 
cm 1904 foi a9'otida. ests. disposição, ape• 
sar da oposição protestante. · 

NOVO$ PRIVILEGIO:s 

N) terceiro entenario da Prima-J?ri• 
maria. - 1884 ~- foram novamente as 
.CC. l'ilM. e111·lquecld.as com gra.ças e pri• 
vileglos por Leão XIII. Sob os poritlfi• 
câdos · de Pio X e Pio XI1 tora.m repeti• 
das vezes louvadas e t·ecornendadas. 

A C. M. er,n sua hlstoria. sempre se 
demonstrou valioso baularte da Igreja"• 
gos da Igreja a. influencia das CC, MM. 

eeonomica, em que . cousiàeraiu i;o. 
mente o fim material, deve· por ne, 
cessidade ser coneluzida socialmente, 
E ele tal necessidade, no entendel' 
deles, provem que os homens são 
obrigados, pelo . que diz respeito. à 
p:·odução, ,a . se submeter inteiramen
te. à sociedade; antes o possuir uma 
maior ahundancia de riquezas que 
possa servir às comodidades · ela vida 
ê tido . em tanfa conside-ração que se 
lhe elevem postergai• os bens mais 
elevados do homem, especlalmeate 
a liberdade, sacrificando-os todos ti.s 
exig,ncias duma produção .mais efi• 
i!az. . Este p1·ejuizo, da organizaçâq 
"socializada" da produção, sofrido 
pela dignidade humana, julgam eles 
ficar largamente reçompensado pela 
abundancia dos bens, _que os indiVi•. 
duos auferirão afim de poder aplica• 
los às comodidades· e às couveni>i!n• 
éias àa. vidà, ele conformidade-' cont 
seus gostos. Â. sociedade, pois, como 
.é imaginada pelo socialismo. não PO! 
de existir nem conceber-se desunida. 
ele um constrangimento verdadeira,. 
mente excessivo, e por outro· lado 
fica entregue a uma não menos fal, 
sa licença,. por · 1he faltar uma \'er• 
dacleira autoridade social. , visto tJUe 
esta não pode fundar-se · sobre as 
vantagens materiais e temporais, · 
mas sõ· pode vir ele Deus, Criadór · a 

. Cim · de todas as coisas. 

TERMOS CONTRADITORIOS 

Porem, .embora o· Roclalismo admi• · 
· ta, corno todos os erros. algo de ver• · 

dacle (o que de resto os Sumos Ponti~ 
fices nunca negaram1 todavia fun• 
da-ie uuma doutrina sobre a socie• 
dade humana, toda especial. que dis• 
ér;'l.'da do cristianismo. Socialisnio 
religiosc e socialismo crisfã:o, pois, · 
são termos. contrad"f P- ios: n· ,,;.,:11 
pode se~ _catolieo e ao mesmn telUPQ 
v:e.rd_a_~~iro soci~li~t~", · 
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TELEGRAMAS DO RIO CASIMIRAS, BRINS, lo EXAME D-E CONSCIENCIA 
. Alt~ação no Estatuto dos 

. funcionarios fedçrais 
RJ;o, (ASAPR:ESS) ~- Alter.ando a re

·dação de. um .a1tig9 do Estaduto do~· 
funcionar!os · publicos, o sr. Presidente 
rp-. Repµblice, . assinou o seguinte decre-
to-lei: ·· · 

"Afi;i.g'o 1.0 ··.;... o artigo 172, do decre
·~o-leí 1,713. de 28 de outubro de 1939 e 
:;seüs para.grafos, passa a vigorar com a 
:i;egulnro redação: 

.Artigo 172 - O fune!Qnario poderá 
·o.bter licença por .· motivo de doença na 
pe$soa de ascendentes. dcsceuC:entes e 
<;el~terals · co?)sagulncos ou a.fins. até. o 
:: o grau civU .. e do conjug~-' do qual não 
<esteja Iegalme11te separ&,:10 desde que 
;prove: 

e)··- sei• !ndispep-savel --a· ·sua assis• 
téncia pes,soiiJ; !nc<;1r>1pativel com o exer• 
eicio ÔQ cargo, . 0 

b) ,viver às tuas expensas a pessoa da 
:faniUl/t. 

§- 1.o) _;, Nos casos de doenças de pai, 
:mãé, füllo 011 :conjuge, do qual n_ão es
·.t~ja. legalmente separado; se~. dlspen
'-'iada a prov11, a qué alude a alinea· "b''; 

~ :;:.o)· -:- ·No .càso ,;ie àoença. 'grave de 
'JJll,l, · mãe; filho ou· conjuge, · do qual não 
ii3teJa. lega:lmente . separado, . serão dis
Jlf;n.."ll.da,: -as próvas ;. que aludêm as ali
~M .'~8.." e '"b:'\ . 

· § 3.o) . - Provar-se-á a. doença me• 
<diante ·inspâção médica, na' _fo.rma ,Pre- · 
,visfa -:em lêi pa,r~ ·a licença: de que cui-
•dâ o art ... 151,. item Lo. . 

§;. 4.o) - o licença _de que trata esse 
artigo .c.erá concedida com v~nclmento 
ou· !'lllllunerâção· até 3 meses e dai em 
diante· com ·os seguintl!s descontos: 

. l,:o). - de . um .terçOi qúando. exceder 
ele ,.três .atê seis· ni.ese.s; 

~.o)' .;;_ de dois.terços, quando exc;eder 
#, ~- m~s até :doze; . . 

:l.o). -,- sem vencJme11to .ou _remunna
,çãc-. de treze 'a..·v~ie e ql!,atro meses .. 

Artigo 2,o) -,- Este dééreto-lei entra
:râ' em vigor na data. da suá_ públlca
<;ão; revogadas lls·· dlSposlções. em co11-
trm-io .. 

20J)OO carros a. gazoge,nio 
RIO, , (ASAPRESS) - · :O engenheiro 

oswaldo Alvin1; ·supe.nntei1dente ·da co .. 
missão Nacional- .de Gasogenio,. -em de• 
c,láraçõés à. !mprensà,- l'~velou que exis
'ten;i nó Bràs!l 20.000 carros a gosogenlo, 
~en<io uoo nestii.. capitaJ. . 

Esses· carros mov!d~s a . gaz pol)re, 
.adiantou aquele, tecnlc-o, desaparece1'&0 
naturilmente ·do.<;'grandés centros dedo;s 
dá guerra, pOrem- contilluarão. a se~ ut.i
JJ:za.dos no interior .. 

"P{)rque . nao nos 
lt . '',)! ,,. so ani •••• 

RIO,' (ASAPRESS/ '-' Da. v~ita feita 
11a . poucos 'ôfas aos. prisioneiros, espiões 
.,e sa.botadorêf. do "eL"lot' d.li- •IUia Gran
<de, ili! em6a:ixa:dores da Espanha trou-

_.)(era.pi ma~n!fica impressão, ·. tend<> de
clarado qu~ · não. ouvira!)l qualquer: quer
.X?, : ou reclàmacão pof P?,rt,e · de alemães, 
:italla.nos ou Japonesei;. ·. . . 

É de se notar que os prisioneiros · ale
mães Ja.-ést~. convencidos dé -que o 

· "Reicll ~· : perdeu a. guerra. 
Um d·~es· chegou a declarar_: "Ora., 

jr. e.$amôs · n'o fim dá. guerra. e a Ale
manha -acha-se ~rdida, porque então 
não nos soltam? "· · . · 

A sagra;ao tio· novo Bispo 
de Uruguaiana 

RIC•. (ASP_PRESS) ..._ S, Exci.a. D. 
José- Newton de Almeida Batista, Bispo 
de Uruguaiana, no Riô Grande· do Sul, 
fo! sagradc Bispo por· S. Excia., Revma. 
D. Jaime de BarrO'l Camara, Arcebispo 
Metropolitano do Rio de Janeiro, ~r
vindo de acn!itos• Monsenhores -caruso e 
Melo Souza, e mest~s de· cerimo
n.b. Monsenhor Gastão Guimarães Nc
vec: e o Padre . Marló .. Nov'àrec, co.ad· 
juvado~ pelo Padre José de AbMid!l Ba• 
tista. Irmão Leão O. S. B. e m!noris• 
t~. London, caudátario. 'Foram ._Bispos 
ccnsagrantes os Exmos, .srs .. D. Bene
dito -Paulo A!lves de Souza, Bispo 'I'itu• 
lar ··de Orlsa, e D. José Pereira Alves, 
Bisuo de Niteroi. 

Eit!veram presentes membros d'.> Epis
cct,ad(J, do Clero, Ialcato catollco e auto
ridades civL~ e mllltar/!S. 

o Exmo. Sr. D. Jaime de· Barros Ca• 
mare. ofereceu dia 3 pp., a.o novo Bispo; 
dignatarior. ec:klsiastlcQs e pessoas gra
drui, um bl!,nque no Pala.cio São Joaquim. 

Despesas 
mento-

com 
de 

o repatria,. 
alemães 

mo. ( ASAPRESS) ..:... o Presidente 
. da Republica essinou decreto abrindo. 

pEIO Jl4!nisteri, do Exterior, . um . credito 
€special de. cr.$ 59.104,90 para as. d«;
pesas deco1Tentes com a CQndução de 
almãe~ embarcados ·110 vapor . "Cabo 
Buene Esperanm", em março do cor• 
rent-J ano. . 

Inaugurados os bondes 
expressos .. 

R.IO, (ASAPRESS) - Inaugurou .... .,e o 
serviço de bondes expressos. 
. Ime .. sa multidão aguardava nos pon

tos determinados o apare.cimento · dos 
priméiros veiculos expressos. Os pas
sageiros que· ·vinham nó .veiculo ~luta• 
ram em abandona-lo um poste antes dos 
r,,11too .. se11d:i necessaria a intervenção 
dr, policia:. 

Mas o pio1· .ainda.• estava para vir. Ape· 
sar das filas e dó policiamento, os· plLS• 
sageiro~ assaltaram os bOndes expn=s, 
somente observando~se certa dii;cip!!na 
com oa pa~sage!ros do bonde Penha. 

Nota da Legação da 
Polonia 

RIO, (ASAPRESS) - A legação- da. 
Poton!a. enviou-nos a seguinte nota: 

"Desde o dla l.o de agosto o :exerci
to subterraneo polonês rebelado contra 
os ocupantes alemães. luta. ·ctesésperada• 
mente ·em Varsov!a, para expulsar ,da 
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CATOLICOS COMUNISTAS? 
:Uma velha questão sem·pre . confundida 

llurkc· Walsh, ,correspondente de guer-
1:a da N'. C. enviou de . .Roma a seguin-
te reportagem: · 

"Os que, persistem em ·.lieguir a dou
tnn'a • do '.'. C'lIDUnl.smo _·. cato!Jco?' põem 
em ·perigo seu pÍ-Oprio catolicismo: ad
\'erte o Revmo. Padre .Mariano · Cordo
vanl, o. p -~ tm um artigo intitulàdo 
''.Comunismo, úâtolicÔ ". publicado no 
·~o~rvatore.·Romano". o documento 
l)l'OVOCOU g1;ande setimçã,o, espec!almen• 
te -pÔ~lie o MS!na uma autor!Mue tão 
eminente_ como o -Padre Cordovani, ·Mes
tre · do P.kiaélo · Ap<Ísto!lcô, Tci>Ioio· Ofi
cial ciô:'càrrtial secretario "de ~til.do e 
Ci:Jnsuitor da sa.,o-rada ·congregação do 
-~ant<i . bficjo e de .outras congregações. 
. ' ".º. c,Ógm,a .Catolico, escreve o. Padre 
.cci-iiováni, tem seus proprios printjpio/J 
:móra.1s. e a pratica social do màj;eria
lisnio h!storico tambeni. tem suá pt·oprla 
~deologi~. . 

"Ao-querer ha.rmonizar o dogm!l- c_ato
lico -com este •tnateria!ismo · hister!co. 
certoi: jornais relegam o dogma catoli· 
c&. eruiuanto os poliOcos· aos quais a.de
:rem ·.os encaminham, .contra suas· pro
pria...· .vontalles; até . à ideologia inate-
1·ialista. ·' ·· · · 

. "Considero que : se • não retificarem 
sua p0sição. porão em. perigo seu pro
pl'iÓ ca.Íólicisnio. 

"!i,l~tins Jovens. eiiamoraclo.s de idéias 
nudázes; assoéiaram-sé · a um· movlmEJn
to· socia.l chamado "Comimismo Cato-
licÓ"., . . .. . 

"Pretendem. continuar•.• sendo catoli
C0.1 é recusam · a dl.f!,letlca. · maierialista 

. . . 

do comunismo,. que é francamente a:nti;. 
cristã, mas por outro lado aceitam o ma
terialismo h!storlc.-o, p!l,rque coruslcl.eram 
r, pol1t!ca como. um jogo". · 

Basta conhecer as _aspirações dos "ca
to.licos Comunistas" para- . comprovar 
como estas contrastam com· a· doutrina. 
catol!ca. Aillda que· tl1ii.tem de recon
ciliar as diferenças lnsuperave!s que se
melha.tire posição in)plica, contir-ua · o 
Padre Cardova.ni. todavia persiste · neles 
o llrro furidamenta! ele querer llarmo
ni7.ar o dogma catollco com -o m!l,ter1.a. 
!ismo historlcó, · aillda que este . ultimo 
não se considere senão como- tecn!ca de 
governo. . ... 

se. como disse Pio XI em sua .Enci
cllca ·'Quadragesimo Anno", ,'nlriguêm 
pocte ser bom catolico e, ao mesmo tem-
p::i; comunista".· · · 

· Durante toda a })jstor!a. da Cristan
dade. reia o . artigo, periodicamente ·se 
tem comprovado a tendenciá a juntar 
coisa,: que se -repelem- ent_re sl, e, ·apa.
rmtementé as Encic!icas. "Comunismo 
Ateu" e "Quadragésimo Anno'.' não 
foram suficientes para convencer aos 
que tratam hoje de harmonl.Zar prlhci-
pio~ tão opos~os. . 

O autor cita a condenação. do ;~' Tçrre 
Nouvelle", orgão dos '"Cristãos Révo-· 
lucionarios?' .. que- fonnu1ada em. 1936, 
advertira a.9s ,.f!éis que devla,m · manter
se aJertà. diante . de pub!lcàções' que. fO• 
mentaram insidlooamçnte a coláborn
ção dos· catolicos com os partida.rios· do 
comimlsmo, especialmente · 'quando se 
pretextara oôter uma cooperação: amls-
tos~, ". · · 

CONCI{EG~b.os .. MARIANOS, . FILHAS DE .• MARIA 
E·.· MEMBROS -DA AÇÃO . CATOLICA: 

_.Acaba -de, sair do prelo wna nova e 
Dr. El'asmo, P. . S. 

excelente . obi·a 
M. 

do P. 

NOSSA. SENHORA, RAIN'HA DOS APOSTOLOS 
Pro_tetora · e modêlo. de todo o Apostolado· 

. · Na . época atual premente é a. necessidade de aposto los verdadeiros_ 
da_. causa de: Cristo; Todos nós podemos e devemos ser apostolos. E 
isto·· o ,qué expõe clara e sucintamente a 1.a parte desta valiosa obra. 
t Na ·segunda -parte, o .. autor nos oferece em 31 capítulos como 

exemplo ·das diferentes modalidades .do apostolado cristão (instrução, 
o:ração, .bom exemplo e benefice11cia) o maior dos• modelos: a propria 
Mãe' de Delis. . , . 

Na · expressão do Revmo. Côn. Dr •. Antonio de Castro · Mayer, · as-. 
sisforite geral _ da Ação Catolica em São Paulo, "tão. solidos principias .• 

· ·dc{· Apóstóladci são expostos· nesse livro muito · solidamente· por esta- . 
-rem . as considêraçqes bàseadas nas mais puras fontes_' das Sagradas 
Escrituras;· dos Santos Padres e Teologos da Igreja". · · · · · ~ 

Os iriumeros ',exemplos modernos, de outros países. do, Brasil, adu. 
zidos pelo autor. dão à obra um imenso valor pratico, . .. . · 

Trata.:se,· na verdade, de um ver_dadeirg vademecum mariano, in- . 
dispensavel. para. tód,o Congregado, .i<'ilha de Maria e · associado do . 
Apo$tolado Catolico. 

EM CARTONAGEM PRIMOROSA: Cr., 18,00 

N,- B. - A LIVRARIA CRISTO-REI EDITORA atend~rá, com a ma.: ,. 
·. xima solicitude, pedidos de livros de q·.1alquer natureza: re-

. Iigiosos: científicos e escolares, cÚjo r,agamento poderá· ser 
efetuado por meio de vale postal. cheaue ou Pelo servico de 
reembolso postal. 

. \ 

Livraria Cristo-Rei Editôra 
RUA CONDE DE .SARZEDAS, 100 TEL. 2-6783 - SÃ.O PAULO 

capita.! os !nvs.sores que !la. 5 ahos opl'!
mem .a sua patria. 

, O 1 alemães. exercem terrivais repre
sa lias contra os inim1Tetos. Evacuaram 
tod~. a p1pulação dos . bairros da cidade 
quJ se acham em seu poder e concentra-

'ram 150.000 ·velhcs, mulheres e crianças 
n·, campo de Puzkow, perto de Varsovia, 
O dito catn!):O é formad'.> por uma. espa
Ç{I a, ar livre, cercado de al'a·me farpa. 
d~- sem abrigo nem quaisquer instala
çõe·1 sanita.lias. Os prisioneiros ·não re
cebem comida nem agua. Alzm 'disso, 
o~ alemães passaram a executa-los en1 
massa. 

Em face da eminencia de um ._extermi- . 
nio total desses prisioneiros, a Radio de 
Va.rsovk, . lançou ao mundo este coinC• 
vente apelo: 

"Apelamos para a "Cruz Vermelha. 
Internacional" para. uma Intervenção 
Imediata e inlediato auxilio. Aliâdos, 
cuvi nosso clamor pedindo-auxilio! For
necei-nos comida. o mais breve possível. 
Em nome dR. hJ,llllanidade, pedimos. aju
da.1 imediatamente o campo de Pusz
kow. Os internados de· Puszko\. são· os 
parentes ma.li, prox!mos dos · que lutam 
11a·, ruas de Varsovja e dos soldados po-
Icneses .que· 1utam v:i.Iorooamente na Ita
,l!r, e na França. · Aliados, não quereis 
ouvll o nosso clamor? Imploramos auxl• 
!ic, para PWlz!tOW; Estamos esperando · 
.hr. 24 dias, mas apesar disso continua
mo~· cumprindo o nossa dever. ll:, porem, 
impossivel a essa gente l.naníma espe" 
ra:· mam. Alimentos precisam nos- set· 
fornecid~. Varosivia; lutando e san
grando, pede auxilio imediato para os 
internados de Puszkow. Emr:>uszkow des 
-zena,; de· milhares· pereceni". 

Mais . tarde, uma. carta de ·,um prlsio
neit0 de Puszkow fói ·arradlada:· 

"P;iJo amor de Deus, ajudai-nos de
pressa ou -vamos' perecer". 

Esset, apelos foram repetidas vezes ir-. 
radiado.a pela emisscra de Varsovia, em 
liugua inglesa. 

. Um· comunicado oficial da Radio de 
Varsovie, ainda. -diz: 

"O povo dz Varsovia, homens .e mu• 
lhere ·, que luta nes barricadas, pede 
auxilio . para os interriadJs de Puszkow. 
Os que Ilitarn em varsovJa sofrem ter
ríveis a.ngüstias por causa d:J. Pu:ozkow. 
Vinde em a.u:idlio deles"! 

Peregrinação Brasileira ao 
Ili Con~resso Eucaristico 

Argentino 
~10, (ASAPRESS) - Os pre~ratf0 

'1os P.0-ra a peregrina,ção · brasileira ao 
~erceu-o Conp,resso Euca.ristiéo · da Ar;. 
geiltina vão bem . animados; sob r. dire• 
çãQ do Monsenho.r. Leovi!?Udo Franca. · 

Já ~e encontram . Inscritas .. maís. de . 40 
pes.soae, que representam altas cxpres
sõe~ do. nosso muhdo .. catolico e social. 
Existe o m.ais vivo interesse em torno 
desse grandioso · c~rta.me · de fé. 

·e" a,,iõi,s que conduzirão os• peregrl• 
nos deh:arão está capital no dia· 9 de 
outubr:•, regressando no -dia 18 ·do mes-
mo mê:.. · • 

Restrições suspensas, pela 
Defesit Civil 

tur, (ASAPRESS) ~ o d!retot· na
cional de· Servlc:os • de Defesa Civil SUS• 
pendet1 as restrlr,ões a respeito· do uso 
de sirenes. consideranclo que ji não 
súbslstem mais as razões que aconse
lham o estabelecimento· de tais restri
çóe~. 

0 orojeto dé instalações de novas si~ 
rene.~ fica _suje1..-0 à, ·aproya.ção de or
gãd1 responsavels belo sei·vtco-. de Defe-• 
s?, Civil. n1:s. diferentes pontos do país. 
As si.rene~ c'-e nropriedade particular, 
c~11tlnuam à r1isuosição elas· diretor11~ 
·rel?iOnals do Servi~o. de Defesa Civil. 
nãn clevendc. conseouenteme11te, os 
prnr,>rieta-rlos ou e:uardas. responsa,•,;i.9 
retira.-!~ .. vende-las oti t'.lmarem em 
.relação à..• mesmg.q qUa:Squcr · med!clas 
fCllT previa a.udienci& elo« orgi\ns 
r.o,•ponsavels pelo serviÇQ de. Defesa Ci
vil. · Oi: esto.belecimentos comerciais es• 
tieclali.9tat. .nr. fabricaçãr, · de sirenes 
de ·grande raio ·de· ação ficam · su.ie!tos 
~. obrhi:ação de su)lmeter os tio~.s . a se
rem fabrici:l.do.s a orevio · estudo e apro
nção clP. Diretoria. do · Serviço de ne
fesr, C!v!l, 

EMPORIO, PADARIA · E 
CONFEITARIA PÁRANA 
Gêneros ,alinientiéios, pães e .bis• 
eoutos de todas ,as qualidades """.' 
Ap1'1)nta~se e!1comendas. '?ªr! ca• · 
sarnentos, batizados, "smrees . etc, 

AVENIDA BRIGADEmo 
LUIZ ANTONIO N.o· 1197 · 

FONE: 7 :-0553 

E,letrificação da Sorocabana 
Bspera-se que .atê O .fim do· coi·ren· 

t'e mês seja inauguraJ.do o. serviço de' 
trens eletricos pàraY· pass·ngeirof;, na 
Sorocabann, partindo desta capital 
paira· Sorocaba, 

Entre as estações de ·A.mà,lor Bue~ 
no e Sorocaba já estão correndo tr<'ns 
eletricos tle carga, com otililo<J resuls 
tados, 

Sollcitada a vona dos onibus 
à Praga do Patriarca 

A Sociedade .Ami:;·os da. Cida,le, de
pois: .de. ter estudado a retirnda dos . 

' 01libus do centro ela cidacle e atenden
do a diver•às ·. eclamações. en<1ere0ou 
um· oficin ao prefeito Prestes Maria, 
solicitando a voltá de cli,J-ersos Ilesses 
Goletivos para os pontos anterior~s, 
afim de melhor servirem á popula
ção e ao ·comerclo. 

Dois Sacerdotes condenados 
pelos · tascistas 

Em _maio, o tribunal fascista repu 
li'lano de Cremoua condenou ''il} ab
sentia "· O destacado pét·!odista e ora
dor de Milão, · Eidno. Molis. Mario 
Busti a. quinze anos de prisão .. T,~r
mina ·assim, de ·forma ·aparentemente 
legal, a campanha que durante mui
tos meses O sr. Roberto Farinacci, 
ministro do ·Governo Il'asc'ista Repu, 
blica.no; vem dirigiÚdo em seu: diario 
".Regime· Fascista" contra · o orgão 
dos .catolicos da Lombardia, "L'lta

·lià", editado em· Milão. 
A imprensa fascista pôs em, d~sta

qlie a· noticia des.sa. condenação; que 
inclui tah1ben\ o Revmo. Sr. D. Ge, 
neslo · Ferrari. · diretor de' "La Vila 
Cattolica", sentenciado pelo mesmo 
"delito" a dez anos de .encarceramen-. 
to.· Como . motivo fúndamental dessa 
dupla medida, foram dados os arti
gos . publicados por · ambos · os Sacer
dotes nos periodicos sob sua direção 
~.ur?:ri,te o ve1:iod9 de 25 de julho a 
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.8 de seteml>ro de 1943. Nesses esc1·i· 
tos se . atacava o regime dissolvido 
pelo Marechal Badoglio e tam-bem os 
chefas pouco exemplares do -Fascls·. 
rito, · revelando-s,_e docuírie11tadamente . 
as falhas enormes que este eviden
ciara, principahnente nos ultimos 
anos, política e . religiosamente. 

"ALLElUIA " 
Do numero de agosto·pp., .dó óti

mo Bo:Iet'm dé A. e., "Alle1úià", que 
se publica 11a -Diocese de Taubaté, 
transcrevemos o· ,artigo· publica: 
do sob o titulo:. ''Assunipta est". 

"A Santa Igrejà celebra, neste mês 
·de agosto, a grande f'esta da ASiUn• 
ção de Nossa Sen~ora! . 

Temas qua se impõem à reflexão .dos que desejam 
estar à altura do co,npromisso espontaneamente 
' feito · ~rante a· Mãe de Deus. 

Do . ''Lider Mariano, ó excelente .b!;l
letim de· formação,. destinado. ·às· Con
gregações Marianas, éxtraimos o·.~~ 
guinte esquema. c:;ue contem impor
tantes pontos .para um ·exáme de 
cohsciencia. 

"Servirá para retiros· e. dias de re~ 
colhimento lido · pausadamente pelo 
diretoi-, e meditado pelos congrega-, 
dos .• Seria bom que' cada congregado. 
. Ó. -lesse·. Effi · particular, poucas linhas 
por dia, . tirando as · 'cons~quencias 
praticas que ·Maria lhe :sugerir. . 

Congregado· Mariano; .lê estas' pagi-, 
nas com. atenção, com córa:ção. aber
to e gfmeroso, resolve-te a ser de hoje 
em diante .mode.lo do congregado ins-
truído, decidido, ativo. · 

.1 · - DEVERES .DE ·ul\1 CRISTÃO: 

A - Os 
0

dógmas; 

1) EM GERAL: 

-Que . corihecitnentos tenho . eu dos 
·dogmas de minh<!- religião? Minhas 
idéias religicisas ·. reduzem-se ·.a . ui,n . 
nucleo · acanhado, reÍninisceiicias de 
.meu catecismo infantif ou possuo, uma 

. visão ampla· c'lo conjunto, utna sinte- · 
se rléa e vital,·. um conhecimentó de• 
cente dos ,pormenores de minha· reli
gião? Estou intimamente convencido 
de que a Igreja tem direito. de ditar
me verdades? Ufano-me de poder di,
zer · sinceramente. '"Eu. creio", llfirma
ção soberana de minha · liberdade? 
Sou bastante esclarecido' sobre . mi~ . 
nha fé para ppdér · defende.:.Ja contra 
protestante,s, . espiritas, il'lcredulos, 

. materialistas, na fabrica;· no· balcão, 
no ·escritorio, na repártição, nas re
uniões .de familia? 

2)~ EM PARTICULAR: 

a) O dogma cl'istologico: Que com
preensão tenho eu da pe$soa dé . Cris
to? Conheço 

I 
dé I perto o yerd11deir,? 

Jesus dos Evangelhos, ou o . conheço 
apenas c.-omo o "meigo.·naiaren.o" de 
livros e imagens efeminadas- C<Ímpre-

. endi um . dia todo Q · poder c.ombàtivo 
de .sua vontade, fodo _o· sentido 'reno
vador de suas ideias, toáa a . forçà .de 
expansão de suas· doutrinas; · toda a 
vfolencja e lealdade de seu amor pcir 
nós? Tenho dele um conceito' abstra
to ~- inofensivo, 9il o· conheçó como 

· um chefe divino que· nos veio· trazei' 

messas? Que pas~os dei para cohhcce"' 
lo de perto? Leio expositores autori., 
zados, trato com quem me poderia 
revelar os encantos de sua pessoa e, 
principalmente, reflito diariamente, 
nem que .seja por 10 minutos, sob~e 
as paginas do _Evahgelho? ·Que medi;. 
das- tomar hoje- mesmo para conhe-
cer ·este· Homem:~Deus . que é o · unico 
sentido de minha 'Vida e o seu centro 
der atração? Que passo's dar para a .. 
presentar-·me · de frente . a meu chefe 
divino e. dizer-lhe o que quero co .. 
nhecer é amar pessoalmente, intima,. 
. mente,: ~paixonadamente? 

b) O dogma mariologico: Que com~ 
· preensão tenho . da pessoa . de Mar!a ?, 
Coriheço-a · a fundo, de -perto, ou J~-
mais me .ocorreu a ideia. de aproxt-
mar-me dela'? Que sentido tem ela na 
minha vida?' Tenho. dela apenas uma 
iJeia longinqua '.ou deturpada,. ou . c_o .. 
nheço-lhe todo poder de dedicaçao, 
ioda· a · força varonil. todo o encanto 
de atração?. Co11heço~a como minha 
rainha, no sentido estrito da palavra, 
umà rainha, .digna de to.do o_ meu en~ 
tusiásmo? - Suá figul'a ii:itemerata e 
casta .. representa de . fatq um correti .. 
vo para · minha vida, é um modelo 
diante do · qual sinto a necessidade de 
assumir uma -amude sempre mais. 
digna? 

a). Ob1·igação para com a lgr~ja: Co-
m:o . é . que cumpro· me~ deveres. ~e 
r.ristão? As praticas do culto div1.;, 
no, a .. prescrições eqlesiafücas? 

Aprqximo-me .dos santos .s a c 1:a ... 
·ment<is má.is vezes do que o estrita .. 

' rnerite riecess·ario? A . eucaristia, Cris-
to. entre·- 'nos, 'representa de fato o 
.centro de minha vida? Considero a 
hostia como úina pessoa? Como faço 
as minhas comunhões? Representam 
elas um ·conta.to vivo com o chefe di:.. 
vinó, . um 'incremc.bto de vida ei:caris-
tica que· é pureza; chamas, zelo'? Co-
mo .faco as minhas confissões? O meu 
exame" · é pratico é sincero de sorte 
que me leve a .um conhecim:mto- obje• 
tivo de. mim mesmo? Algum dia já 
sonciei · o fundo de minhalmà para vel' 

Comn' se sa).)e, pouco ·depois rla 
queda ·· elo i;r. j\lussolini. o Exmo. 
Mons. iWario Busti havia sido convi· 
dadt>. a dirigir o . ex "Regime Fascl_s
ta ·•; .com plena ·aprovação- do _Prela, 
d'l -de Cremona, S. Excia.' D. Juan 
Cazzani. E~te,- alem disso, havia rea, 
lizado nesse .perlodo sua_· pr'meira Yi
sita ,.à sede cio citado diario "Regi111e. 
Fa·sêista '', desde sua fund:ação, vin
te 'anos a traz. Daí a virulenta fur:a elo 
sr- Fa1i11acci, quando depois de 8 de 
setembro as. tropas alemãs ele -ocupa, 
ção :fi;;era1n c.om .que pudesse reas
sumir · suas funções de diretor desse 
d'ar'.o. 

· realidades deslumbrahtes? · Procuro 
deixar~me influenciar pela sua atra:
ção divina, empolgar-me por sua pes
soa, _pelos seus planai,, pelas suas pro-

.tssu11ção de Nossa, Senhora! E o 
noSs'l pensamento deve ·voltar,se, pri• 
meiramente, pa:·a á morte, santa ,~e 
l\Iaria. Morte que foi antes um placi• 
do sono do ·quai a Virgem se · acor, e . 

clott na gloria do .céu. t:,. por isto,, q11e 
os SS. PP. não fil.lam·emmorte.de N. 
Senhora, mas enÍ·. "DORMITIO., BEA• 
TAÉ MARIAE VfRGINIS•;_ Nem po, 
dia ser de outi·a ·rorqui. Pois, a mor, 

· se não há ali cutripliciclades ocultas, 
·sedimentaçóes . su~peitas? Procuro um 
Diretor ·espiritual esfavel, que me co·-
nheça e,-acompanhe; me oriei1te e es,;. 
tiniule; ou; vóu 01'a com um-ora com 
outro, sem. ol"ientação certa'? O meu 
arrependimento é ·sincero e visceral, 
sinto ·a clor que sente que111 foi des
leal·. para . com UJn amigo estremecido? 
Os. meus propositos são praticos, niti-. 
dos, aluais, generosos, decididos? Co
mo observo as prescrições da Igrejà, · 
Missa e descançei dominical, _jejuns, 
etc.? Compreendo o sentido · destas 
prescrições, pelas quais à Igreja s~ 

.me apresentá como uma organizaçãv 
que quer exigir algo de meus brios, 
que quer possuir-rne . vitalmente, h1-
tegralmente? · Com que espírito faço 

O "OSSERVATORE ROMANO'' 
E o ·eoMBARDEm: 'oE I UJRETO 

te é o estípencl'o dtf pscado. Nossa 
Senhora, porem, [maculada · e l~re 
de toda.· a falta e . imnerfeição, . :não 
devia e 11ão podia sofrei·. a ·conilt),, 
çfto' do ttin)u!o. 

E o comple~uento desta morte s:t,1• 
tisiúna foi o fato mara.vilhoso, .cuja 

· O ,. Osservatore noma_no -, acaba festa celebramos. no .dia .15: os all• 
ele divulgar novos detalhes sobre o jos, eíu transportes de jubilo, tra-ns, 
inominavél e brutal atentado contra portando para o· céu a sua.. Rainl1a 
o santuario de Nossa '.Senhora.de Lo- Sacratíssima.· SURREXIT,. 'NON 
reto perpretado por aviões nazistas, EST' I:IIC! Sim. a Virgem, à . seme-
os quais. damos a segu'.r. · 1 lhança do seu D'.vino Filho, tambem 

Os .aviõés alemães eretiiaram va, ressuscitou, antec'pando as, glorias 
· - ela ressurreição final. Sua almà saú, 

rias· incursões aereas sobre a Basili- tisslma une-se. ·ao· _seu corpo a_ngeli-
ca. · ~ O [)OVO, por espaç'o de cinco . hO• 

cal. 1<1 os anjos comiuzem par.a a (lei~ ras e a intervalos de po.ucos mibu· . , 
tos. uma das ·bombas atiradas abriu tra do Filho Aquela que ·haveria de 

ser ·o encanto· do 'parafso e a- nossa nma grande brecha na · cupula. •lo . · , 
sa:ntuario e M '-à-fresco" de Maccari grande intercessora junto do trono 

altíssimo". que a adornam ficaram' muito ava, 
riadcs. · 

Registramm-se v'.nte vitimas. Al-
g1ms ·edificios · foram coinpleta ou 
parp!;tlmente destruídos -pelo fogo. · 
Verificou-se mais uma vez. que não 
ha-iia objetivo m!Htar nenhum que 
fosse- capaz de motivar um bombar
deio · aereo, Foi portanto . mais uma 
flagrante cleso1>ediencia às palavrnR 
ele Sua Santidade, o Papa Pio XII, 
pronunciadas em dezemhro. de 1940, 
éom as quais advertiu os beligeran
tes a respeito ela luta aerea. 

N. · ela R.: - Neste Santuario VE· 

nera-sé com a. aprovação de va-
1·io·s Pontífices, .a Sai1ta Casa de :Na
zaré, onde viveu a Sagrada Famií'a, 
e quJ .. segundo a tradição, foi trans
·portada ela Palestina pelos Anjos. 

curiosa ,invocaçao atribuida ~a 
Noss~ Senhora pelo povo 

polonês 
Nossa Senhora; in.forma ô "Caf110-

lic Times'', de · Londres, tem uma 
no'va invocação na Polonia. lf; Nos• 
sa ·senhora Expulsa. Sob esta· d'!,,í
gnaçâo elà ê invocada pelos . meni• 
·bros do movimento· ·subterraneo . e 
muitos poloneses ·levam. ~onsigo uma 
ol'ação em que Lhe pedem que .,seja 
a. Padroeira. dos exilados e sem lar. 

A historia de como No~i;à Senhora 
. g..lllhOU "eSSa. iUVOCO-Ç'àO, tão original 
foi · contada, recentemente. pela 
revista· do movimento, "Zaorane 
l\Iiedze". . 

. Numa cidade da.Polouia havia uma 
imagem de ;Nossa Senhora, diante• da 
qual, à tarde: o poYo costumava re• 
:zar. Quando a Po!onia foi invadida, 
.logo veio pará a cidade um gov-erna, 
dor alemão. · 

, A população eia cjdade- rezava dian
te ·da imagem mais fervorosamente 

.c10 que nunca __ e amontoava {!ores a 
seus p~s; Dentro em p9uco o gover
nadot• alemão. soube que as orações 
se dirigiam à ."Rainha da Coroa Po
lonesa"; 

"Que· idiotas! .rosnou ele. Então c.s 
poloneses nãó sabem que não ha mais· 
rainha da Polonia, que à Polónia dei· 
xou de . existir!" ,E mandou · que a 
imagem fosse atirada a um montu
ro. 

Durante a noite, o.s poloneses fo. 
ram buscar a imagem levaram-na. l)a· 
ra. uma capela secreta e· lá está hoje 
com? "Nossa Senhora Expulsa",,--· 

C I R CU L O F I LJT E 11 C O 
M I S S I D N. A R I O · 

UMA JNTERESSANTt :"NICIATIVA DO 
COLEGIO CJ;ARETIANO DE 

. ' CURITIBA, 

Foi fundado. no co!egio cios ·,Missi<>na
rle;; Filllos .do Imacula,do coração ele M:l.• 
rie, (Padres· cia.'rentianos), ·de Cul'.itiba, 
unt C_irculo. FUatelico. ·cuja finalidade 'é 
reunir selos em beneficio da.. Missões CS!.~ 
t;;Ucs.s. E.ssa Iniciativa a1tamente·-101lva. 
v~I inerece a, coor,eração de todos os . c:,,-
tolicos. . 

Esta cooperação é simples e sení >onus 
.algum. · · 
· · 11: a seguinte: 

1.0°. PJ:"ocútar reu1lir o maiór númr.m, 
. possivel de- selos. usados,. tanto nacionais 
como estra.ngeiros e remete~los ao. Circulo 

2. ·. Mas p;!ra que estes selos . possam 
/:-et utilizadc"s · e necessário que reunam 
rertas condiçõgs; assim um selo rasgado, 
raspadc, cortàdÓ, por pouco que seja, 
.perde completamente o valor.· 

·para evitar estes inconvenientes, 
a_conselha-se .cortar o envelope de for~ 
·rr:a que ào·.redor do selo fique um ~n., 
timetro de papel; mais ou-menos, e ma:1-
da-J1, assun, ainda colado ao !)!lp!!l do 
envelope. -

3. Interessam. todos os selos, mas 
principalmente · selos COMEMOB:A
TIVOS. Estes, . em · geral, são . maicil'es 
que os outros, de cores mais agrada.veis: 
mais bonitos, numa palavra.: Costumàín 
ainda trazer · inscrita alguma data. · 

· O endeço para remessa-de seios é: Cai-
xa·· Postal 153, Curitiba, · 

Remessa de encomendas. para 
· os soldados da F .E.B. 
-.,,. • S.a 'Secção do Trafügo da ·bireto• 

rlà Region&-1 dos Correios e Tcleg.-a
f ós ea· .. ,<'tl· uma notà a.· !mp~ensa, darl• 
rlo ,instruções para a remessa de «ln• 
comendas pa:-a ós · exp ,dicionarios hra.. 
sil~iros q_ue se enco11tram no exterior, 

Ess,.. encomendas só·· poderãt1. ser 
-encamihh:.das Quando ot>ec'lecerer" l!.s 
exigencias das ;instruções · superiores. 
Assim, não poderão aei-. enviados fc.-s
foros· -·:·u jornais,. s6 podendo seguir 
chocolatés,. mate e café em ·.põ: doces 
fiecos e - b!~cojt.os, _" 1r:,arros, fumo· dês• 
fiarlo ou em .rol<, sabonetes, escovas, 
_para barba, pequenas ieças de roupas 
11ão usadas, estarn1>as e artigos reli•· 
giosos. ·retratos e · artigos· de ótica!" 

l,sses _. ob,ictos ~e,·e"rão esta~ devi
c1a.mente. acondicfonàdo3 e nfl.o poderão 
exc.eaer ,o .peso ,1e um qu(lo, contem• 
.do _os nome~ e endereços .bem claros. 

. OS NAZISTAS E A IMPRENSA 
. CÂTOUCA HOLANDESA . 

Em nova · Carta ·Pastoral, o Ep1s, 
copado da Holanda declara.: "As au• 

· toridades .atuais estão tor·nando . p1;a, 
'ticament~ impossivei. ·defender :a ver• 
dade cristã" _8 pfotestam contra. a 
supressão de toda ·a imprensa cato
lica de seu pais. Os alemães, logo 
api'.is a ocupação, s·uprlm!ram .o fa
moso jornal · catolico holandês "De 
Massbode" •. Está· agora · aparecentlo 

· como clandestino, cmú varios outros 
jornais catolicos tais -como. o "Clwis
to!oor" e o "Katholick Kompas" . 

·.as/.pe(ji.tenas· ·observancias do -culto; 
. genuflexão, sinal da cruz, etc. Dobro o. 
joelho corri a convicção de: que presto 
a suprema. homenagem a um homem 
que é Oew.? Faço o sinal da Cruz 
com a mesma convicção e firmeza 
com que os do.· mundo saudam seus 
chefes? 

b) Obrigações para com a Familia: 
Qual . é a minha vida. de familia? 
Compreendo.lhe o sentido sagrado de 
sirribolo ·da Trindade Augusta? Sou 
um bom· filho, ·um bom irmão, um 
bóni esposo, wn bom pai? Cumpro !JS 
meus deveres .de familia? Contribuo 
pará sua felicidade temporal e eter
na? Velo pela conservação dos bons 
costumes é dás sadias tradições nacio• 
nais? Pensei um dia em, ·fazer revi• 
ver as santas e antigas usanças de 
nossos avós, da oração em comum, do 
ter~o vespertino; da leiiuta espiri--. 
tua!? · 

c) Obrigações profissionais: Como 
me porto em. minha profissão? Com• 
preendo-lhe .o sentido_ pmfundo · e sua 
possibilidade • de valorização para a 
~ternidacié:. CumprÓ obrigações com o 
tedio da rotba ou com · otimismo sa
dio de ,quem tem a conciencia de es
tar realizando wn plano divino? A 
minha atitude, é. sempre tão interne· 
rata e digna qlie•,1 todos me dê a co
nhecer· .por· cristão? Como aproveito 
as · oportµnidades . de apostolado para 
conquistar pessoalmente, um por um, 
os meus colegas para as nossas ideias? 
Como· me f)o1to com os patrões, os co• 
legas, ·os subditos? Qual a minha fi,. 
_delidade aos r.~eus compromissos e 

· responsabilidades? . 

INIM I cus· .ATR A Z A DOS 
Um jori:ial de Curitiba. publiCQu uma 

carta. aberta de um :rotariano .descon
tente pela atuação de s. Excfa.. Revina 
P. Da-niel Hostin, Bispo de -Lages,· e:n 

. fa.vÓI' dos p<>bres, · e por uma · declaração 
ém.: que s. Excia. afirmava & Incompa
tibilidade entre o Rotary e .a ·Igreja. 

O ta.!. rotariano· diz a ta.ntas, em ~ua 
- carta. aberta, que oo actversarlos do Ro

t-áry· só podem ser ou· ignorantes ou- de . 
mâ fé. ~. que os :atolicos são lgnoran• 

. tes do· ideal .rota.rio: ·" ideal superior de 
fraternidade e de etlca''.; de_ ,seu pan• 
crist-la.nlsmo !:.. "vê em todas as reli• 

. giõeõ . os mesmos a1tos principies cris
tãos"; de sua preocupaçãÓ - ~'.a de me
lho_rar a vida aqui na. terra. aproximan
do- os homens de bOa vontade". 

Mas estes pi:lnclpios rotàr!os não são 
nórados pela Igreja, e por causa des~ 
Mu estes priaclpios-rotatios não são 1g .. 

. .mesmos princlp!qs é. que ela condenou 
reiteradàmente o Rotary, inclusive nó 
Cóncilio l?len .. rio Bra.,,ilelro; 

E$e supQsto "ideal superior" que 
move o Rota.y, nega. todos o~ pr.lnclp1<Js 

• qµe .a Igreja prega ·pa.ra a realização da 
. missão que lhe fol destill_ada desde 10-
d2, a. eternidade por · Deus. Todas a8 
ideias se reduzem a dois pelos lrreciú
tivels: -'-- um ideal dÍv!no, da.· giorifica
ção do demonio pelo pecado; e, um ideal 
divino, da glorifiqilção' de Deus, uno e. 
trino Qela virtude, realizada em· união 

· com a.· Sé de P~ro.. E é · evl~ente que. 
o ideal do Rotary é ·um· idea1 .sa.tantco. 

A Igreja cá.tolica não nec.esslta ilas 
f.'out~i~i'amillli,s· i:eliglosàs; de mensa• · 

'gens divinas mais ou menos int<!nsas'~ 
pa.ra etethar a salvação das almas: Tea .. 
do. em vista a saivaçãÓ da alma hum&• 
nà, eia exerceu sempre á sua obra L'i,. 
villzadóra. !)esta maneira edificou a CÍ• 

vilização mediéval, e os restos de c1vi .. 
l'q~"áo_. · ·que po. ssÚ!mos nos vem dessa. _,., ~i 
esplendorosa- idade, Assim como ela 
encontrou forçà.S em si· mesma. para rea
lizar ~sta . />bra sem igual, ela poderá 

. realizar wr.a infinida.cte · de idades mag-
11!ficas de civilização, sem nada perder 
de . si mesma. 

E-Elá somentt> poude realizar isto em 
virtude de sua missão divina, delegáda 
por Jesus Cristo ... Homem Deus - e 
com · pleno conhecimento de sua missão 
Redentora.. : Ela nãô necessita· de auxi
lias de qua.teiuer especie, · e. quándo · sut .. 
gem, pessoas ou sociedades, para lhe· rou
bar sua. missão,. ai mais que nunca cien
te de seus direitos e de seus deveres Ela 
os rulinina ,:iom o anatema. 

A Igreja. só pnude · realizar sua mis• 
são -civilizadora, mediante a sua mis• 
são e~11c!al, a de Redentora da nu-

. mántdade. · Se· houver sociedades hostis 
a Igreja lnstltuidas com fito civilizador 
nunca, chegarão ao cumprhnento .de_ sua 
firuüidade po:r não- terem um elemen
to -essencial para a sua. obra - os 1·e
eursos para levar a oom termo o seu 
empreendimento . - é o que vemQs 110 
,;:omim!smo vermelho,. e vlmoi · no nazis• 
mo e no fasc!sino. · Só e ·somente Ela, a 
Igreja Catollca Apostolica Roµi.ani ~ que, 
J;>O~ue t~is "l'ecurso;, · · 
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N otí c·i as Est.adori TEATROS E CINEMAS 

PROGRAMAS DE HOJE 
\ 

PRIMEIROS EXIBIDORES 

ALHAMBRA - Perigo amarelo, com Bela r_.µgosi. - AMC. 
Fantasma d~ mares, com Richard Dix, - JIPA. 

ART PALAC,o -"- Alta malandragem, com Bud Abbott. - ..i.. 
BANDEIRANTES - Amor a percentagem, coin. Rosallnd. Russell, 
METRO - A força do coração, com Roddy Me Dowall. - A: 
IPIRANGA - Ali Babá e os 40' ladrões, com John liall. - APA., 
OPERA - Meu reino por uma cozinheir~. com Charles Oob~m. ·
PEDRO II - D01ml11hoca da fuzarca, com Judy Canova. - APA. 
RITZ - Uma voz na tormenta, com Francib Lederer. - R. 

·SEGUNDOS EXIBIDORES 

AMERICA - As tr~s herdeiras, com Barbara Stanwick . .;.... D-, 
Garota caprichosa, com Joan Carro11. - A. 

ASTORTA - Camfüho fatal, com John Wayne. - APA. 
Herols do arrabalde. com Robert Paige_ - A. 

AVENIDA - A vida assim é inell10r. com Charles Laugltton ...... R; 
Aliança de aço, com Joel Mac Crea. - APA. , · 

BABILONlA - Cancioneiro do amor. com Alberto ViUa.. - APA. 
Mt11J1er contra homem, com Marguoritc Cliapmann. -· D. 

BRASJI, - Expresso Ba~·dad-Stambul, com George Raft. - AP~ 
O perigo me nersegue. com Chester Morris-. - AMC. 

BRAZ POUTEAMA - Despedid• com Vlvian Lelgh. - APA. 
Lili a teimosa. com Van Heflln. - D. 

BROADWAY - Du Barry er~· um pedaço. com Red Skelto11. - 11. 
CAMBUCt - Emile Zola, com Paul Muni, - R. 

Um mundo de l'itrnos, com Kay Kayser. - APA:. 
CAPlTOUO - Gung-ho, com Randolph Scott. - APA. 

Mulher contra homem, com . Marguerite Chapma1111. - D. 
CASA VERD!iJ - Por um ideal, co.11 Leslie Howard . ..;.. .t/1!0 

O azarento, com Tito Lu2,ardo. - A. . ·. 
CINEMUNDI - Nossos morto serão vingados, com Br:ian ~nlevy, - I.M.C, 

A dama dr Malaca, com Jacques Copean. - FI. 
O segredo do professor, com Richarc. carlSün. -.· APA. 

COLISEU - Mulheres de ninguem. com G!nger Rogers. - JIPA 
• Canção da serra. com Airla auz - AP.t. 
COLOMBO - Campeão da liberdade, com Van Hefliµ, - A. 
· Sherlock Holm~s enfrenta a morte, com Basll Ratnlione, - APA, 
COLON - Laços etemos, . :m T)eana Durbin. - R. 

Um assassino de luvas. com van Heflin. - A. 
CRUZElRO - A ·grande va11:a. com Femand Gravet. - R 

Filho querido, com Don Ameche. - A. 
ES?ERIA - Noites perigosas, com George Montgomery. - APA. 

A lei do lobb. wm DenLs Moore - AMC. 
FENIX - A ve,rdade nua e crua. com Bob Hope, - R. 

Pinocchio, desenho de W.alt rnsney. - A. · 
GLORIA - Sempre um cavalheiro. com James Ca,gney, - AP.A 

Dama por uma noite. com John Wayne. - D. 
HOLLYWVOD - l\iulheres de nlnguem, com Glnger ROgers. A."A. 

Hora pr,ra matar com f,loyd Nolan. ·_ APA. 
IDEAL - Paris, nas trevas. com George Sanders. - APA. 

A lei do lobo. com Deni~ ,\1oore - AJIIC. 
IPIR,1NGA PALAC/0 - Vitoria no deserto, filme natural, ~.'Aiv10. 

O~ anjos contra o dragão. co1r os aujos de cara suja.-. APA., · 
l.RIS - Extranha Dassageira. com Bette DaVis, - R. 

O grande momento. com Bob Reedlclc. - A. 
LUX - As três herdeiras. com Barbara Stamück. - IJ .. 

Ronda da · morte, com Cl1ester Morris. - AP A. 
MODERNO - O caradura, com Bob Hope, .- D. 

Noite inesquecível; com Loreta Yo\lng. - AMC, 
OBERIJAN - o· diabo disse. não. com Don Amech~. - D •. 

A Yida é um. tango, com Hugo dei carrti. - Al\tC. 
ODEON <Sala azul) - Queijo suico, com Stan J,aur~l. - -"·· 

Aventura& de um recruta. co!I' Alan Corney, - APA. 
(Sala vermelha> - Impostor. com Jear Gabin, _.;, APÂ; 
Sedução tropical com Mae West. - D. 

OLIMPIA '-:- De,troyer. com Edward G. Robinson. - D, 
Fi:ho querido com Uon Amcche. - A. 

PARAlZO - Renuncia de amor. com Libcrtatl Lamarqu.e. -- IIPA, 
Encontro em Londres, com Alan Curtis. - D. 

PARAUOUNT - Misterios da vida, com Chai·les Boyer. - D. 
O Falcão e as estudantes, com Ton Conway, ~ AMC. 

PARATODOS - Pimpinela Esc~,rlate. com Lc:;li~ Howal'd. ·-e A, 
Despedida, com Vivian ueigh. - APA. 

PAULISTA - Setima •;it!m;t, com Ton Conway, - APA. 
Misterios da vida, cllm Charles Boyer. - D. . ' .. 

,PAULISTANO - Sempre em meu coração. com Olor.ia.Warren. - !t-· 
PENHA - Irmãos em armas. com Alan Ladtl. - R. 

Alarme no Atlaútico. com John Garflel i. - APA. 
Rainha de Louisiana, com Rita Haywortl1 .. - AJlfC. . .· ·: , 

PIRATININGA - A mulher sempre vence., com Allan Jones. -:- Al'A, 
Pimpincla Escarlate, com Leslie Howard. - :A,. ' '. . · . .. . · · 

REGRETO (Centro) - Vale sangreno, com. Noah Beery Jr. ,,... .(f'..l, .
Tragedia á meia noite, . com John Howard'.. "'"· ~P-:4,.; ':'. H;:,\i:,,:: .; , 

:R:ECRE.IO (Centro) - V.ale. sangrento, com N:oal1-~,,~:.;-t~Jij~..:,,.,, •. 
Insuspeitos. com Joan Ci'.awford. - AMC. · · ·· 

REX - Papai pm· acaso. com Edie Broken, ,_ 
O dlal;o disse nõo. com Don Ameche. -· JJ. 

RIALTO - Amor de mãe, com ~1ara Garcia ...... A.PA. 
Clarão no horizonte. com Fred Mac Murray. _; D. 

ROIAL - A lua a seu alcance. com Michele Morgan. - Al"A.. 
Amor. a !lTanel, 'com Andrew Sisters. - A. 

ROSA.RIO - ~gitivos do infemo. com Eri·ol FJyn, ,.- A, 
ROXl - Jack London, com Michael O'Shea, - APA. · 

Frutos do mal. com Tex Ritter. - AMC. , 
SANTA CECILIA - Misterios da vida. com Charles Boyer, - D, 

' Setima vitima, com Ton Conw~,Y- -,- APA. 
SANTA IIELENA - Henry na cam ó mumia, com Jimll'ly l,ydon, - APA.. 

FalaJT as pistolas. com Russell fiayà,1. - AMC. . . 
SANT() ANTONIO - Tarzan terror n0 :,'10.rto, com J. Weiss,nuller. -· AP t:. 

Paris erà assim. con. Anu Drnra!, - APA. 
SÃO BENTO - · A gr1nde ~alsa com Pernand Oravet. - P,. 

Dez peque.nas ,pa1·a um hcm11e.,· com Olivln. de HaYilland. - .,tPA. 
SÃO CAETANO - Caçancto ·,stre!a~. com Virgínia Weidler: - APA.· 

'I'a,rzan terror do deserto, com Jolrnny Wei:ssmuller. - APA, 
SÃO .JARLOS - Crepusculo s8,n~:-cnto, co·n Merle Obero11 . ..:. APA, 

Camiem, com Nini Mardrn,:;_ - AP A, : 
Sli.O GERALDO - Amor dl) r.1f,0. com Sara Garcia. - APA. 

An·lsca-te mlliher, com John Waync. ·- R. 
SAO JOSE' - Comedia humana, com Mickey RooneY. - AP ct. 

Tentação das garotas, com ,t::nmy Lydtm. - ,1PA. 
S.4.0 LUIZ -· Legião branca, com Otaudette Colbert. - APA, 
SÃO PA!JLO - Hora para matar com Lloyd Nolan. - APA. 

Expresso Bagdad-Stambu!, com George Raft. - APA. 
SÃ-O PEDRO - Ronda da morte, com -Lyn Bar!. - A.PA. 

A~ três herdeiras. com Barbara Stanwick, - D, 
UNIVERSO - Campeão da liberdade, com Van Heflin. - 1., 

Sherlock Holmes enirenta l\ morte, con1 Basil Ratl;~e. ·- Jll'A., 
. VILA PRVDENTE -"'.. Imperio da C:esordem, co1U Ra.ndolp)1 Scott. - .Ai:t.i, 

Solteims ás soltas,_ .com. Ros&,l!né Russell. - APA. · 
11 

TEATROS 

BOA VISTA - Cem gramas ele .homem, com Déa-oazarrf. ·- ·v. 
SANT' ANA - Tico-tico no fubá, com -Walter Pinto. - · M. 

EXPLICAÇÃO DAS CQTAÇôES 

B. - BOM - Filme que pode ser visto po.· todos con• proveito 1'11N'&f, 
A. _ AOEIT A VEL - Filme· me pode ser vl~to por tod02, emtora. sem . Pl'O~ 

véito moral. . 
AMI"!. _ ACEI'lAVEL MENOS PARA ~RIANÇAS - F,1!me que pelo énredo 

ou ceqas pode i1npre$sio11a1· ., publico i11fantU. .· · , . . . · 
BPA. - BOM PARA ru)ULTOS - Filme que pode se.• visto C011l proveito 

- ·· moral tão somente por adultos. ,. ,. . . . .. . '. 
APA· '- AOEITAVEL PARA ADULTOS 1'1l;;1e que Pode ser Visto tão, 

. somente por adultos embora sem proveito moral. -
R _ RESTRITO - Filme que pelo enredo ou ceni\$ deve ser estritamente 

, · reservado a pes.soas de· solida forma~':lo moral e religiosa., . · '· 
D.'-- DESACONSELHADO - Filme que pelagra, inconve,.1encla do enredo 

ou cenas, · deve ser evitado po• qualquer publico_.- . · 
· M. - MAU - Filme prej'1(:lic!al .iiira qualqi.er publ:.-~o 

NOTA: - Jl; importante que o espectador não se contente .com a aln\ple~· cota• 
cão do filme ou da _peça. de teatro, mas que procure conMeer pelo 
ínenos alg-,ms Gletalbef da c1'itica. Isto justlflcará uma: co~ que 
afinni,,da sem nenhun cornentario poderá pareee1• tnJusta: e , 110• 
lbretudo com ,a leitura de umi.. analise qu., p(Se· em relevo os ··ele• 
mentas oons e maus do filme o espectador l)OUCO a. pouco, edUC1"'â 
sua concienc!a e aprenderá a julgar por si meamo os outfOá 'filmes 
que ·11e forem apres~ntados. · · 

o bolet,!m da Orientação Mor,-J dos Espetaculos, contem uma 
c1·itica detalhada de todos os filmes exibidos en. S. PaUlo, E J)Ubli• 

· cacto semanalmente e a assinatura anual custa Qr$ :15,00 na' Os.. 
pital e Or$ 30,00 pará o. Interior. !nformações na Assocl&çla dos 
Jornalistas catolico.s, á. rua Ç>uintino Bocalúva, 176, 3,o anelar, 
sala 307 - Fóne: 3-7760. · 

PARNAl'BA - PIRAPORA - CABREU'VA 
SAL TO PORTO FlLIZ- -

;( . ;· 

auro-v,~cao;;m> Pavw 
PAQII~-~~~ 

- ITU' 

Partidas: 7,00 -' 17,40 Chegadas.: 11~00. ~ 18,~ 

RUA DOS PROTE~T ANTES, 
1
194 - ·rtt.EtONE-: . 4~'248 

~AO PAULO 

J 

IIINAS GERAIS 
BJ,;UXU'.O· D.4 ASSOCJAt:,\O Bll-\SI• 

LElRI\ l>J;, ~ORllAS 'l'ECXlCAS 

RIO, (,\::;,' PUESS) - ,0 .sr. Luc.as 
Lopes, Sccri;tario da' Ag-ricullura,re
cebeu ~om·111lca,ção d·,. · . ssociação 
Brasll<>lra de No.rmas T,,cn·icas, de que 
Belo ,Iorizonte foi escolhida pal'.a se
de da 'proxlm~ reiinlll.o · geral dei'&"- .. 
organização. O governo. ·minei o,. ela- ' 
ri i.nteirà. apO:O ~ -essa" ·-iniciativa~ 

CATARINA 
VA.RJOJ,,.\ 

l•'LORlAXOPOJ,JS, ( ASAPRisSS) 
Estão se verifirando-'e1n Lages, 110 in
terior deste Estado; varias casoi· ile 
Yal'lola. 'l'i,dos o~ cuida.do& .. medicos 
,·em ,ndo dfs11onsados nos c;1fcrmos. 

1''LOHI,\XOPOL1S, (ASAPRf,]S$) 
· As circunstahc·as Impostas pcl·a· i;·uer
. ra, -tornando d_ificil a.· aquisfÇio rlc 
matcrias prlmas dcstin11dàs as úibri
eas, a, i~dust'~· · · Cntarln_dnse ic1n lan
caclo mão ele 11ovas ma•or!Jls nt·imas. 

Hece11ten1<inte, tima .-fh~n1a indu·stfi31 
de Um"' cid: ,. do ·intcrlot· · deste_. E~út ... 
do delibero produzir l•.ldos. <10· ma
deira.. em ·,\Jb,·~itu!cão aos esb.nha
d~s, akança11do grande'' exilo no 'ruel'• 
<:11.<lo •• 

G··O·I Â' s 
;\.G-E:'l'CIA 00 BAX.CO DO BRASIL 

GOIA:-:L\~ ( \SAI'RESS) - Tcrãri 
inicio dentro de t)oucos diaR aK obrag 
de con~trução do cuitlc!o da Agencí,i 
<lo l3enc 0 do Brasil. 

Tra.ta-:-:·o ,1,~ um moderno prc<lio ·uc 
t'tuatro pa\·imcnto:c., (jUé muito con
co1•.t•erâ. · pat·i, o ~,1,hrlcz'n.,nento cl:t 
.-.1vt~n:cla Gota- en1 cuja ·1rteria €Stão 
sendo .. agora ,xcc.utr.dos importantc-s 
me.11\o'.t'amentos e ·construidos d.iv(•rsos' 
cdW~ios 1>u oi ic-os. 

AUAr,os ·usMrcost 
OOIANIA. (ASAPrms:,). -- Na loca

lidade de Damiano1rnlis. mlm!eipio do 
Sitio ele Abadia, fora1r reglsta<\os al
t,u11s. abalos. sistnicos. seguidos ele fi-~8 
víolCl)Íos <'8.,t:"onck: · eon1 um-forte tre- · 
mor d• " ·ra. . . 

6 rato impreasltnou urofuu(an1ent" 
a por ulação cal. 

'I1odavin, jutgantlO-se tra.to.r-se ape-
11uf que.da d-o pequenos acr01_it'o~, 
ns r-lutoridade~ ,~stu·1··.Lfs tclegr:tfarn1n 
n.J. J,reff'ito rlo mun_lcJi)lo soHcitanrlo 
m ;'1hurcs informf's cm t.or110 <la ocor-
1·cnd:L .. , · 

PARANA' 
PltODt;C.ll.O UI~ CDH~:'1"1'O 

CURITIBA, '.'<SAPill!,SS) "- Apesar 
da t·r:S(J ificnda. na indü~tria da d-
rnento, t:m con::icqu,mch.~ (lo forneci 
u1ent.o elo Qh\o c·omlnrntivd ter sofrlcl() 
s~nsi,·cl din1inl'ie.1 0 dt•\·jdo a gucrra1 

a sua. prorluçã.·, no 1, in !r"' tr!n1estrc 
4~ · corrente· á no, aling'i a.· apr'ccra ve1 
cifra de l.O 69.\1 toneladas. A pi-bduGào 
desse:. trltnrstre, foi a maior quo . ~" 
verificou ·enl per!o<IÓJS !<lcnticos; ·r]P~· 

. . de 19-40 até (1 corrente. ano, ~. e·xc~,;ãe 
ào .a1i~ 1 l!.H2, e1n r,1,te it pl'oducão 

. foi de 207.SSO t01l(lU1<]; .,. 

AC R E 
E:\'.~f)SJÇ,\O : ,\.G~O-l'EtUAll rt. 

r:io Br:..n:co, USAPRESS) - A 
:E;;:po~Jçào Ai;-ro-Pccunri:i " InclnHrial 
d·.., Tcrritorio do Acre·, sc.r;.1 ~nn.ugura--·~-li 

SCIENTJ Fl~aMENTI 
'as suas riamas 
• Pom0dq oeccQtlvo Sõo Sebaltlõo 
:Qtnbole 1cieotlficam•n1e lodo • 
qualquer. afleccõo culaneo como 
,elam: Feridas em qerql. Ulcero~ 
::;h<JCJO& cintigas Eczemas Erysipela. 
F'rielra,. Rachas nos P<11 " no,, ~1os. 
Espinheis Heniorrold11s. Quetma,h,
ra~. Erupc6", Pie< las de alQSCll1l10S .. 
1
. :DSeCIOS vene~ .. 

. . !!~ .. S~_!~~.!~l.~ 

·=-' . . . . . 
~ 

da,. s0Jenem1mtc,. no. i,roximo dia !!,; 
<1-, outubro:- Orande ·animação vem rei• 
nando · em torno do certame. 

A'L·AG OA S 
CE;'-;Tll(). ,m l!U.CU~m,i FECHADO 

. . l'~•:J,·. POLlClA 

llÍ,A.CEIO, (ASAPRESS) - A policia 
destà capital ,)ocalizo.u num ·suburblo 
urn centro· de macUmba;. sendo dcti<ln,s 
cerca de 2·0 !)essoa.s e aprePndida 
p,an,lc .quantl.<lade ·ci-, aµetrcc)los 11ti-
1izad,,$ i>elos· .n1t,ct1mh.ci 1·os. 

A$ autói'idacles·· ha,•iiun· recebido ,1<,
nuncia · sobre· a. exister?Cü·I ,lo un1 -ter
rcii'r\ dfrigldci.'tJelo ''Pai' de Santo" Pc. 
dro ~l'a.pJoc&-, m~ndo o· lnes·1110 Jocali:-m
do e ce1·caclo, dandoª' policia uma bati
da. rigorosa., nãti ~Oséapan,lo ningucn1. o 
ter,:eiro ,éstava .multo -bem ,·arrid<> e 
no centi·O 'Jo 1i1eSmo· a.·c, .. a\"a11·.l-se os 
rnacµmoclros,' com olliare.~ pa.rn.dos,' ,k 
pc,rnas cruzad:is; ,i esper:t' 'IR entrada 
solene <te· Pedr·o · '.fa'plouà .Ir.ste, como 
um . vru!Úl i'el ·.c11ci.rou, fi11almente, c 
o.11ós ~b'efiÇoar t s fi'lho$ ·c·on1eç:ou s(·Us 
"1piLáf1"êS''.~ atP'ncl.endo. ,·-arios casos e 
recebcndo:n·os · intcrvalós a1s-1;1ns üru· 
zeiros,. ' 

o "Pa·; ue S1u.1to" ·achava-se em ulc• 
na, funcilo, mas· sirus !lodcrc,s ·_sobr~na.
tm:ais J1âQ,:.Jier,cebera•'l' ~ presença. da 
policl11, à ,_qüaí .,acaoou. com a, tarw, 
prcnden.do ···o "l?af ·de ,S.a•lto" ., toclos 
que .. se · aGli.: Yam:· .no terceiro. 

Rio Grande do. Sul 
BXl' '•<'l'.\Ç.~O DE ARROZ 

PORTO ALI,.' na,:. (ASAPRESS) 
Em estatist'ca levanta~. no· mês ôe 
aposto, sobre a cx!)'ortaçii.0 de arro7. 
por' ·este Estado, ve~ificou-se que 60 
t>or cento do produto foi envia4o para 
·o Hio · de Janeiro. 

O movimento da expo"taç·ão de ar-
' roz no t·ef rido mês atingiu. a aprecia-· 
"d cifra de ss:ssq ·s, cas, scnd, 60.S.OS 
sa,'.aS para " capital _da Republica, 
7 .. 131 J>ara a cidade de Recife. e outras 
qu:wtidqdes menores J)ara as outtas 
vraçns do li toraJ. 

Ut,;ltCADO .DE i'IIADEllt.\. :PERDIDO 

PORTO AL!~GRt,;, (,\S,\PRESS) -'
·ffim consecpcncia. das pesada,~. lnajo-,, 
ra(JõC:s nas taxas- cobr?,das .na e;por .. 
laÇ.:i.o ,i,, ··adeh·a deste Esta.do para o,i 
1nercàdos_ int_cinacionais,. vem d·e per
der o Rio Grand,:, do Sul um dos seüs 
má!ores consun)itlorcs, O~l :seja. a .At· 
gcn tina. O· \'izinho país pfa.+ino voltou 
as ~ua.s Yistas 1>ara o Chlle. ,; outros 
pai'scs · sul-amer!canoF. · Agnra chegam 
tto 11_01rn.q ConhCchnento, noti,ci~.'$ de 
que Jl?Vios ~uecpf.; ~;.trregaclos· de .tlHlT 
<leira, estão sendo ·espera.dos na Ar~ 
ge1lti.11n, voltando aquele il_a.1s 0u,011eu, 
,dépOis de n1uitos ano:;, a 6Uprir d? z:e.;. 
ferido pt·oduto os mercados ,sul-amerí

,,ca.nos. 

·l'NOllClAS DO INTERIOtJ 
PI N D A M 9 N·H A.N GABA 

Fr:ST.'\ DE NOSS1\ SENHOR.A DO 
BOM SUCESSO 

Foi o s~gulnte o programa dns· tr1-
dicionais festividades em louvor a: Nossa 
Senhora do 'Bom súccsso, 1)1'.l.dr~tra (lo · 
f'indamonhangabá. 1 

• , • · 

TodJs os· dias, à;; .8- horas,. houve Mis
sas. com canticgi;, c'oril o compai:ecimer;-
to das associà,ocs · religiosa,,;. · 

No dia 31 .de agosto - Ao mele-dia 
e à. tarde,· tep!que · de· sinos, anunc!an(la 
o lnici,, das festas da Padrce!ra: às :::o 
horas - Hora santa, pregada pelo 
E:nno. Rcvmó, Mons. Joãp· José de .Aze
,·edu, Vigari'.l ::ap!tu'lar. Durante -a noi
te. vigi!ia, de guarda ao ss. ·,sacrárn~:1-
t~, a cargo dás assoclaçõas de h:lrncns ct.i 
Paroquia. Dla. 1 - Homenagem da tr
mandade do Sé.grado coração de Jesus 
!! das crianç~ da cruzada Eucarlst!ca a 
Padroeira da cidade; dia. 2 .- Homer,a
gem da Irr.1a11~âe . de. Nossa sén11ora 
do Bom Sucee:so: dia. 3 - Homenagem 
das crianças, das ESc,!a.s, Grnpos' Es
colares e CoJegios; dia 4 - Homenagém 
de, Irmandade de São Bl:nedlto e da t,.:;- . 

socicçíi.o dM .Almas; dia 5 ,;_ Homc11a
g:cm da. Associação , das Fllhas de Mariz 
e da Congregação Mariana; dia 6 •· 
Homenagem . ela . As.soe!,i,ção das Da
mas de car.!dade e da · Associação ue 
S.iío. Jo,~: dia 7 - Homenagem da .1:
mandade :do Santlssimo Sacramento e 
das .criança:, da cruzada Eucaristlca; 
di.a. 8 Homenagem da ·Arqui
ccnfraria de Nossa senbol'a do carmo e 
das Mães catolicas; · dia· ·g - Home
nagem das 'COnferenctas vicentu1âs. 

A ordem das· pregações foi a ~gu!n· 
te: Dla 1 - Pregador, Padre Rodrigo 
da Sil'V'II, Arauj:i; dia i - Padre Jcsé 
dei 1\1:onaco Ribeiro; dia 3 - . padre 
José ·Luiz·Ribdro; <lia 4 - Pcctre Teo
domiro · Lobo, R!litor . do seminario Dlo
ce~ano; dln. 5 - Padre castão, sa1e
sia110; dia 6 - Padre OttJ · Maria., Rc
dmtorlsta; dias 6, ;7 e 8 - E:<:1no. l\fO!lS, 

Frei carlo., Eduardó Bande~ de Melo, 
Administrador Apostolico de :Palmas; :10 
E5tRdO dO · Paraná. 

o coro esteve a cargo do· maestro Jotio 
Anton.io ROmão,.. , 

Foram a.s seguintes as zelador€ls em
carregP..da.s · da omarncntação do altar 
durante a n?.vena. de Nc:;ss,.' Scnho:-a elo 
Bom Sue~: 1,o dia - Maria dos 'An
jos Monteiro; Maria Juvenal M. C:e Oli
veira, Adelia. Gullard camargo, Noemia 
Plre.5 sa.Jgado; 2,o dia. - Marieta Bue
no de Godói, Filomena . caudice, Mà1·ga
rida.. Biscardi,, R,()to,. Jorge Vilutilii; ,J.o 
dia. - Maria· Goulatt, Maria. Luiza 
Cesar Ribeiro, Ma.ria. Madureira. Sal:P· 
do, Mercedes- C-)sta Marcondes; 4.o dtl. 
- Man,>cla Rodrigues Barbosa, Ana. Ma
ria. Coz~!, Iene Cesar Gualcurú e 
Julia Giudice· .Romeiro; ô.o dia. -a .. Ni
ce Marcondçs, Amelia 'Ramalho Pen
teado, Durvallna Guimarães Miné, Z~
nobia Gondlães de Aqüino; 6.o · dia -
Euracina de Melo· Jardim, Josefi:la · 
Schirnldt, Maria caeta11a Ribeiro, Ru
fina. Romeiro Gama; 7.o dia, - Ceei 
Maréondes, Emllia Imediato, · Bra:;i!la 

Alvarenga. Miranda. Georgina Ho
mem de ?-.lelo; 8.o dia. - Lila Carvalho 
Braga, Marta .'Candida. Pereira Re2.eu
de, Odete Carvaiho ,Cesar, Brlg!da Pas
coal !mediato'; 9.o dia· ·:-- Conceiçiio 
Monteiro F)eury, d\iimar · Darace, Ma
ria José Romão, Ta1·cila Bueno, Ma:·ia 
;'.parecida. - Rabelo.' Glorinha Noguei,a 

l\Icutinllo. e ldalina Romeiro Cesar. 
No dia 8 de setembro. dia da Pàdroei

ra., houve. às-8 haras, Missa,eantáda r>e'· 
lo ExmÓ Revmo. Mons .. JÓão José de 
Azevedo; comt:nhão geral e pregaçãO. 
O;; Noviços Salesianos do Instituto Cu• 
ração Eucarístico cantarain a Missa 
Regia, . greyor!ana. 

As 6 horas - Missa., comunhão geral 
dos homens; às 8 horas, Missa. ca,ntada 
pelo Revmo. Padre Rodrig(! da Silva 
Araujo, as.sltstilldo-a pontlficalrnente o 
Exmo. e Revmo. -Mons. Administrador 
f!.pcstolico de Pàlrnas. .Falou ao. Evan• 

· gelho o Éxmo. Mon.s. João José de Aze
.v:edo; Vigar!o Capitula.r da. D!oce.15\'! <.ie 
Ti.Úbaté; .Cantou a Ave-Ma{!a a, selth'>-
rita. Aparecida . Ba.daró.; . . 

. As 16 horas e meia . - Procissão so!a
na, com: ~ presença c:e todas as irma:i
dades pàroquia.i.s com. seus . clistltitiv:os e 
estandartss. Encerrou a.s solenidades a 
palavra do E;;:mo. Mons: Carl~S Editâr• 
d'> 'Bandeira de Melo, Aõministrad'Jr 
Apostolico . ele Palmas. 

S O R.0 C A 1B A 
.NOVO ALTAR OE SÃO. ,JO'Sf: NA 

_CATEDRAL' 

A Irniandade ::e São . José está em• 
pcnhada na construção de novo alta! 
de ni!trrnore do seu Padroeiro, na.- ca.re
drtÍl. varios já são. os. do1)ativos q:ie 

. tein recebido. Ontem.· dia . 9 de setem· 
· bro',. ,.-eauooú-se · um. festil:à1 ·artisttco, 
em que o Orupo Dramatico "Liga ca. 
tolics." representou o drama "Os 
TrM1sv!adOG", em beneficio da t'E'fericta 
obra, 

·o. LUIZ GONZAGA BARBOSA,. O. S. B 

No dcmtngo, 20 de agosto pp., o 
Revmo. Sr. D. Luiz Gonzaga. Barbc,;a, 
O., Si 'B., recebeu homenagens do Pº"º 
eia vila. ind1.1.5trial de .Santa Rosalia, SM· 
elo elledecido o seguinte programa de fes. 
tas: As. 7,30 horas; Missa solene, canta<;la 
relo Revmo. Pe. Armando, Guenazzi,· .1i<•r 
achar-se doente o jubilar; às 12 hor:i.s, 
r.lmoço oferecido pelas a..<sociações reli
giosas; às 14 horas, homenagem <las 
érlança:; do catecisn10, na sede da Con
grigação Mariana; às 16 horas,. terço e 
benção do Santlss!mo na Igreja da. vil\): 
às 19 horas. festa no salão de festas da 
sede da C. M., falando. então. o Revmo 
Pe, Armando Guerrazi, do co!cgio ú:-:i
ve,:sifario de Scrocaba e· do Seminario 
Meno1•, e o prof. Jorge Bettl. 

o LEGIONARIO, espeéialmente comi-
dade, esteve · prese ri te. · 

INAUGURAÇAO DA NOVA l\lA'l'RIZ 
DO BOI\l .JESUS 

Com grande pompa realizou-se no dia 
5 de agosto p9., a benção solene e a pri
meira Missa, na nova Matriz da Paroqula 
do Senqo1· B.om Jesus dos Aflitos, entre
gue aos Revmos. Padres l"rancÍsca11•,s. 

. 'Desde o dia :'i a 20 de agosto houve fes• 
tas em louvor ao Padroeiro, com quer• 
messe beneficente·em pró! da. construção 
do novo templo. 

As prlncipai5 solenidades foram presi
didas por S. Excia. Revma. o Sr. Bispo_ 
Diocesano e pelo dr. José l"ernal, Prefei-
to da cidade. · · 

Indicador ProfisSlonal 
A·.ó VOGA D OS 

Dr.· Vicente Metilo 
l?l'Mll da l>ê, ia • 2.o anelar • Sala 216 

Dr~ · Plinio Corrêa de Oliveira 
Rua Qulntlno Bocaiuva., J76. - ·a.o 

Andar - Se.la 323 - Te!,; 2•7i;n ,,· 

Joviano Teltea 
e 

J. N. Ceaar Lesaa 
Ad1'ogndo• . ' \V 

[,.go. dà Mlserlcnrdla, 23 · - Sala 1104 

Dr. francisco P. Reimão 
Helmeieter 

l'l.ua Slo' Ben.o. 22f - 1.0 anditr 
'Sala, a - 'l'el.: 2•1643, - ·s. PAUI~O 

Dr. Carloa Moraea . de Andrade 
.Rua Ben!arnlm Canstan·t. 113 . 4.a an<t, 

· Sala S8 - Tel.; 8•11186 

Dr. Durval ·Prado· 
Medlct, Oculista 

ll, Serinflor l'~ulo G,rldlo, l& · 
5.o ,;i,nd. - :Salaé 6111 . ,ta·,• H 
· ll!lsq. -,i, Rua .lnsê ~nnlfRõlO) 

Cons.: com hora. marcaãa pelo 
. . 'l'et.:' 2•T31à · 

MEDICOS 
Dr. Vicente de Paulo Melilo 

Çllnlcu &ledfra - 'l'ub11rcuJo"" 
Ilido• x· 

()iretOI' _, 1ft uSnu11 torfo \'ilft lt!ascotc" 
Cous.: R. !llareon!, 84 - G.o· anelar 

Apart,o 6.'! - •1·01.; 4•8501 
R()~,;·. Av, ·Agua Uranca n,. 95 

•re1.: G. ss29 

Dr. Camargo Andrade 
.Uoeuea• llt> Seu·rnra• - l'ar1u!il. 

01111rri1:1te• 
.Da .B,m, Portiisuua e da Materntdadi 

de s .. Paulo 
cons.: H. Senador ~'ellõ n. 2U5 •· 

'l'el.1 ••2711 - Diis . n, ás Ili horas. 
Sa.bt.do: ·. Dai, l O ~e 12 bura~ 

He•.: Hua Harael d<i Barro~. 457 
, 'l'el,I. _.7-(663 

Dr. Celéatino Boprroul 
Res,1 1.,Bo l:i. t'auto. IS - 1·e1.: i,26241 

Paa ~-b 6 tionu. 
c;:ona, l{ua 7 de A brll, .235 

Dr. Reynaldo Neves 
de · Figueiredo 

DO IJOSl'l'i'A,l. DAS UI.INJCAS El 
S4N4'l'ORIO !;iAN'l'A UA'l'ARIIIIA 

OJP.U.Rc;}A ,DA$ VIA$ BlLIAltES 
Cons.: Rua· Marcorll. · 84 • ·a.o ··,rndar 
li'one1 •··S717 . - Das H , 119 16 horas! 

~~_ldenc!a: Av. Pac~ilmbQ, ioi, 
Fone: 5-2626 . · 

RAIOS X 

Dr. J. M. Cabello Campos 
DIEUlCO ttAUIOLOCHS'l'A 

nâ\Íio-Vluitn(hstlcos .... l!:J.anie• 
ntidlulllgko• a domli,ilio 

Cons.: H•a Marconi. 94 (Ed!!lcl<'> 
Pa~teur J • 2.o and .• 'l'el.: 4-0655 

Hcs.: nua 'l'nní. 693 - 'l'el.; 6,49&1 
São Pau.lo 

H O M E O_P A TI A 
Dr. Artur. Rezende Filho 

Mocico o1r,meopata da e. A. f', ela 
Sornoabana. Olretor eliolco dn A n,. 
b\llatorlo HO'llen, iltlCO do Carmô. 
Cons.: tt. Senartor ~·e1JI), ~v5; telefo, 
ne: ~-0839.· .nes.: 8•647 --<t,·ca ho-

i-a. 1Íelo t .efon~; ·2-0339 ela 1 ,,s .6 

ENGENHEIROS 
Amador· Cintra \to Prad;-

Enaenia"íro · &rt,-ulteto 
.Arquitetura ràltgiosn., colégios. ru1-

denelas coletivas · 
nua Libero. l3a.da.ro. 461 - sttn Paillo 

· 'l'et.1· a-1su 

r o o Q e· A t o L I e· o 
· ~ e V e I e ·r o! ' .. 

~' L E G .l O N ,A R LO " 

A 1 L'H A DA E·S PER A N Ç A 
De Cruz D' Alva 

Um livro de Fé, em cujas paginas· vive .. 1 os attos principias de jus
tiça e:da nossa civilização Çristã. Exalt::ção do lieroismo dos d~fenso• 
res do bem, entre os.quais se encontra o Brasil. 7 poemas· com ~usu:a
ções Cr$ 12,00 encadernado com pano Cr$ 20,00. Em todas as livrarias 
inclusive as catolicas. 

l?OLONIA MARTIR 
CA~LÃO FUZILADO 

A Agencia catolica KAP comunica: 
· "Os aleui.ães fuzilaram em Mys1owi-

ce um padre, capelão do exercito sub
. terraneo' pol'Jnês, Antea de executa-lo, 
os· carraacos da Gestapo submeteram e 
jovem Padre a. tefri veis· _tortur111;, para 
forca-lo a. informacões sobre o movi
mento .5ttbterr.aneo •• ' o heroico capelão 
aguentou em silencio toda,5 as to1turas. 
::em proferir uma só palavra", 

l\lASSAClU' uE CIEN'.l'ISl"AS 

A raiva dos alemães contra a heroi
ca · Va.r.-;ovla, não -tem mais limites. Os 
alemães destroem a parte d!!. cidade, que 
oo encontra em seu poder e . exercem 
as mais severas vinganças contra· a· po
pulação, procedendo · a fuzUamentos em 
massa. o CUlllU!o da barbaria alemã 
:fci o fuzilamento sumario de seis 
professores catedraticos da. Universida
de de varsovia, residentes. num predio 
de moradia do Corpo. · Docente Univer-

. sitarto. Entre o.s executados achàvam
se: André Tretiak, profe~ r de filolo
g!a inglesa, tradutor de varia.~ obras de 
shake.speare; Zygmunt Cybiimowskl, 
eminente professor de direito intema-

. do;na.l e auto, di! obra.s valiosas de di-
1·eito, membro-do Tribunal Intemaqional 
~a··Haia.; Jozer -R!lfacz; professor da his
toria do direito ti0lonês; Eugenio \Vei
ge!, proJessor de' veterlnaria; Adam Kos, 
professor de Farmacologia; Antoni 
Przeboorski, professor de 'mecanica. 
Waclaw Roszkowski,. profe.ssQr ae zoolo
gia. foi morto por urna granada. 

TodOl; eeses professores já sen}:lores 
do · idade, foram conduzidos ao . quintal 
ds sua,· ·resldencla -e ali mesmo ~ruci
dadoe. 

CRUIE DE MO&TE 

O jornal subterranco "10lonês "RzecZ• 
pospol!tr." (A Republica) relata, q~ na 
região de :Pomerania, orn;le ,se · a:ci1am 
muitos campos de prisioneir<)S btitaui
cOll, numerosos poloneses foram fuzila
dos por terem mantido contacto· eom os 
prisioneiros ingleses. Em Wier2.bnó < ci
dade da Pomerania), mulheres polon_e
sa~ foram presas pelos alemães, por te
rem fornecido viveres a:,s prisioneiros 

· britanicos, Os. alemães, ·que· as autori
dades de oc1tpação ·. trouxeram recente~ 
mente do ínterlór da Alemanha, colabo
ram com a Gestapo na sua/ação de per• 
seguir os poloneses que dão'· auxilio aos 
p:·~:ioneircs aliados. 

TESTl:MUNHA NllÚl'ltA 

mas· as sentenças de morte contra polo, 
zieses, que se atrevem a "dar um socc. 
num alemt;o". Oito camponeses polo~ 
ne.ses foram fuzilados por terem vendi
jo alhnentos à compatriotas privados 

' de, cartqe.s -de racionamento. As muit~e· 
res que tiriham comp1·àdo esses· alimen· 
tos foram tambem fuziladas. 

A população polonesa - segundo· e 
informador neutro. - suporta. todos es-
5es horrores com \lér.dadeiro heroisll)o. 
Quan.do. ele perguntou. a uma mulher 
polone:ia. de que modo ~le poderia aju
da,la da IuglateJTa, declaroi.-lhe: "Pa
cotes de alimentos · pàra os prisioneiros 
de guerra poloneses nos camp:is ale
mães - as minha.s nec~sidades pessoail: 
11ão importam''. · 

O BANCO DA l'OLONIA F_OI' 
ROUBADO 

Comunicam da l'olonia, que -OS. ale• 
mães na ocasião de evacma · Varsovi3, 
levaram em primeiro lugar, todos os 
bens do Banco da Polonia e das ofici
nas de papel-moeda e de valores. ' 

O SAQUE 11E CRACOVlA 
. . . 

Depois de ocuparem Cracovla. os ale•, 
mãe!: saquearam õs tesouros de· arte iJUC 

se ·encontravam nessa ci~a.de histor!ca, 
cheia df ve~igios do •pa.ssado da P~l~-. 
nia, rouba.t·am todos os museus artist1-
cos e llistoricos, como tambem o mag
nifico Altar-Mór ela lg?-eja de NOSS!l 
Senhora. · ob1·a do maior escultor pnlo
nê~ da . Idade' Media. .... Wit Stwosz. 

Atualmente, evacuando Cracovia., os 
. al.emães, apesar da pre.ssa, . têm o cuida
do de levar. o que t·esta das· preciosida
des polonesa.s, ·entre outras, ríqu!ssimas 
vestimentas bOrdadas de ouro. e criva
das de diamantes legithno.s, datando da. 
Idade Media; 

A VISITA DO PRIMEIRO !\nNISTRO 
A WASHING'I'ON 

·1 
LOndres, julho (KAP) ,:;_ O semana

rio Catholic Times, a.o comentar a vii;i
ta . do primeil:o ministro Mikolajczyk a 
Washfügton, põe em· realce a sua im
portancia.,' As honras conferidas ao pri· 
melro ministro . Mikolajczyk · durante a 
suá recepção em . Washington foram 
uma manifestação pela qual· o Estados 
Unidos confirmaram as suas relaçõe~ 
com o governo polonês o qual tem atua
do· em continti!dade legal desde 1939. 
quando o presidente Raczkiewic.1 e o ge
neral ·s1korskl aceitaram legalmente a 
aut,ridade dai. mãos do presidente Mos· 
cickl. Isto· é mti!to Importante. Po• 
rém, o governo sovietico continua di· 

O sr. X., cidadão dum paíS neutro. minufüdo o· pa.,e1 do góverno 'polonês, 
que chegou a LOndres recentemente de leglttmo. prestigiando ·um · chamado 
Kat.owice (POlonii;. ocidental), conta "Conselho. Nacional". formado pelos ·co-
qwr as condições de vida nas ·províncias munistà.s.':. ·. Ao referit-se· a ·este 1'Con-
ocide11tai~ ' da Polonia. anexadas , pela . ·selho Nacional''; o'. Catholic Times dis
Reicb; são tenivels. Du\·anté o seu es- se . que este grupo não · 'représenta 
tagio. de .sete .. semàna$ em -PÓZl}9.1.'1, I{a- .. · .. nenhum·. partido,.'nàcioriat de i.m1>trtan· ·• 
-towlce 'e' óutr.às 'cfda'des õcia~ffiis~ aa~:-'·ctz e-1j6e arem\iisso"'o'S' i!:Olnes. dos"S(!~'' 
Polonia, ele foi testemunha.· do fuzila- me!llbros são todos, completamente des-
mente,- de 87 poloneses. . Parece-lhe conhecidos, A voz deste "Conselhp" 
que desde 1939 .• na região de Po:ine.n. tem tanto .. vojor· nos assuntos poloneses 
13.000 fora executados\ O 11urne1·0 do~ como teria a voz de qualquer Smith ott 
pobneses imolados nos campos de Thompso11, autorizado pela. Russla E,">• 
concentraçi\o. é deséonhecido. 'Em Poz- ,·ietica pa.ra começar a falar em ncme 
nan, 110 patio da 1>risáo rruniciµal, f.oi ela Grã Bretanha. Não ha nada 'nesse 
decapitado o jovem eooritor pôlonêstBo- "Conselho" senão com:unistas e fanto-
leslaw. Mierczynski. por ter ajudado a ches e o 950 deste escudo: por· Moscou 
ft1ga dum prisioneJro de guerra inglês. não é nada mais do que uma. manobra-
Execuções. semelhantes têm lugar dua~ obvia no terreno internacional .. cujo ob-
vezes pl)r semana. jetivo. é criar a impressão de cxistepcia. 

Defender-se .)Ont~ a brut.alidade ale- de urna su))Ollt:i, divisão entre .os polo-
mã é <:rime de morte, e são frequentissi• nese:.s. 

UM LIVRO CÃTOLICO CONTRA O . NAZISMO 
NOVA YORI~ - Um catolico holan

dês, acaba de assestar mais um rude 
golpe contra a "fortaleza" nazista ,1ue 
tantos indicios de derrocada ,ià, eviden- · 
eia, Trata-se de um jovem Sacerdote, o 
Padre J. Oudendljk, que atua como Ca• 
pelão na. real marinha holandesa, e .ue 
<'.screveu ' notavel livro lntitülado" Sua 
Eantidade Pio XII e a Guen·a Nazlsta 
contra. a Igreja catollca". 

A obra foi recentemente publicada. rsn 
Mêlbournc. na Australia. e collStitue 
uina ardente defesa das doutrinas ca
tolicas como base da clvillzação oci
dental, .ao mesmo tempo que · um pene
trante -ataque contra a armadura ideo-

, logica iio nazismo, qualificado · pelo 1>a. 
dre Oudend!jk de "inimigo do cristia• 
nismo". Em suas conclusões fundamen
tais, o autor assinala que o "hitlerlsmo 
tem como proposito a d,estruição siste
matlca e total· do Cristianismo". 

Em outro trecho do seu livro · afirm9.: 
"Hitler e o.s nazistas levaram a efeito 
t)m·assalto contra. a. Igreja catol!ca, ·per
feitamente comparavel, quantó à astu
cia, audacla e barbarie, ao qu~ fizeram 
os seus bomba1·deiros em merguJhO, e 
suas divisões blindadas.. Não foi um 
asrnlto sti;n sentido, mas ·antes, - e 
ainda continua. sendo - um esforço 
deliberado para extirpai• as rà!zes da 
:·el!gião 'catolica· com sua. subseque~te 
destruição. Em outras pa1av1·as; trata
se da intenção. deslavada . de substituir 
.com um paganismo jatancioso e sangui
nario o ·~sennão da Montanha". 

' . . . 
dos valores Cl'istãos holandei;es conhe
ceu ,os hol'l'ores dos carceres nazistas e· 
as1 torturas da Gestapo, 

No livro do Padre Oudendlik falam 
todos os espúitos atormentados da ·Ho
landa. · os quais encontram ein sua voz 
a expressão eloquente e · justa. Por' ete 
sabemos ta.mbem ·que nos Pâlses Ba.fa~ 
fra.cassou completamente o plano sinis· 
tro do hitlerismo. que se propunha su-. 
plantar . o Cristianismo. Que este livro 
assinale o remate flna:J' de uma epoca 
que marcou à a.gonla do nàzismo, e o 
começo da ressurrelçãO da Holanda. S<Jb 
a egide . do Cl'istlanismo, é a ·aspiração 
ardente .não só de todos os holaµdeses, 
mas de toda a. comunidade .dos povos 
das nações unidas, 

COMO NO TEMPO DAS 
CATACUMBAS . 

Um or;cial ·de iwiação polonês, q,1e 
logrou fugir de um campo de concen
'tração da Ale!riànha, ao chegar à : In~ 
glaterra. fez o . relato de sua estada ali, 
explicando, entre outras coisas, como 
durante o tempo que esteve prisioneiro 
fol possivel a. ele e a setlS companheiros, 
confessar-se, ouvir a Santa. Missa e co-

. mu'hgar ·sec1·etarnente, 1 ' 

o sacerdote que exercia .seu minist,e. 
rio nessa forma era cape!ãl · do exerci
to polonês, tambem prLsionelr<l, que 
antes do amanhecer e no meio eia obs• 
curi(la(ie, 1a. (le c_ama em cama, . distri• 
bulndo a santa comunhão.. Dois cirios 
ocultos num rincão do vasto, tetrlco. e 
frio .dormitC>rio e o carater geral de de• 
voção secreta que envolvia. esse ato õi• 
lencioso, . trazi.a. às mentes de todos a& 
lembranças da.-. cerimonias rea!iz.aclas pe. 
los' primeiros cristãos · nas cíl,ta• 
.cumbas. . 
' Cabe destacar, sem · embargo, que. a~ 

~-

O Padre Oudendijk anallza a historia 
da- luta. entre a Igrejà e o na:ilsmo, ·des-· 
de os séus primordios até a at411-lidade, 
citando abundante rnatenal documen
tario relatando · impressionantes epl.so
dlos de uma batalha em que. a devoçáO 
aos valores cristãos éscréveu magni'fl
cas paginas de hero!smo e sacrüicio. o 
mula do livro é muito pror.rio, já que 
segue o esp!rito da .!ncicl!ca "Mitt 
Brennender Sorge ", na qual .a m.a'.s 111-
ta autoridade da Igreja, fulmina., com 
t:alavras c11ndentes de. indignação e de 
dor, os desatinos do nazism~. 

Por outro ·lado, t1ão deixa de ser sig
nif!cativo que tenha :;ido precísamen
te um catolico· holandês o autor de tal 
livro, pois na Holanda tQdas as 01·gan!· 
2açõe.s da juve11tude ca.tolica foram dis· 
solvidas e r.s atividades dos fiéis limia 
tai:Ias !!O mínimo. Em. sua prepotené~ . 
os nazistas nem mesmo respeitaram i:is 
ministros de ~us. dos quài.~ alguns 
morreram nos campos de concentração, 
vitimas dos maus tratot nazistas,· A im~ 
prensa ·cato)ica foi amordaçada.:· e, f!. · 
r.Rlmente, todo. ca.tolico que demonstMu 
:. me1101· inouietude ante a possível perda. 

autori~es de campo permitiam celebrar 
e.os domingos mru, Missa ao ar livre, po
rem . proibindo-se que durante a mesma 
se pregasse ou cantasse. Toda confis
são ta.mbem estava proibida. Pata sal
var-se de uma proibiç;ó tão absurda 0& 

prLsioneiros con(essavam-se sobrepticia- · ' 
men~ . unindo-se , ao Capelão em bN• 

· ves passeio.,· pelo recinto do campo, 
Os clerigos que caem pr!sioneiroll 

- concluiu o aviador polonês '- são tra. 
tados como· o resto ·dos soldados e· de .. 
vem executar' identicÓs trabalhos sem 
distinção aigÚme, :l)Qr aeu ca.rateN;.àcex .. 
dota;. 
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OS AllADOS PREPARAM O GOLPE DECI~ VO º CONTRA A ALEMANHA DE · HITLER 
~ o Reich 

'grupa 
recua para 

efetiv9s seus 
fronteiras 

novo golpe 
dentro 'de suas 

para desferir 
Holanda 

p 
o 

.. 'general 
avanço 

Patton rea-
pela_ Belgica 

ESTOCOLMO, (Reutel's) - Anuncia
s , de fonte germanica autorizada que 
ü Reich evaquará os territorios e :upa
d ~,; para concentrar snas forças btals 
numa desesperada defesa da Alema
nha, em face do fulminante avanço afüt
d~ pela Franc?,, neJgica e Holanda, 

ATAQUE A SIEGFRIED 
SUPREMO Q. G. ALIADO. (Reutersl 

- As tropas do gn1eral Patton que atra
vessaram o rio Mosela, estão se agru
plndo e tomando p()sições para atacar 
r. linha Siegfried, 

GOLPE ESMAGADOR 

e 
pt·ilneiros estadias da invasão, elemen• 
too bllnd~.Jios com ma teria! do toda es• 
pecic e suprimentos de toda ~, natureza 
estão se,1do acumula<los na cabeça de 
ponte an•s do golpe firme e decisivo 
contrl'. o ilillcb_, 

O moral alemão, enquanto isto, em
bor:1 1120 s~ apresente muito elevado, não 
M, ainda sinai,s de colapso e se tem ob
servadJ do.s depoimentos dos pri.sionei~. 
ros que ha ainda gm,ndc percentagem 
de militares nazistas, notada.mente jo
\'2n:: e fanaticos, que permanecem na 
crença cu pelo menos da esperança de 
que a Alemanha ganhará a guerra. 
FUl,MIX ANTE ARREMT.TIDA CONTRA 

.O REICU 

Outras noticias. 
cabeça de ponto aliada está sendo for
talecida para R proxima fase cta bata
lha e enol'mes quantidades de muni
çõeit, gasolina " outros supdmentos es
tão sendo transportadas para essa area, 

Ao norte, as tropas all!tdas estão 
avançando em ambos os lados de se
dan. As colunas avançadas ncrte-ame
ricanas alcançaram Yoancq, a 4 quilo
metros a 1este do Mosa e a 16 ao sul 
do. Sedan, na margem norte do rio Se
moy, ,a.fluente· do Mosa. Tambem foi 
ocupada- Bievres, 30 quilometres a su
deste-suleste de Sedan. 

YPRÉS!, 
LONDRES, (Reuters) - Yprés foi to- 1 

mada pelas fm ças ailadas - anuncia
:,e oficialmente. 

TAJ\mEM LOUETTE 

de Dinan, partindo d.o bosque .de 1Ar:.. · 
dennet. 
O CERCO DE BOULOGNE E CALAIS 

LONDRES, (Reuters) · - ·As ,forças 
aliadas continuam fechando' o cerco· · 
sobre os portos franceses de Bou!ogne 
e Calais, 

A zona ocupada pelos alemães nes
sa região foi ainda mais .reduzida, JJO!'. 
. um avanço das forças. aliadas, ·que es
tavam operando no bosque Graveline .• 

Ontem á noite, · a luta fo~ te1-rlvel 
cm toda a area, atingindo o atl)que alia
do o s~u "climax", · no afã de subme
ter os inimigos nos· portos. do can,aL 

Antes d~ , cair da noite, a fumaça . de 
doi.'.l grandes incendios s~ . situava eli
tr.! Boulogne e Calais. Igualmente, <is. 
observadores postados no lado inglês ,;lo 
canal vi,\lm' grandes ·cla.rões brill~ante.s, 

l 
l 

SALAS DE JANTAR E' DORMílóRIOS 
SUPREMO Q. G. ALIADO, (Reuters) 

- Este G. G. informa que três podero
srs exercitos aliados, disoostos ao longo 
d?, frente que vai de Antuerpia a Nan
e·• .. aguardam a ordem de avançar para 
d:sferir um golfe esmagador contra a 
Al?manha. 

SUPREMO Q. O, ALIADO NA FRAN • 
CA, (Rentêrs) - Anuncia-se que as 
tc-rças do genera t Patton estão agora 
flnnemente situad'lS na cabeÇlls de pon
t<• nlem do ri'> MoseJa de onde será 
i:·:crsegulda a ofensiva. contra a Alema-

SUPREMO Q, G. ALIADO, (Reuters) 
- Está sendo preparada · 2, fullninanto 
arremetida das forças blindadas brita
nicar. e norte-americanas, na direção, da 
fronteira alemã. 

Q. G. SUPREMO ALIADO, (Reuters) 
- A localidade de Louette fOi ocupada 
pela~ torças aliadas que· operam a leste 

a intervalo, parecendo ~onseque:nclá. da · • 
explosão de Mmbas. 

n'.1a. • 
. CABEÇAS DE PON'fE SOBRE 

O l\IOSELA 
I' ).RIS, <Rerte.-s) - O rio Mosela 

füi de novo atravessado pelas forças 
ai!'ericanas em n:ais dois pontos. 

A<; defesas inimigas foram perfura-
d'.\~, sendo razoa,·el prever que as bre
clw.F. foram ampliadas a:inda mais nos 
lances imediatos, 

Esse sucess:i foi logrado a despeito de 
umr. fero7, resistencia por pa1'to dôs a!e
ll'âes e graças à. configuração do ten·e-
11,,. assim co!"'o à. cooperação do' 3.o 
€::crcito dos Estados Unidos e a 19.a 
força aerea tatica. As calieças de pon
te no Mo.,eJa estão sendo consolidada.s. 
afluindo-lhes coru:tantes reforços. 

o Mosela taml:Aim foi cmzado, pocem 
w no1·te de Pont-a-Mousson a despeito 
dn · obstinadá resistencia alemã. 
l'RHIEIRO CONTINGENTE ALIADO 

A ATRAVESSAR A FRONTEIRA 
DO REICH 

COM O 3.o EXERcn·o . NORTE-
. À?-'1ERICANO, (Reuters) - O esqua

drão de cavalaria comandado pelo se
gundo tenente Robert D. Downs, na
tural de Filadelfüt, reclama para si o 
privilegio de ter sido a primeira unida
de dos ·exercitos aliados a penetrar cm 
territorio alemão 11a atual guerra. O 
t€nente Dowiis c'.lnduzin seus homens 
a.tm.vés d:t fronteira, numa missão de 
1'econhecimento levada a 0bo a 2 do 
corrente mês, tendo alcançado um pon
to situado apenas i, 80 quilometro~ 
aouem das linhas inimigas, dispostas no 
m'terior do Reich. 
O AB.· STECIMENTO DO EXERCITO 

DE PATTON 
SUPREMO Q. G. ALIADO, (Reut,ers) 

~ A questão dos abastecimentos foi res
, ponsn.vel pela diminuic:ão da velocidade 

do avanço das forças do ·general Patton 
na~ ma,rgens do 11::i Mosela. 1 

Enquanto as fo~·ças de Patton es~
"\'€m percorrendo muitas milhas por dia, 
os alemães não tivera.m nenhuma opor· 
.tunidade para estabelecer uma linha de
fensiva. 

Sabe-se que Metz e Nany foram com
pletamente evacuadas pelos alemães líla 
mais de uma semana. 

Mas a pausa provocada pelas dificul
dades do.:: abastecimentos fez com que 
os alemães _pudessem reorganizar as suas 
unidades atualmente sobre o rio Mosela. 
. EM BOURG LEOPOLD 

LONDRES, (Reurers) - Elementos de 
"anguarda &Ilia.da atingiram o setor de 
J3ourg Leopold, ontem à, noite, 

LONDRES (Reuters) -Os elemen
to.~ avançadds britanicos que estão ope
l"a ndo na região do Bourg LeOpold atin
giram um ponto situado a 40 quilome
.tros da. Alemanha. 

, GENERAL APRISIONADO 
LONDRES, (Reutem) - As !orças 

bi-itanicas sob o comando do general 
. Dcmpsey aprisionaram o general Seyf
fer~. comandante-chefe da 348.a divi
:;ão de infantaria alemã. 

NÃO CUSTA ESPERAR ... 
ESTOCOLMO, (Reuters) -· A radio 

<ias forças armada.s alemães informou que 
,com o incremento da resistencia genna
nica, ·, tanto na. area ~e Nancy-Metz e 
lnais ao norto da Belg1ca., começa a to
mar forma uma linha firme defensiva 
na frente ocidental. 

"Já se pode falar .em linha de defe
M alemã deõde Louvain, passando por 
Namur, até sedan, isto é, do norte ao 
:sul e pa.·a!ela á fronteira do Reich" -
jnformou .o locutot•. Se a linha final 
,que protege a fronteira alemã não cor
Ter por estas cidades é pelo menos nes
<tll direção noite-sul que será oportuna
:mente estabelecida, Ao norte desta li
'J'lha se estend• presentemente o canal 
.Alberfl enquanto que ao sul vai alem 
,cte SedAn, até o Meuse e Mosela", con
cluiu · a emissora. 
.AINDA ACREDITAM EM VITORIA 

NAZISTA 
PARIS, (Reuters) - o 3.o exercito 

2mericano, sob o comando do general 
Patton, continua firmemente seu avan
co a· leste e nordeste de Verdun. 

D:> modo n01· que está sendo aparelha
da, essa ai-remetlcb deverá transfjr
ma.r-se num avanço hnplacavet PIANOS SCHWARTZMANN 

A 1·esistencia inimiga aumentou em Inclusive 1100 an,,rtamento - Visitem nossn exposlcão, sem compromisso 
certos p~ntos da Unha de frente, onde Rua D. José de Barros, llG'.l-:- Av, Agua Branen, G:.:.4 ;,...'l'eletone·:li-flllRl 
as forças alemãs lutant para ganhar 4' ·-----------------------...--------..----' 
tempo, enquanto a "Linha Siegfried" • . ,; .. :'"'"'' 

~/~re::~ta~ %e~:;pfr!s~ :~~!\~~: Solda;do··'·s" c·a·,, ,t.olic·os· rez· am· · , ,,, .. pe. la· .·: ·_ ·V· ··,t· .o·. r·1a·. 
constituem a fanatica juventude hitle-. . . . f 
riana, poier:i ~er dado o que para elaa , . 
c~nstitue uma tarefa sagrada, a defc~ • 
rn do solo do Reich, fazendo unia pa- ' , 1 
nula suicida nas defesas de concreto na 
terra alemã, Isto é indicado pelas no; 
t icias de que são poucos os soldados da 
"s. S," encontrados entre os prisionei
ros feitos pelo 12.o grupo de exercito. 
r pcssiveJ Que as referidas tropas te
nham sido retiradas da frente atual de 
luta. pa!"a tomar posiçõec na retagt\arda, 
A 112 QUILOMETROS DE COLONit\ 

LONDRES, (Reuters) - A radio . de 
Bruxelas anunciou que os aliados atln
giJ:am o canal Alberto, num ponto a 
48 quilometros a nordeste de LOuvain, 
o que equivale á zona de Hasselt. 

Assim, os exercitos aliados estariam 
ape:ias a 48 quilometros da fronteira 
11.Jemã e a menos de 112 quilometros 
d~ Colonia, importante cidade da Re
nania.. 

A agencia alemã D. N. B. por' seu 
turno C:.eclarou, momentos a•tes, que as 
tropas aliadas atingiram Dieste, poucos 
quilometros :,, 0€ste do mencionado eânal. 
A ALEMANHA RECUA PARA DENTRO 

DE SUAS FRONTEIRAS 
ESTOCOLMO, (Rcuters) A indi®

ção de que o. Alto comando alemã<> vai 
evacuar todos os territorlos ocupados 
par.a. concentrar suas forças mi batalba 
da Alemanha, aca.ba de ser fornecida 
pelo editorial publicado pelo orgão dos 
"s. s, ", ... Schwarz Korps ", segundo 
cabcgrafa o correspondente berlin~nse 
do jornal loca/l "Swensl,a Dagbla<lett". 
O jornal cios "S. S." acentua: 

"A Alemanha perdeu espe.ço, porem, 
está ganhando no terreno· do . poderio 
defensivo. Agora, não é mais posslvel 
para a Alemanha defender a Europa. 
O continente é demasie,do vasto e suas 
condições geograficas iJJ!prestaveis a 
umr. defesa extensiva. Portanto, a Ale
manha deve doravante tratar da pro~ 
prk. defesa. 

Quando o inimigo atacar a. Alema
. nha, terá que enfrentar tOdas as forças 
do pa'.ís concentradas mima pequena 
area, M invez de dispersadas por to-
dr, a Europa come a~ agora". 

O artigo conclue: "Nada de pen.<;e.r 
na derrota. O pensamento de todos 
deve ser a certeza da vitoria. E a vi• 
toria será nossa, rorquc a coalisão que 
atua.Jmente 11cs atac:t desfntegrar-se-á 
por conter forças que se vão c:>rrocndo 
internamente e acabarão por dividi-Ias". 
"RESTA-NOS DESFERIR O GOLPE 

FATAL". 
w ASHINOTON, (Reuters) -. o se

cretario do Departamento da Guerra, 
sr. Hei;ry Stinson declarou em conferen-
cü, com a imprensa, o seguinte: . 

"Resta-nos desferir o golpe final. A 
guerra contra o Reich não será 'ganha, 
a menos que os exercitos aliados che
guem a Berlim. Sabemos agora que 
u1112. importante parte do ellercito ale
mãci foi destruída ou d!spersada na Euro. 
Pa ocidental, As forças efetivas que 
ficam á disposição do comando inimi
go, parecem serem suficientes para le
var a termo uma defesa prolongada. Pe
lo menos até a.gora, gmnde parte ·dos 
soldados gcrmanicos mostra-se desmo
ralizada e sem e~i,erança na vitoria". 

WAVRE LIBERTADA 
SUPREMO Q, G, ALIADO( Reuters) 

- A cidade de Wavre, a 18 quilome
tros de B1·uxelas, foi ocupada. pelos alia
do=-· 

SEDAN El\1 PODER DOS 
Al\IERICANüS 

SUPREMO Q, G. ALIADO, (Reutern) 
- Sedan foi capturada, informa-se ofi
cialmente . 

DESESPERADA A DEFESA 
NAZISTA 

Soldados catolicos que parhc1param de 'l,nna éerimonia ré_ligio.
sa para teconienclar a Deus os seus, camaradas do, "front", li~ijando 
o anel de sua Excia. Revma. Mons. Johú f Cantwell; Arcebispo de 
Los Angeles. (Foto da Intcr.Amerjcana). 

.~/LUTAM / NOS /\PENINOS AS FORCAS 
. ANHtO.NURTE-AMERICANAS 

Os n·àzistas procuram,, evitar a qu'e'Q~· ·. rde 
Rimini Prevista a desagregaçãá , da 

\Vehrmacht, em futuro .proximo 
Ql:AR'l'EL GENERAL ALIADO !(A 

l'rALL\, (l:euters) - As forç,is nlia
ilas continuam a · avançar no diíkil 
terreno mcmtanhoso dos ·apcninos -

, anunc!1.-sc oficialmente:, · 

)IAli TE)ll'O ".""" AJ.IAT>O DOS N,\.ZTS 

ROMA, (Reuters) - Xo seu ultimo 
(':i:;{orç:o para salvai· Itiininl~ que c·on~
ti't.uc· $eu ultitno bn.lua.rte ante_}! <la. 
planície dn, Lombardia, os alemães 
entrincheiraram-se nn, cris'·,i de Co
riano. ri, poucos- (fuilon1ctr· s R0 sul 
da. ci<lafle.· O ininir,·o não pode con
tar coin qualquer apoio aorco e pn.t'('t.
remotli:.. r essa ca.rencia ·de í'vYÍação 
concentrou nun1el'ósos canhões anti .. 
aereos durante os ultimes dias., 

O nü1-u tCmtlo ))P,rdurou <lo onoitc .. 
cer ao alvorecer. l\Iesino n8sin1. a 'for
Ga aeren. do <lerert"" e3tBV" muito ati
va, e bombardr u --~s c1efesns do inimi
go' ao sul de lli1nini, durante ~ noi
te da terça-feira para quarta, eon1 
ho11s r,_sultados, tcmdo. r.ido obscr\·a
dos muitos focos .de inccndios. 
31AIS CA'l'ASTROFES ESPEUAU OS 

, ALI~:1[,'lES . .. 

ngora -~n, contato con.1 as'· yanguaruas 
da. uLinh<t Gotica'1 rte·s~rn Sétor. 

o,,e,·ntf:e~ nereaK _:.. .As O))P.!'a<)ões 
H.ereas aliadas ·rora1n éli(ictiltadas on-
tem pelas pessimas,. ·cOndíções. a._trno:-;
fericas. Entretan~o; OS,'f~àç:as bon1bar
c1eadores dá l•'orça Acrea· Tatíca ata- . 
c:u-am e~tr:•.das de ferro,. estradas \le 
1·odngé111, pontes q casa1natas no se
tor de Rimini. 

AYíões di,s 1;orcas .. aereas clo·g · Bal
cans estl-Yel'Á.1n'aÜvOs sobre ;.\ ·1uios
Jn,yin., atac.ando um posto <le obser.
YaÇ;âo, (~Stt·adas ie 'rocta·g•eln, ·viadutos, 
trens e transportes . motol"izados. Os 
bombardeaclores 1ies.ados 111!.o opera-
-ra1n. 

As for~n,s aerens do. l\Iediterran<"<> 
l'NÍ!izaram 250 saldas ))ara ataciues. 
Nessas operações, vcrdelnos um. avião. 

01>erw;õt'H na,·nts -· ·::,ro !ltoi'al ori
c11tal ela Italia, o~ embasai:nentos ele 
canhões inimigos 1 erto à.e ·nimini fo .. 
ram novam 0 nte bombardc.áclos· em ·7 
tlc setembro,·- pelo destr'óy ·.· "Loj~an" 
e pela canho1leira uscara:b"., da. ·n1a1 i
nha britanlc:c. A localizacão dos ob• 
jetiYos foi clificil, devido a fraca Vi• 
sibilitlade e {t,· Pesada chu·vtt" •. 

Em nossa de 

expondo 

Seçã1J 

série uma 

Móveis -..e.a 

de interessantes 

sobreloja 

e vitriados 

estamos 

modelos 

. solidamente consfi·uidos em ma•rleiras claras e escolhidas. 

Ideados para 

aprcveifa.mento 

viv~ndas em que se faça . mister · um melhor 

estu

época. 

de espaço, as suas. linhas sobrias, 

dadas,. casam=se admiravelmente · às tendências da 

nem compromisso 

CASA. A~~GtO-BRASILEIRA 
Sucessora de MAPPIN STORES São Paulo 

n;, o seu tl'ibuto à causa do Brasil! Compre Bonus de Guerra! 

1 __ ,_ 

DE POIS UE VENCER OBSTINADA RESISTENCIA1 OS EXER-
0ITOS AUADOS AVANGAM SOBRE BElFORl 

----~ \ 
Ainda não confinn.ada a junção das 

Cidades 
tropas <lo 
libertadas 

norte e sul 
ca França 

Q, G. 8GPI'.l•,)[(' ;;o )IF:DITEn1:.\, 
NI~ü. · (Re_-u_ters) - Na fron11,.~·ira 1la 
Su!ça.·,· ·ri~s ·<'ricostn.s do M'?nte .Jura. a 
i.-udcsto ,le :r:~<v·ançon, ns · tropa~ frnn
~o~ag. ocuparam a ]ocnlidado do Pon~ 
tarlier. . 

l~VES'l'IDA A~,J,\D.\. "º swroti· 
DI~ IlELFOR'C 

~l01IA, (Reuters) - tkgunclo in
fOri1u:i.çÜ('S oficiais,· as forc;a~ alem:\~ 
eslahelece·nuu tl'uma linha dü dc[t•s:1 
riu e parte de Besançon <, seg·uc J>a ,,a 
o Sul da flore:-;ta de Chaux. ao longo 
cló rio -i..ouo. AR forças amc·ric:1n:1~, 
poi~em., já,. 1•omperan1 essa linha, de ::2 
cg1ilomctros- do ·, · ülu::"::.o, o pen(,tr:1-
ra111 ·na. floresta. de Chaux, alingint10 
Desançon. ' 

0::;- ale~.1L.cs continurun rectwndo na 
direção ela· frnoteirn. do R~ü-h., ..:k·; .. 
xand() ntraZ do· ~i dc1n0Jiçl1(•s, olE;t·-:
{.;u1os e toda .a ;,;ortc <le arma<li !h'..is, 
numa tentati,·a, 1nu·a. sustar a in v,.·,:;· ~ -

d·.t- norte-a:n1cricana n cl_ireç;fi.o da gar
ganta. de Bc!fort, 

A~· l.llthnus chuYaS dera1n aos al<·
i-nães consideravcis vantagens, po;s 
que ·co1.~seguirarh retardar o a~·~utr:;·o 
dos ,~eiculos p, ;ados -aliados, não p,;r-
1nitinclo. t.amhem: as ativida.<lef-- a<ir,•:1.-:.:. 

Viol01.ta.. 1uta '\~sina.L,u---se t:1.-n1hé1_11 
no longo do rio 1Ro11C', a- sudoPstc. -'c10 
Be.san-:;on . ..:\s tropas francesas- ·rea_li- . 
::-:aram ,novos ~ Ya,nços de i1nportancia 
e ocupa.rar:n Pnntarlie-r, nns proxinü
c!ndes rla f onteira da Suiçn, depois 
<lc Yencc·r a ol.rntinacla ·oposição inimi
ga. 'l'amlie1n '"iram realiza.tlos nvnn
~os a nordest~ do Chalons-sur-Saon<:. 

'):lli>JUA 'rODA A RESIS'r1<:NCIA 
Q. (}_ ALIADO NO MEDPJ.'IJRHA

Ngo, (Hou1ors) - O nctimo exerclto 
<· . ..,t:i. avançando sc1n en..;ontrar. re.sls
tencia prira. o n-tle de Do.ubs e p~ra 
Llelfort, 

Chegaram o~ nortc-nmcricaros ~ ei
rlade ele Arboif:, na estrada de roda
J:,;:n , 1:e:...anc,:on. clcpojs ào captura· 
rem Folig-n no f"CU t"1-je.to. 

Arbois está a 40 qui1o 1ctros a nor .. 
deste tle Lons le Saubier, ocupada an
tes n0tos a·...,cricnno::;. 

·A n1·oporc:c.to ,.,_ ~e np oxin-- I!l nials 
c1~1.. front.::ira alf'mâ, a1deia.s o· vilas 
Yão cainclo c1n }>Oder do setilnq exer
cito. 

Os america..H,. e os fra·11ces~s,. t>or 
1nais cjuo corra1n a-•·,·az dos nazista$, 
.nã.o con5c · ~ra1n aincla restabelecer 

~ 

o ·contato com , 1 reti.ra11te~, eujn. fu11 
g:à. !-:e_·fa.z t>nl. elot·_ rlc incri,1 cl. 

· I•:ntr8 o rio' ~"aon·e e a, fronteira sui .. 
r:a.; .é· gr ---<le a pa_1·te ela Prança liber .... 
tfl<fa. . 

AS C:OADES OCUPADAS 
LOXDIUsS, (ReutersJ - 13esançon, 

mencini1acla. hojo uo co1nuniêado- c1o 
• lto Comanrlo Al,ado <lo Meditcrraneo, 
é um 11 portartP ·centro ·e comuni<:a;-6 
s~ ~ .?;ituado na. pti.ncip~-1 estrada do 
roclagmu e -.1a,. estr:ula de fertf' que 
condu e1il a· Ge1nant, vindas ào sul, e 
escá, : menos de 80 c/uilometros da. 
i;-arga·n ta ele Belfol't, por onde passa a 
rota d~ fuga .. 1()~ alemãe..3 -d 19.o exer ... 
~"!ito e111 clirecã.o_ ao Reích._ · 

Po. al'lier fica •ituada, nas encos
tas do Jurn, n,c fronteira da Sui~a. 

~oul está na margem n.orte do ca-
nal l\Iarne-Rll~n ,. · 

· ; Pànt ... a .. .MtHtsson está a tneio cami• 
nho entre Metz e Nancy. O rio Se
mois está a 14 (Juilometros do Meusa. 

'As cfdade- ele Louette, Si.int Pierr{) 
e Bievro estão. a 28 quHomefros a su
deste rJe Sedn,n. A !Maliclatle de Huy 
está a 28 quilometros de Nan1111·, a · 
me,iO' camiiih'o'. ~parR _Liege. -

No scto . centràl ela França l\Icrid_!·~
nal, os litt..dq-s so àproxitnam pori.~··)
sa.TI1e·1)tG elo grande contro de comu-
nicatõês· de Dijl)n. ' 

COJIUNICADO OFICIAL 
Q .. G. ALIADO J\'O MBDITERHA

Nl~O, (Renters) - 11i o seguinte _o co .. 
munici:u1o oficial de hoje do Alto Co
mando. Aliado: , 

Continua o impasse argentino-americano 
"As trOpns a.n1cricanas elo 7.o ex€'r

cito atingiram a cidade <le Bcsançon 
e1n s·eu -t'ap· o avanço p·ela li'ran,;;a sc-
tent~ional. Essas· forças encontram 
obstillada rcsistencia inimiga.., pois 
que cs alemães pretendem JH·otcger· 
assim ~ .• ; linha tle rctirad~. 

WASHING'l'ON, (Reuters) ·- Em en
trevista co'letiva á imprensa, o sr. Cor
deli Hui!, secretario do · Departamento 
de EstadJ. disse que e.stá verificando se 
os criminosos de gue1Ta já escaparam 
pan1 a Argentina e acrescentou gue fo
ram adotadas medidas para Impedir que 
os mesmos pentrem na Suíça e ,em Por
tugal. 

Referindo-se, em seguida, a certas 

declarações feitas acerca da política do 
Brasil, disse o sr. Hull que 11iío ha opor
tunidade par:. que qual<1uer pessoa in• 
tellgente suspeite que o Bl'asi! pretenda 
modificar sua oolltlca. 

O sr. Cordell· HuJI deu ainda a enten
der. que a font,e desses rumores está na 
Argentina. embOra sem noméar esse. país. 

- Soldados estadunidenses estão tam
bcm enchendo is travessias do Mosela, 
·ocupados no estabelecimento da cabeça 
de ponte que os levará ao solo da Ale
manha. como .se <;leu em Caen, nos 

Q. G. ALIADO NA FRANÇA, (Reu• 
ters) - A mais seri:i. resistencia até 
hoje verificada na frente · das fo1:ças 
norte-americanas ocorreu nl\,S regiões de 
Metz e Nanc.v. Os soldados de Patton 
ji, ultrapassaram o centro de Nancy, po. 
re:n não 11.<1 noticia.s de que tenham at,h1-
gido Metz. Entre a.s duos · cidades, a 

7,URICH, (Rc:iters) - A menos que, 
os. a1e.1nães lancem uina 0fensi11Va gúra.l 
ip·eciJatamcnto -contra. o~;: patriotas, ;r, 

we!1rrilàch t sofreá. no norte ela, Ital_ia, 
urna· dei·rota igual ú. que sofrou .no 

·norte dtt T-'rança. Tal é a opinião do 
coi-réspon,1ente especial elo ·"Corriere 
dél Ticini", que v!s!tou o· Q, G. ela bri. 
gada de pa'. iotas do lago ll!aggio.re. 

MISSA CAMPAL DA MARINHA S ESTADOS UNIDOS 

"Os rumores - disse ele - vieram 
de uma· area m11ito cllstnnte e, foram 
disseminados onde ha certa.s pessoas 
leais ao movimento rla.•~ista '.no seu Q. 
leais ào· movimento fascista, no seu Q. 
11afa,'. 

Aludindo ao discurso de ont.em do ge• 
neral Farrel, disse o Sl'. Hull que o 
mesmo nada contem d~ importante e 
esquivou-se de comenta-lo. continuou, 
porem afírmand!:' quP da infecção do tas
cisno do seu Q, O. nest.e hemisferio 
orlginava~se a oresent<' oituação. a qual 
se 'relaclon11 com a questão da unidade 
e solidarlednd~ do mesmo hemisferio, 
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nAs open~.ções r,ue se 11_roceden1 aflu~ 
estão 11a fase de comprensão dn' pla• 
i:o estrategico para a lib'0rtaç,,o de 
todo o· norte da It. ,, 4, A ofensh·a es
tá. sendo clesonvolvida em quatro zo
nas principais: · Turim, Novara, nt
vieríl · e Lago llfagglore ". 

DO AL'oO CO'.'IIAND.O ALIADO !\'A 
I'r!.LIA 

'UA:tTBT, GENEJ1AJ,, ALIAD·" NA 
JTÁLIA, (Rcut.,,rs). - :fl o seguinte o 
texto elo comunicado· de hoje · do Alto 
Coman(\o Aliado; 

"Olt<>rn~õe,o terrestre~ - As opera• 
tõc~. ofensivas <las trop. aliadas na 
Italia foram d'ficultadüs por condi
c:ões atn1osferlcas ex.trornarnente mã.s. 
Entrl:l:tn.J.1to, a ·luta ,t?ontinu;: violenta 
no setor do P · o·iatico, onde f s tro1ms 
do 8,o exercito reclla~annn fortes 
<>ontra•ataqu,-s •cmil -, cujas perdas 
foram constdp•avcis. No.s Apcninos as 
forças aliadas continuam avancando a 
despe.ao do te1·ren,:-, _.,~fie:il. 

Nas alturas e ·,t ,, ·. o·, altos, vales do 
Arno e do Tinbre tambem se realiza
ram novos avanços e o inimigo foi . 
obrigado a con'."aaatacar para manter 
suas jH)~: ,e:-'., 

Ao norte ête Florença continua a ati
vidaéb de patru!has .. A oeste d!\, mes
ma cidaqe; a.e :,·ctrulhas. ame,ricai;ia'í do. 
5,o exercito re•llzPram profun•'ns pc
netra.r,õê~ -tas alturas ao norte da <>s-. 
t!'a<i,a, :C..~9~•:P..~M9•. qu~ /lQ encontram 

. . A .missa: ,éampal: que -se celel:íra anual mé11fo na Escola N.aval âos Estados Unidos, ofi-
cfaâa, este ano pelo· Revíno. Pe. William T. :McCar ty, assistiram mais de 16.000 marinheiros. Consti

. tuiu uma das'mâ,is granéliosas ~erimonias religiosas 'que se tem celebrado na America do N9rte (Foto 
ela I1.H_t:r.~An:içrica1í.a)~ ·· · · · · , · 

Denunc,iou. por fim. o secretario do 
Depa.rta.mento de Estru-10 que font.es or
gani7..ada~ nl'.~t hemlsferio se ~ncontram 
atarefada., em dissemlna.r falsos rumo
res e fa.lsa.s informarõe.s. com o fim de, 
criar confusão sobre qnestõei: em que as· 
RepuLlica.~ americnnai: e ~s Estndos. Uni• 
d.os se , acham. em 11nião de vistas. 

" A s· e o u s A s .. ÊS>T Ã o . . , . -

C R ITI CJS.·~' 
LON'Dl:i,ES, (Rcu

0

ters) -- No.seu clis
ctirso do a b.ortnra ela sessão especial 
à[ · Di~tn., o~tern, ~ primei.ro mtnist~o 
japqnês,. ,:. ao . que informa a. radio 
de Toquio - não procurou ~isfn,rçar a 
"sitllatã ,.. .,·eiz-ra.'' em qu~ o Japão se 
·vê em · jogo .. Frisou que "a_s cousas 
estilo criticas e quo o destino do Im• 

· oerlo so acha .a halan(:a". Foi ness~ 
mesm" discurso qu .• o p1•iJnP.lrn minis• 
tro , niponico a<lmitln pela nrlmelra. 
,·ez a po •. ~ihiJifüHle ele ,1f'~t•1_nl;arques 
11orle-americanos 110 solo <lo JaJ)ão • 

.r 
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O miüs tragico da situação em que 
b mundo se debatia antes .da guerra, 
consistia na i,lternativa que ihe Pl!· 
:recia imposta pelas circunstancias: na
zismo ou comunismo. Derrotado o 
nazismo, a alternativa se rompeu. O 
mundo deve voltar-se ativamente 
contra o comunismo, e, assim, des
truir o outro :nimigo capital que lhe 
resta, o "inimigo n.o 2". 

Assim, o LEGIONARIO, na expeta
tiva do armísticio. que se avisinha, se 
apresenta para uma campanha ativa 
contra o comunismo, campanha oni
moda, que deve abranger o problema 
comunista sob todos os sus aspetos. 

E' uma verdadeira felicidade, que 
a destruição do. nazismo permita a to
das as forças catolicas do mundo a 
realização de um "putsch" espiritual 
contra os sectarios de Marx. 

Para isto, entretanto, é imperiosa
mente necessaria que o nazismo não 
renasça. E' uma ilusão imaginar~se 
que a derrota militar de Hitler repre
senta o esmagamento definitivo do na
zismo. O nazismo é resultante de uma 
i;erie de defeitos profundos da men
talidade moderna. Não seria düicil 
apontar nos discursos de muito "lea
der" anti-nazista afirmações e concei
tos tipicamente nazistas. Muito liberal 
ha, como o famoso Monsieur Jourdain, 
que era· prosador "sans !e savoir"; 
isto é, são nazistas sem o saber. O 
nazismo é, em ultima analise, a ex
pressão requintada <lo socialismo .. Po, 
onde todo o soc,ialista tem Seu "it" de 
nazista. Àlias, Ôs nazistas se intitulam 
oficialmente socialistas: são "nacional
socialistas" segundo a linguagem ofi
cial do partido. 

A Historia tem rev(ravoltas curio
sas. Napoleão, que se chamou justa

(Conclue na :i.• pag.J 

·1ue1t EU .. DA REVERENDA 
MADRE . STO. AMBROSIO 

ComÓ. .notiéiamOII . em nOJ!Sll, uJtin1a 
edição, rea.íímram-sé no dia 8 p.p. os 
festejos comemorativos do· 25.o aniver
sario ;d~ ·profissão. rellg!ôsa tia, Revérenda 
Madre Sw. Ambrosio, fundadora, e di
retora. eia. Facu,dade' de Fllosofia; Clen
cias e J;,etras ''Sedes 8aple11t1ae". 

Segundo ·a tradiçJío. da Congregação 
das Conegas de ·santo Agost!nhD, as 
comemo·raçoes1 tiveram aspecto acentua
damente intimo. 

Pelá 1'lªilllã, · na magnifica Capeia, do 
Coleg\o' de Santo Agostinho, celebrou-se. 
às 8 :hÓras, Missà em .ação· de graças, 
em pr*nça de toda a· comunidade; eJé
vàdo. numero ·de protes.,ores e alunas, 
que se aproximaram da s .. grada Mesa. 
1-:01 oflc)àn~ ·o. Revmo. ·. Pe. José Oantl. 
s. J., Assistente Eclesiastlco da Facul
da-de. Estava tamt>em presente o Revmo. 
Pe. CorbeU, Superior da congregação 
dos PP. dt Cruz, capelão da Facul-
dade. ' 

Em seguida ao · santo Sacrlficlo, na 
sala. dos prof~ssores, o corpo DOcente 
da Faculdade prestou· comovida e aten
ciosa homenagem à Reverenda Madre 
santo Ambrosio, a. quem ofereceu um 
livro e uma ce.sta de flores. O professor 
Antonio dos ·san.os Rodrigues, em bri
lhante oração, sa.udou .a, •Reverenda lvLa
dre Santo Ambrosio, que .respondeu com 
palavras repassadas de comoção e 
agradecimento. . 

Logo depols, a. JUCF e a Congregação 
Mariana da.. Faculdade prestaram a sua 
homenagem à Reverenda. Madre Santo 
Ambroslo.· Por fim, no audltorlo da 
Faculdade. com o comparecimento de 
grande numero de Re!ig1{),sas e profes
sores, o corpo· <li.saente real!zOu uma ses
são festiva, qut obteve gerais a111ausos. 

Durante todo o dia. for .. m numero
sas a.:i pe:;soas que, por melo de visitas 
flóres, .telegramas e mLsBlvâ.s, testemu
nharam ~ · Ilustre . e benémerlta. Religio
sa à alta. cor.sideração de que goz.a em 
nossos c!rculos intelectuais e 11ociais. 

A EDUCACÃO DOS FILHOS 
Carta Pastorai de Dom 

S.S., Arcebispo de 
Aquino 
Cuiabá 

Corrêa 

Por ocasião do 50.o anlverm.rio da Mis
tão sa.tesiana de Mato Grosso, D. Fran· 
cisco de Aquino corrêa, s. s., ilustre 

· ArcelllsJ>O de Culabá. e eminenw 
membro d'-1 N'Ademia Brasileira . de L€~ 
tras, pubÚcoú. i.una . cartà Pastora!, nà. 
qua-1 trat~ da eduCAÇão dJs fllhos. 

A carta se refere em sett inicio ac 
desenvolvimento das Missões SIL!es\a. 
nas aqui no Brasil e sua influencia nc 
progresso da educação nacional. A f<:· 
guir transcreve varios trechos da Enci• 
clica de XI sobre a educação. 

Transcreveremos, a seguir, alguns tre
chos nos quais S. Excia. mostra os gta
vissimos e{e,tos do liberalismo, este gran
de mal que mina. o Brasil, no campo da 
educação· dos filhos, roub!l.ndo a este~ 
um de seus maiores tesouros, que é pa
ra eles a autoridade paterna: 

A CRISE DA AUTORIDADE 

E o que, com todas as veras, irmãos 
ê filhos car!ssimos, queremos recomen
dar aos pais de familia, é que não dei
xem que se perca nem diminua, senão 
antes se esforcem, a todo poder que 
po..ssam, por que se mantenha e cresça 
sempre mais, a ·sua autoridade sobre ci 

filhos. 
Nem parecerá isto cstranh<f a quem 

quer que reflita na crise funestissima aa 
autoridade, que hoje grassa pelo mundo 
a fora, Invadindo até o santuar!o lnvto1a·· 
vel das familias. 

Era natural que as libertinagens Ce 
uma. falsa liberdade, que tudo pretende 
nivelar, destruindo as hierarquias, isto 
é, a sagrada distinção dos poderes sociais. 
encontrassem no esp!rlto ll))ertario da 
juventude, ambiente favoravel aos seui 
maiores estragos. 

O respeito aos mais velhos, tão !n
culcado pelos nossos a vós, val desapare
cendo dos costumes Insolentes duma 
adolescencia, que se julga com direito a 
tudo e sem obrigação a coisa alguma. 
Em nossos dias, com multo mais trls· 
teza que o poeta latino, ha de se re
conhecer, que outrora, não mais hoje 
grande era a reverencia aos cabelos 
brancos, e tlnhamse no devido aprero, 
as rugas da velhice 1. 

POr lament.abillsslma condescenden• 
eia com as tendencias e modas exotica~ 
dr, epoca, vai se permitindo que se dissi
pem as tradiçõei patriarcais da familia., 
onde avultam num halo !nefavel lie 
respeite, náo menor que o afeto, as t1· 
furas idola.tradM dos progenitores. 

A estes já se .hes não beijam as mãos: 
fais e fllhos, como iguais e camaradas, 
beijam-se no rosto e na bOca. 

E a benção? Quantos filhos terão 
ainda coragem, maximé em publfCO, de 
tpmar a bençáo aos pais? Um dia, em 
certa cidade, passava pela rua, um gru
po de presos, quando. de repente, se 
aproxima a um deles um moço, e bei
ja-lhe a mão. - Que fazes? pergunta 
asperamente um dos guardas; beijar a 
mão dum condenado!" - Que quereis? 
1·€spJnde~lhe o rapaz, é meu pai! -
Que lição para muitos filhos! 

O PATRIO PODER 

!vtantenclo bem alto, no seu pasto, o 
\·osso patrio poder, a vossa autoridade, 
a que devem corresponder nos filhos, o 
amor e o temor. Nem temor sem. amor. 
nem amor sem temor,· mas amor e ti:• 
mor sabiamente combinados entre i!: 
um amor que tema, e um temor, que 
ame. Não o temor servil, lllll.S o temor 
fllial: aq uelé teme os castigos, este o 
que teme. é ofender aos pais. Não vos 
iludais com um amor. que fa;. desapare
cer o . temor: tereis decaido da vossa 
autoridade. Amai. 

Tal é a grande exortação de Pio .ZI, 
que firma nestes preceitos, os alicer• 
<,-es da· ~ocledade. tanto famf'l1a.r, ·~9 

ciyll: ''Óuide1; :os pals, diz o sànto Pa
dre, e c;om. ctes todos os educadores, ó.e 
usar,. éomo sé .. devem,' a dignidade e o 
poder a el« comunicado ,J)('Jo Çriad,n·. 
di,. <!~!11 yerd\ld,~_lrànienre, .fa7,!)m. as + =, não . para vantagem propr!a, m~ 
r;ára, 8. boa. e.cíuéação. cjos fjlhos, no sa11-
to e suave . ". temqr de Deus, pr!ncip[O 
de tod~. a :sabédoria", sobre .o qual ~e 
funda .solida. e. exclusivamente o · cspei
to aos superiores, e sem o qual, ·não h• 
subsistir; :nem a continuidade da ordem 
nem a se~nldade da paz, nem· bem-es; 
tal'. algum, na' familia e na sociedade,,. 

,· CORREÇ,\0 

Com esse.espírito de ar\lor ·e vigilan
cia, · com a eficaéla dos bóns exemplos, 
com a religião a.sslm praticada·. especial
mente cóm a freq'uencia ·dos Sácramen• 
tos da Confls.são.·e da comw1hão, pode· 
se · qua.se garantir que será mantida e 
prestigia.da. a autoridade dos pais. sen: 
necessidade .. de · recorrer a castigos. 

Se, ·•porem, .. ape~ar · de· tudo· i.<;<;o, .1M 
se con,segue dobra.- e sujeitar a indqJe 
rebelde. de algumas crianças. não na 
outro· melo ·senão lançar mão da "va,·a 

• da disclplma":2,,como lhe chama o Es
pirit1 sànto, ou seja da correção, acon
selhada.; aliás, !nSistentemente pela sa
bedor.a. divina. 

Ao talarem . da educação dos . filhos 
nada recomendàm tanto os livros sapi· 
encll}ls, ·como o dever de corrigi-los. Es, 
cutai o Eolesiastlco: "Tens filhos? En
sina-o a dobrá.r-se desde a !nfancla" 3 
"Quem. ama a, SCU fi!hO, castiga-O C011'. 

frequéncla, para . .que se alegre com issc 
màis tarde,. e não \'á. mêndigar às por
tas ctos · outros: .. cavalo 1nciomito tor
na'-se 'intra~vit, eJilho crl.adp à sua von
tade, to=~se insotent.e... Encuri·a-Jhe 
a cerylz na juventude,' e bate-lhe ms 
ilhargás; enquanto· é menino, para que 
não aconte(ja· endureéer-se e não te obe
deça,· e vénha a ser a dor da tua al-
ma 4. · 

Lêde agora os Proverbfos: · · "Quem 
po(Ípa a· vara, ,quer mal ·ao seu filhO: 
ma:. quem ·o ama,' continuamente o co~
r!ge" 5. "Castiga. o teu filho, e não de
sesperes" · · 6. "A estulticla está ligada 
ao coração· do menino, mas a. vara <1a 
disc!pllnà a àfugent.ará" 7. "Não pou
pes a · correção · ao menino, porque se o 
vergasteares, não morrerá. Tu lhe ba
terás com •;a.· vara, .; livràrãs a sua. alma 
do inferno" ·s. 

E a· razão é, como já declarara o Se
nhc:r, em ·verslculos e.ntiqulssimOO do 
Genesls, .que. "os .sentidos e o pensamen
to do coração do homem, são proc!lves 
ao mal, desde a sua . aclolesoencla" O. 
ou, como:expUca Pio XI, na sua magis-
tral Endclicâ.: · 

"A estultfo!a · está ligada ao coração 
da criança.,: e a vám da disciplina a ex
pulsar;\.''. Devem-se, portanto, corrigir 
M inás lnclina,ções ; e, excitar,. as boas, 
desdé·,a. mais tenra infa.ncla, e sobretu
do, ·se· deve Uwnlnar à inteligencia cop1 
as, verdades. revtJ.adas, e .fortalecer a 
vo11tadeicom os:•auxU!os da· gm,ça, sem 
a qual nãó se pode, nem dQmar as ten
denclas 'perveri;as, : nem . atingir. ,aquela 
peifelçãO educa.tiva,· ·que, nos· oferece a 
Igreja, .enriquecida. pelo ·cristo, com ce
Ieate doutrina. . e · ·dMnoo sac~me11tos, 
para.· ser· ,mestra ·· de · todos · os . homens";-

(1) ~gna· fúit quondam eapitis 1·e
. 'verentla 'cani, inque suo prQtÍ<l . nt• 
. ga '!enllis era.t . . (Ovid.) 

<2> Prov. XXII, 1s. · . 
(3) Eooli. VU,· 25. . 
(4) Ecc!l. XXX, 1-Jl?. 
(5) Frov>xm,2,. 
(6) l'?Ov. XIX, 1.8." 
('i) Prov; XXII, \5· 
(8) · Prov. ::Qtm,' 11. 
!9). º-ffl! m' ltlt.. ' 

Telegramas fie aura~ecimento 
,< \ 1 

~o Arce~ison r~ietroiountano 
·sua Ex.eia. Reviiia., o Sr. D. Carlos Carmelo de Vasconcelos' Mota, DD. Arcebispo 

:.\Ietropolitano de São Paulo, enviou, em data de I4 p.p., a esta folha, .o seguinte télegrama, 
com que agradece, por nosso .intermedio as ho menagcns do povo paulista:, jubiloso pela escolha 
do seu novo Pastor. 

"LEGIONARIO transmitimos. ao nobre povo. pau• 
lista nossa imensa gratidão pelos votós home• 
nagens cump·rimentos ao terceiro A rc e bis:p o 
Pau!opolitano pt. Bençãos de Deus para · todos 
pt Arcebispo Carlos Carmelo". 

Ao Dr. Plínio Correa de Oliveira, Diretor elo LEGIONARIO, S. Excia. Re~nia. pas
s011, na mesma data, o seguinte telegra'.".ia: 

"Receba valoroso presidente Ação Cêitolica · di· 
nossos agradecidos abraços 

Arcebispo Carlos Carmelo'".· 
LEGIONARIO retor 

bençãos pt 

IMPORT kNTE PASTORAL, )OU ·. ··!CAROEAl 

ARCEBISPO OE Mttlff i ,, 
O arduo problema da paz 
1ica da Italia - , O problema 

e o · problema do 

• A· teorgartizaçã<> . 'poli" 
ec_()nomko ;_ -A lgr~ia 
.· próletàriàdo . . · 

Na ultima Quaresma, S. E. o Car
deal Ildefonso Schuster, Arcebispo. de 
Milão, publicou unportante pastoral, 
Üe que transcrevem,. . alguns· trechos: 

"Há um problt>ma de ,guerra, e·· ou;. 
tro não menos arduo, que é o da paz. 
Considero este arduo, porque · é mui'
to mais · facil destruir do· que edificar; 
e depois de tantos anos de destrui
ção, tudo na Italía deverá ser recons
truido. ' 

"Nossa península, desde Palerno até 
Veneza e Tuúm, se verá na necessi
dade. de· adotar uma forma estavel de 
governo. A Igreja Càtolica ·não · im
põe sistema determinado algum; o 
que faz, é prepar~.r os .cidadãos para 
o exercicio de seus· direitos políticos, 
e convida os catolicos a reconhece
rem qualquer governo Iegitiri10 que 
possa ser constituído e a com ele co
laborarem. 

"Tem sido oito muitas vezes que 
"Deus dá aos povos o governo que 
merecem". E', pois, necessario orar 
muito e proceder de maneira tal que 
se mereça um governo excelente. Nu
ma palavra, é a tradição catolica que 
·representa as v,. :dadeiras necessida
des do povo italiano. 

O' .PROBLEMA' ,ECONO:MI(;:0° 

'Alem do·problema·'pofüico,'·exli;te 
uin ·grave problema eCQnbmico que se 
torna,·muito màis.-grave' pelas··conse
queri.cias .de uma guerra. de longa du
l"ação; Este pt,,blema deve ser estu
dado e resQlvido no· fotui:o · por 'pes
soas competêntes e imparciais, • niíct 
mediante revoluções e víolenéias que, 
pelo'· contrario, •razém maior destruí• 
ção .e misét.ia, e sim à luz dõs :gran
des princip!os . sociais.· que respláµdé
éem nos Santos Evangelhos. Os Papas, 
ciesde Leão · XIII dté Pió ·xn, Jru;isti
tem' neste .princip\o ,fündamental-.da 
sociedade cátolica. . . 

A SOLUÇÃO DO PROBLEMA DO 
. PROLETARIADO • 

"Pesde ps tenípos mais remotq;, a 
Igreja tem . apoiaoo as Justas · reivin
dicaçiiés . do .proletariado. · Me~te 
uma lutà co1útant<1 e corajosa; 'cuja 
duração ' foi' de . mais de dez . ~êi.tlos, 
pode suprimir o. trabalho fprçádo do 
escravo romàno, sub$titliindo-o . pelo 
trabalho livre e honrado. Hôje, êomo 
sempre, a Igreja tem um patrono e 
um modelo completo para. o. trabàiha
dor cristão: Nosso Senhor Jesus :eris-

Vinte • e c~nco anos depois CONr,JGRESSO EUCjRJSll{O 
· · · · · · RE~IONAL DE .AMPARO 

·de Desmoulins· e de Robespierre, mas nunca, pàra r·étôm_ar O fió t/e suas 
a de São. Luíz.e de Joanna d'Arc. A · tradições, de 'sua Historia que hoje 

, França de hoje, se Deus quiser, re· ·· como ontem·· merece •ser chamada 
· Ífa~cerá da dor mais catolica · do· que .. gesta· Dei per francos". 

Concentracão Mariana Uiocesana de·Pelotas . u . .. -, , ... 

As tropas francesas, ~bertas cie 
louros pela recente 'vitoria, desfilam · 
a 14 de julho de 1919, sob o Arco do 
Triunfo. Estruge marcial e alegre, a 
musica militar. Ao longo. das ruas,: .a· 
população aclamara prolongada e de
lirantemente os vencedores. A· f"rán: 
ça estava segura de sua forç~, j1füi• 
tosa por sua vitoria, e afirma'l(a a 
um tempo, nessa solenidade, sua con· As Co1rg1•egações Marianas Mas, Às 16,15 horas - Sessão feminina 

culiuas e Fcininin.as da Diocese de de estudos no salão de· festas .. da E's· fiança em seus soldados, e nos prin· Pelotas, aclerlnclo· aos grandiosos fes- cola· Normal do Espirito Santo. 
cipios que a data de· 14 de julho sim- teios jubilares da Paroquia ele Nossa Dia 15. _ ÀS 14,30 horas _ Ses1;ão 
boliza. Passaram-se 25.anos. Estamos Senhoí·a Auxiliadora, organizaram o~ Femin!na·de estudos na Escola Nor• 
em 1944. · As tristezas da derrota ces, seu primeiro Congresso Mariano· Dio· mal.. · 

saram. Os "maquis" de hoje se reve· cesano. Ãs 17 lloras .:...: Recepção de S. 
· · Sob a presidencia do Exmo. e Iam dignos .dos "poilus'', de ontem, Excia. Revma. D; A11tonio Zattera, 

. . . . , Revmo., Séullor• D. Antonio Zattera. • . na. gare da .Viaiiãô.Fer:1.:ea. 
Mas ... onde. htão os princlpios dê D.D •. Bis~o rnocesano. , foram 1:ealiza, . " 

d · Ã, s 20\30 Jio.·. r.·.a. 's ... ..-. s 0 .s. são Masculi-
14 de julho? Hoje em dia; nínguem os-no •Cóleg-io ·Salesiano e na Esco· · " 

.. la Normal do Espitlto .. santo, "ses- na de.estudos 110 .Qo!egio Salesiano. 
mais PS admite na· integra. Os. erros sões. solenes,", onde autorizados ora- . Dia .16 .. ~ •Dedicado ao Leader Ma-
que continham produziram· p,or · de: dores discorrerap sobre a. Ação Ca- riano S. S. o'.Papa j,fo 'XII - recor-
maís decepções, Para onde se volta• tci!iéa Mariana. cla11do o seu· 50:0

· anivét'sario, Bodas 
D. 14 Ab t · ele ouro de Congregado> t 

râ a França, a primogenita da lgre, 1a · · - · er ura do Congresso 
- - .Às 10 horas - Inauguração da Ex- Às 14;30 ho.1:a;. - Sessão magna 

ia, a alegria e a gloria' do, mundo ln· posição Mariana· e sessão masculina. presidida. por S .. Exéia. o Sr. Bispo 
teíro? A verdadeira França. não ,é. a de. estud~ ,no Colegio• Salesiano... Dióc!isa11.o.no ·Teatro da E.scola Nor- . 

· · 1 mal . - Proclamação 4a Federação 
Feminina MarJanà_ ~·. :Ricenção na 
Capela .de novas;/ Associadas. 

NA 5.a PAGINA O LEGIONARIO PUBLICA 

HOJE UMA EXCELENTE:REFUTAÇÃO. AO 

SNR. JACQUES l\~ARITAIN; DA AUTORIA 

DO PROF. LOUlE-J. A. MERCIER, DA UNI., 
. ' ' -. 

YERSIDADE DE. HARVARD, LAUREADO 

:PELA ACADEMIA-FRANCESA. . 

Às 20 horas ..,.. Rec~nção d .. e. novos 
Congregados na !\Ia.triz de Nossa Se
nhora ·Auxiliadora.. . 

,Ãs 20;30 ..,.. .Sessão ~pleuaria presi
dida por S, Exeia, D. Antonio Zattern 
em hoínenagem ao Sánto Padre Pio 
XII -' Proclamação·,da Diretoria ,da 
Fecleração Masculina Diocesana.· 
· Dia 17 - · Solene encerramento e 

festa'' de S. João Bosco. - às- 8 horas 
,- Missa festiva e,,Qomunhão geral 
, dos Congressistas: .· · < · 

Às ,10 ·. horas ...,. .;Concentração. 1Vla-
1·ian.a: ,_, Solene 7-Hssa Pontifical. 

Ãs.:,15 ·.noi:às :,.,,,.c~ralidiosp .. ·destíle 
º· processional,:., · 

• 

Iniciam=se hoje as ·solenidades do· magno certame dê 
Fé O Exmo. Sr. Nuncio Apostolico ch~gará. a 

· das ho= Amparo no proximo dia 22 . Programa 
menagens a Jesus Eucari'stico 

Conforme noticiamos iniciám~se' hoje, 
' dia, 1 7, as solenidades do · Cóngresso 

E:ic.arist!ço Regional qe Àmparo. t o 
~egu!nte ~ programa .oficial dessa grân
&umm!fe~tação, de .. J'é e. pié.da<le :euca-. 
ristlca: · 

Hoje, às 9 horas - Na Praça do con- · 
gresso: Soleníssima Pontifical pelo Exmo. 
e Revir.o. Sr. D. Jdlllo José Soares;. DD. 
Bispo de Santos. A essa M!&ia, por in
tençb do Benfeitor e· Paraninfo do· 
Congress~. dr. , Hildeb,ando Cantlillro 
Cintra, alem do povo arnparetíse cÓÍn
parec~rão os corpos docente· e. ·discente 
d<> Colégio Diocesano .de Campinas. 

ÀS 13 horas - No salão da Escola 
Profissional Cel. João Belarmino, sit.a 
2. rua 13 de Maio: - Inauguração .. da 
Exposição catequetlca e Líturgica. 
Benção do Estandarte do congresso. 

hs 16 horas - Jmpon~ntlssimo des
file conduzirá da Igreja de São Benedi
to ao Altar-monumento a Imagem de 
Noss,a Senhora e.o Ampil.ro aclamada 
Rainha do Congresro pelo.oratlOr·Oflcial. 
o Revmo .. Cgo. José .Nardin .. 

T{)marão parte no ctesfile: o Co!egio 
Diocesano santa. Maria de Campinas. 
as A&sociações Religiosas, as Organiza
ções de Ação Catol!ca < os Colegios de 
Amparo. Os demais fiéis virão após a 
corporação musical. 

SESSÕES DE ESTUDOS NOS 
DIAS 18, 19 e 20 

. Nos dias 18, 19 .e 20 l!averá Sessêl<ls 
do .. Estudos. às 17. horas, destinadas ài< 
diferentes classes de pessoas, assim. dis
tribuidas: · · · . 

Homens - No Grenüo. Recre,\tivo 
Cultural e Artístico. . · 

Moços - No salão do Oinasio do -.Es
tado. 

Cenhoras - No Club 8 de Setembro. 
!.faças - Na. Socledade São Vicente 

;lo l'au!a. 

DIA 19 - DIA :-os ENFERMOS . 

,\s 6 horas - Na Igreja Mâtrµi .,.. 
Missa pelo Exmo. e Revmo. Sr. O. Ídl• 
lio Josê Soares, Bisp6 de· Santos. 

Comunhão geral no Ho~•pita:l Ana 
Cintra, Asilo oo Mer,:l!gos I! res!denclas 
p~.rticulares de enfermos. 

DIA 20 

¼ 20 horàs - No Gl.nasio' dÓ Esta
do: - Entron!zação do crucifixo, sob 
a presidencia dO Exmo. e Rev.mo. Sr. 
D.· Francisco Borja Amaral, sendo ora•· 
don o Revmo. Padre Antonio Mariano 
e. Camargo. 

As 21 horas - Na Igreja d0 Rosa.rio: . 
- Benção da ertlstlca C1:st6dia, pelo 
Exmo. Revmo. Sr. D. Francisco Borja 
Amaral, DD. Bispo de Lorena. 

Hora Santa e abertura· da. '" tau~ !"e• 
reune", até às 23 horas de sabado. 

DIA 21 - OIA DA ABERTURA 

· As 7 horas - Na Praça do Congresso: 
- Missa do Esplrito .. santo, celebra.da 
pelo Exmo. Sr. D. Francisco B6tJa do 
Amaral, Bispo cte Lorena. · · 

As 15,30 horas - Ná Es.tação da Cia. 
Moglana: ~ Recepçao do Elmio. . e· 
Revmo. .D. Paulo de Tarso campos, 
Bispos e congressistas e . exmas. auto
l'idaâes. 

Saudará · SS; ExciM. Revmas. o · dr. 
Arl111do Pereira Lima, jui! de Direito 
da comarca de Amparo.· 

As 20 horas - Na Praça do congresso; 
- ·Insta:lação das sessões magnas e pri
meira sessão solene, sob a pres!dencla 
do Exmo. e Revmo. sr. Blsl>ó Diocesa-

. no e El>mos. .srs 'Bispos pr~ntes, C!>ín 
. .., ~egu!nte program?,; · 

.l.o .. Hino ·oochil . do Congresso 
Eucarist!co: 

.2k. Hino., dQ • IV CQngre.sso" Eucar!s
tico· Naélona1 .. - 6 vozes ,-.- Frances-

. éhlnl. .···· . ..,·· .·• ... •. ·•···. . . 
· 3.o 0~9,,._Wl ... QregQriano ... _ . \.'.. , . 

·4,lj &~d!Lgão . aô . Ef)i/lCOpadO -.
Exmo e.Re;vmo Mons. Mo!s~s Nora, ·Fii,. 
roco de. Mog! Mirim. . . . , . 

5,0 ''Glorfa ct ltonore", 4 ~,ozes, 
Moillto?. . • . . 

!>-º :A .E:u.caristla .. e a. mulher 
. Ex.ma. sra, Isaurâ Guimarães . de .. ou-
. vell'.a,. . . . . . . . 

'l'.o ",Te :bêum.Jâudanius" - 4 vq
zes - Beethovi:n . 

. 8.9 A Eucaristia e.· a Justiça - Dr. 
Odec!o -:8ueÍ'lõ' ~e Ça111argo.. ·, 

9,o Saudação .;ió E;aµo. e Revmo. 
Sr. -Bispo Dibcesano, · Prof. Afonso RI~ 
beiro Perstcano. 

10.0· tEcce :sacerdos" ,- 3 \•ozes -
cario Nebbia. 

ll;o Elicerramento da' sessão peÍo 
Exmo o i:tevmo. Sr •. Billpo Presidente. 
Hirios Naclonàl e . '' Súrglf Amparo'': ... . - . . -..... . 

DIA 22 ;,;;. JllA DA INFÂNCIA. E ÓA 
POBREZA , , .. '. 

As S horas .... Na Prapa do Congresso: 
-' Missa··celebrada pel9. Exnw. e.RevniÓ, 
Sr, P.: Arit;Qnio José dos··santôs, DD. 
Blspo . de Assis.. ,C!>murihão . g~ral ·. das . 
crianças: . . . . ·. · · . · ' · · · · 

As '7 hora;; .:.. N'a Igreja Matr~: :,.. 
MisSll, celebrada. pelo EÍimo. e Revmo, 
f-'l: ·o, Ernesto de ~ula. mf Bispo i:le 
Jacarézlnho; com · iissistencia· e éomu
rihã·o. gei:,l;l do:; Confradés. Viç,ntÍ11%, 
ºª!lla.:! de :.:aridade e . ·amiliás. socori-J-
da~ .. : ·. !>~ ... _' .. ·,,_-;. .. . : .·. \ 

As 17 horas - N,i, Pr,aç~ dq Congresso: 
-:- SOle11e récepção 'elo Exino; é' R,evino. 
Sr. Nundo Àpostol!co pelas autorldades 
e comissão exêcutlva. · · · 

Nas escadarias do Altar-momnnento 
s. J!:xcia: .f!,evma. será., : recebido 'Jlélos 
Exmos, e .Revu,os. Sr& BL'>)JOl; ·, é 'Ciel'O. 
Os .. votos ele.• boas~vindt1,S .sér~o apr&n
tadqs , ,;,;o Revmo Pe, Agnelo .Roo,sk . 

·As. 20 norM·- Na.Praç_a do Congresso. 
I;eré, lugár ~. ·seg·unda. sessão ··soléne.-':sob 
?, honrosa preslcte:nc1a do Éxmo. e 
R~vmo. :sr, Nunc10: Apootoueo• · e, ·dos 
Exmos .. e Revmos. Srs, Bispos pre.sen
tes, · obede~ndo ao seguintê programa: 

l.o . Hin(t.Oficlal do congressó .Etica-
, rist!co... · · · 

2.o Hino. do IV , co11gresso Euearis. 
tlco . Na.cioná. '~ •.e , vozes·· ...e· ;l"ranêes
chlnt. 

·3,o. · .Cre"<lo;- ~m àreg~1•iano> .. 
4.o "Sace.rdós et Pontifex" .(yo-

i.es. --: Pe,.~. ;B, Siqueir/l,. . . . 
, ./'i.o. , ~ucarls~,. sinte.~. do .-amor 
Higino Bell.x. · · 

6.o . "'fu .. .és ·Petrus" -. 4· .. vozes 
Pe. J. Ef $!queira. · · 
. 7 ;o · $audiíç.tci M · :exmas. autoridades 

- Dr, Nell!pn . Alves .. de Uodól. . . 
8.ff "Canta.te. Domino". - 4 vozei;'·-

L. ~assler. . . · · · , · 
.. · 9.o :,f·E9carlstia.<im!sterio éia Fé ..... 
Exmo:, e Revn.o! Sr. D. Ernesto, de 
Paula. ·: ·.,,., ,:: . 

10.0 Encerramento ... ~ ~. - pelo · 
Exmo. e Rev: o, sr. Nunclo 'ApostoUco. 
Hinos Naêlorut.: e ".S1,1rge. Aniparo". 

DIA 2&..:- DIA l)A. PATBIA 

As. 6 ho~ '- Ma Praça, do c~~siêsso: 
- Missa. cel~brada pelo Exmo e Revmo, 
S{ •. D .. Otavio Chagas de M1ran<1a OD. 
Bispo de P<>uso· Alegre. ê comunl1ão .ge. 
rt>,l da.-l . moças e senhoras. · . . . . 

Ãa 20 11óras ~ N'â Praça do coni,:res
so: -" Tétceifa sessão solene sob· a . .pte
sidencia. do .Exmo.· e Revmo .. Sr> Nuncfo: 
Al105Wllco e 'd0!1 BxmÓ$ . il, Revinvs · Srs; 
. ; ·: ·• · . iC011chie na· .2.• pag;)_· · , ; 
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fOMFNTANDO. • • 
O EXO~ R~~L 

S. 'Exci;. Revma. o Snr. 1>. ·carlos· 
Carmelo de Vasconcelos Mota, no.o 
Arcebispo Metropolitano de S. Paulo, _ 
-na entrevista que concedeu ao "Cor-
:rcio Paulistano", afirmou qi.;.11ié pl'e:
ciso eviiàr o continuei :exodo das pô:. 
pulações rurais, que, abandonando os 
c:ampos;-procuram as cidades. Não se
rá preciso salie11tar a importancia des
ta declaração.·· Todos áqúeles que es.,. 

. tudain '°tóin interesse os ·fenomenos 

"LEGIONARIO" 
SEMANARIO CATOLl(.'O COM 
APROVAÇÃO ECLESIASTJCA 

Redação e Administração 
· Rua do Semin!U'io; 19!": 

Telefone 4.:~31 · 
Caixa Post.al 147-'A 

São Paulo 

Assinaturas: 
Ano .... , , , .. , •• , ••• ••.. Cr$ 25.00 
Exterior .......... •. ••. • Cr$ 50,00 
Numero avulso ••• ••• ••.. Cr$ 0,40 
Numero atrazado ... ...... Crl · l,ótl 

Rogamos aos onSSÓ!I· assinantes co~ 
municarem · a mudança. -de seus elide• 
reços. para a Caixa Postal :l47•A.-~óciáis Já 'deilúríéiaram · este ·fato co-

1r10 umá' das chagàs da civilização con -
temporamlá. que clefe ser .sanada a SUCURS.AL NO. RIO: 
todo ·custo,. afim· de evitar vérdadei- Agencia noticit>sa Sul-

·.JÓs cataêliimos. De un1 modo geral, Americana ·"Asãp,t-ess" 
iil grande concentração urbana é con~ 
siderada; pór :grandes sociologos e Rua Almirante Barroso, .72 

• historiãd<>reii;· ·como um -índice de de- Fones 22-4375 e 43-6637 
cadencia e um sintoma ·de ruina de -
todo ul:ri ciclo cultural. Ainda dgora, Anunclos: 
:no Braail, se: está · patenteândo, com Peçam tabela, sem compromisso, 

Não publicamos colabÓração de pes
soas extranhas. ao nosso q~dro de 
t·ed,1t/lres. 

. -. ' ·. 

7 DIAS EM REVISTA 
(Conclusão da 1.," pag.). 

tnna .evidencia experimental, a ano
.trialia que é' ó desequilibrio entre as 
populaçifes'" rurais e •urbrums. De · fa
to, as clificl.lldades alhnentares, até o 
presente' inéditas entre' nós, se estão 
fazendo cada vez mais prementes. E' . 
verdade· que as más ·condições clima
tericas têni agravado· estas dificulda
des,'. mas -é" preciso considerat que' es- . 
tas · pertt:il'bações meteorologicas não 
constifuéin :-novidade. AJ5 -causas, pois, 
são mais 'ffeofundas,. e .devém seT en- mente "la RevL>lution en bottes", ·ro1 
4:entra'.dás na anomalia apontada · por derrotado pela Europa coligadá. Reu-
S. Excia'.t'Revma; niu-se -o CongresEo da Viena, para'. 

Pàreirt; mais do· que tudo isto, são "por entre parentesis. a Revolução''. 
:nefastas as consequencias ·espirituais E o que aconteceu? O Con~so .foi 
da excêSsiva ·co_ncentração urban·a ·com um continuador da obra revoluciona-
ª· paraléta ·desOrgarilsação da ·vida so- ria em muitos pontor de· uma·,impot·• 
cial do_s-~pos. E é para' isto, -espe· · tancia capital; ·Por exemplo:,·o ·con• 
cialment:e, · q\l.e , olha a. Igreja CatoHca, g1·esso ousou o que · Napole?.o, não. ou-
que sempre'fôre ·é defe~ra da vida iará, e destruiu- com protesto .-catego-
rural, ·por . imp_erativo. constitucional. rico da Santa Sé, o Sncro Imperio Ro-
Nos Esiados. Urtidos, por . exemplo, mano Alemão, .peça essencial da relo-
existe f'°''National Catholic Rural- Life joarla política europeia,' qüe estava 
ConfÍ!l'.~ce"; organisação · que - traba- longe de ser a . velheira .. gotica irre-
lha · âtivámeiite pela. defesa, e· eleva- ·mediavelmente perdida, que -em getal 

os historiadores nos descrevem, ção do !}ivel ,dii. vida_ .. rural, contra a 
- 1 d * .... : *· absorri~o inq11.opo is;l.dora . · os gran- Ora, Hitler não· foL o na2ismo. Hi-

des centros indtistriáis. Aliás, os ame 
rican0& já éompreéndetám que a pros-- tleL·· foi apenas o homem ·que. conden• 
peridad!! in4ustr_ial está condiciona- sou certas tendencias ideologicas. o 
da it tirospêridade a.gr.,,ria, e, embora ·sociais que pairavam nc ar, o chàtla-
sejam -~-n~çãó mal:s indüstridisada d.o tão.:tipo, que oube. simbolisar. essas 

1 - · · d · 1 , tendencias . graças as suas extraordi '. 
111undo;::,altiâis' .... esptez:µn_·'o va or ·-:.w narias ·qualidades de m:im.lco, .a fi.gu~ 
econom1.a am-icola, . antes . pelo. contra-
rio, ·a 'in_~rêm_e_fita!YI de todos os mo• .ra .. de proa '.que-um grupo.· de· politl-

' · - ·. , · · · · cos manejou para . realizar utna ideo• 
dos. O:'/ ·• · logia .. Caido liitler, as tendencias qu~ 

Voltgl;Ído, entretanto, ao. ponto, àe ele representou continuarão -a, .. pa(-
'Vista. pW1amente ,. espiritual, é prec_l!;Q . · rar pelo ar, um pouco por toda a par-
mio esqúecer. qúe, ainda .ha poucos te, densas na: Alemanha, !)lais tenues 
meses, o Sto. Padre l?io XII, em alo~ em outros lugares, po1 toda a ,parte 
êução PF!?fJ!,ida aos farocos de .Roma_ dotadas da força' de expansão- propria 
ap<;mto\l, ,Rs. gravlssimos impecilhos ao mal. A queda .de liitler será· um 
que se enc1mtram nas grandes cida- acidente mais ou menos grave, na his 
·eles. modernas.· ao normal descn':"olvi- to ria do · nazismo, mas. não representa 
niento . de•. uma .. vida integralmente ca- seu . fim. . . 
tolica. Es~-,~ um pontojobre o qual Se, ,pois, queremos enfrentar dara-
jamais ,se. pode refletir suficientemen- mente o comunismo, cuidemos de re• 
te. Ná!>. se trata apenas ·das desordens mover, nâo só os- escomb1·os do .-na• 
morais,. Óriundas _da- p_rom~cuidade, ou zismo, . mas os . fatores idcologicos e 
da facilidade de: prazeres propi:ias às · sociais de. que ele -.brotou. uma vez, e 
grandes .cidades. E' algo de mais pro- de. -que brdará de novo se nos des
fundo: . trata-se cl~te ,-aspeto de gado· cuidarmos. 
lium~o; .· que apresenbm. . néces,satia,- . ... . * .. * 
roente, as coletividades. muito densas. Ne t s tld , · · · · 1 
Na~ gr~des aglorneraçijes, aqle!'llona':. . . s e_ . en . º~ e prel!lSO,,_especla -
lidade .fQÍjiÕ_ • qúê sii: d~ólve é' P. ~fo:- . '.[l)ent1 t:r ~or~a ·t"'~~eno111~F"Atr1 
Jne/:!l p;issa .a sé~ ur/i Ofnerii valor:nu,_ :·flat\l ~ fUJf e~ rQA~_ ora .. · _. eJ . 
tjiet'iCQ; '.,A_Iem clisso, .to.dos ôs valores . m:mha tudo que _,deva s~~ destrui<!_o. 
tÍ)Jlfurâ~ .. se vão desgastando . nestâ · PI ~dencia, para nao destruir_ o que nao. 
porçãó de atritos inevitaveis à vida deve ser destru1do, pa~a nao exacer• 

. 3:188; popÚlaçÕes Concentradas_" Quem• bar, O que de:-e ,CO~tlllUaI· VIVO'. qh 
não percebe que seculos de educáçao· erros_-?e-Versailles nao se:deve~ma1: 
desaparecem na competição· pelos . repetir . .Nunca, nunca ma1S, .de~tra d<1 
meios de ·transporté? Qctarito màiór é . mundo germamco, devet~mos ter ~o-

. o ajuntafuento· htimatio· 'mais o ho• - mo polo c_entral e ·Pruss1a e Betl"tr..1. 
- •i'· mem se sente· isolado e' extranho aós O verdªdeiro consw~ em- t1:a11sfel'ir o 

. . seus .semelhantes e indiferente a eles;· pol~ para Vien~ . .NJSto, maw que em a berievolencia mutua nau;fraga, e o qu;usq~er medidas de outra nature~ 
senso de . comunidade se ··apaga. Aleuí. ,:a, eSta .0 segredo · de uma boa par· 

· · · · · · te do problema 
disso, para manter em o.rdem estas · ~ * ~· 
grandes massas . inertes, que qualquer 
àconte'cimento pode transformar ino• Mas não basta. O nazismo é filho do 
pinadamente em hordas de barbaros, tecnicismo moderno, e precisa ser 
se ;mpõem · necessariamente medidts vencido por uma utilisação ctiferente 
policiais de cara ter.· quasi. _ totalitario. da . tecnica. Em nossa civilização de 
Mas, não é só: . nestas gi·a'ndes massa• ' aço;; o nazista-, é bem · o · homem de 
indiferenciadas, o homem é secionado · aço, cerebro de aço, coração de aço, 
de todas as raizes que devem pren· mãos de ação, nervos. de aÇO - o "stá-
de-lo. a um ambiente social, e. em lin" - ideal. que. funciona, como uni · 
consequencia, o seu senso de respon- accssorio ele aço nesse mwido pagão. 
sabilidade perde o centro de gravi- Ai está o problema. o· uso cristão 
dade, 'transformando-se em mero sen- da tecnica, em . contraposição com o 
so de eqüilibrfo com O agrupamento. uso pagão da teenica, .eis toda a ques-
0 homem sente em si o apelo da li- tão. 
herdade abominavel de aviltar-se. Es
te apelo germina em seu· coração, _co
mo uml\. di-latàção fremente e incoer-

- cível, que lhe promete o rompimento· 
definitivo de todas as barreiras, e o 
seduz ·como uma promessa de salva
ção:· a·'m-entira-·más sedutora de Sata
naz. Não é atoa. portanto, que áS 

grand~_,it)i~tropoletJqr:u:n a. ex.pressão 
mais acabada do paganismo, 

·,· ,....uAt, U 
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Lembramo-la, porque parte dos des
tinos do mundo está sendo jogado 
na conferencia de Quebec, e é essen~ 
cial que os problemas fundamentais 
não estejam longe das vistas dos ho
mens que, assoberbados pelos proble
mas imediatos que seus brilhanles e 
auspiciosissimos· triunfos causam, po_
dem perder talvez a noção dos ele
mentos fundamentais .e imutaveis qU:e 
carate,isam a crise contemporanea. 

"Christus heri, hodie ipse et in sae
culii", Cristo ontem, ho~~. em · todo_s ós 
seculos, eis a gt·ande Ve~dàde que de
ve iluminar a paz cujos ôlbo~s o 

-~ ,;·.. a-tleve·R·-u·é tUDOS mundo, libertado_ por oras do p~-
., ~<' _ ~~- ~ ·• 1 O t. 1 CNH, delo nazista, c6meça a antegosar. · · · 

LEGIONARIO 

l DOM VITALi 
V 

Plinio Corrêa de Oliveira 
, ' . · .. 

Vitnoa- em noe•o Í'.ittimo attigo,. que' De"' ,v,t~t entrou seua,"~pltonta" talvez não tio' belos, maa tanto e. tanto 
na arena enfrentando duaa pot,nc'las- ierrfvete: 'a maço~ ~la ''gosto,~á•• que as frágeis e ascéticas eleganclas do 
narla, e. à . eorrente · cat611ca aecmo,datlcla, IE1tudemoe ot "amclen réglme", era a atmosfera Ideal. A Igreja era. para 
rócurao•· de · càda uma delas. · · · efe uma ~elhelra g6ticat.,que se ,trátilva de_ deixar ,rolar 

' o nosso' pais duraht~ ó século· passado noa óf$ttciâ ó pet• ·abltmo, Excéto ,alguma prom·eseà para Nossa Senho
espeUcuto · reatrnente · multo 11n;ul11' der um pala -r,,e• · !'I 'tias candeias quando ea neg6cloe andavam mal ou a 
fun~amente ,cat6llco em toda a musa de sua pojlula~ao, saude estava abalad;1, não havia.religião. Quanto ao solda· 
profundamente descrl1tlaÍ!lzado em auàs "élite&'1, O. tira• dó, ?ttil)glra ·aa· vésperas da aposentadoria a velha gera-
sileiro; do povo era çat611co. Raro o hómem q~11 ~~e: ·· ~io de Caxias. Essa gera,ão~ que enchera do gl~rla nosso 
frente a 'Urna Igreja aem n: de•cotirtr, que nfoJt11e,11e , E>!lif'.Clto 1161'· campos de batalha, não tinha no aelo do 
normalmente auaa ora96e1, qúe nio uudaue com e: ctls- Exiroito c.ohtlnuadores espirituais, lato ó auceaaoree do 
slco. "louvado aeJa No110 •• Senhor _Jesue Ci'l1t0'; "· t,..11,, poftto de vista religioso. Com efeito, à E11i:ola MIiitar for
seuntes; ·que: não cresse com profunda c<lnvicçlo que· a ' miva oficiais ·que eram quanto às doutt'lnas os dignos 
lgreJa. Cat61ica, e a6 ela; 6· a vel"dàdeirà lgreJa de Deus'. : lf'!'!lliOs dos bacharéis: positlyistas, verbalistas, lde6togos 
Sobret!Jdo na popul119à0 rural, ou_,lia popul11çi0 ur~•na .lr-redútfvels, t11rrivêh1 geometraa da lntellgêncla, q1,1ó que
do rr1terlor, este sentimento era geral, Em. compen11a~o; . ,:iam, i· viva f&rça f~:ter caber o mundo- na pequenez de 
i:laa- .cidades maiores, 'comj)·. Rio_ ou élo Paul~, ·ou· met111'10 1ila•:fl!rmulas, ímpios tattto --º~ mal• quanto· os bacha· 
corM C11J:np11s e Campinas, o. PfO:oeaao de descrl1tlanln• · r61ii, 1::;an; euee 01 militares, que qu&rlam apressar pela 
ção Já começava. _Na macsa, ,e lá Fõ ainda exlit.la, 1e dF espada a evolução que ca baóh.aréls fa:r:lam peh1_ ln~II· 
lufam-dia a dia às tradlç5ea de pled•de é morafidacie crl's- gencia e·'.t,i 11ri,enUi-los consumavam. pelo dinheiro. E ·os 
til. Nas élltes, 11 impiedade, se b"ém qúe ainda nlo éam• Sac-enJotee? ·.Havia-os de três espécies. Os de fóltlo de 
peaaae, Jâ era tolerada., e poi- vezes .. até bem vista •. o D0(11 Vltáf; «>a de: feltl<1 ''intermediãtJo\ e. os do tlP.o 
Brasil tinha 4 eapécle11 de flgc,iras de _éllte: o "doutor". "Feij~". Os do tipo "Feijó''- procuravam ser bacharf1s 
formado_ no Pala o.u em Port_1111a1: o argentitio.tlpó Maui, ds-batin11., ..• :q!,lan.do, ao col\tr.ãrlo de ·FeiJ6, usavam ba
"fabufosamente" enrlqúecldo nó· ~om6~10;, lii: 1ridijctf'là . tíntt. t ·triste: que àe diga, ma·s não iie póderla af:rma.r :'!,Ili 
aln~a incipiente,, nos transpo~n;. o. mOltar, vligainerite ·ai critica. hlst6rlca que oa devorassê º' z61o 'da Casâ do 
lnvêjoso do "doutor,t a ·quem l)'rocurava · rmltar prátlcán- Ssnh~r,. 8_.i,t, .. ~tande '..desejo ~ta d~ se l~stalar ·bom. na 
d_o Jncur'ilõos nas letrRs e sobretu,do na .poiitlca; e· por Vld•! áftuttla prebe)lda ·s11flclento,m11lta slrripatla_ •geral, 
fim· o Saéer{lote, qtte era a6 · .S11cerdote e lntell'áme.nte l!'!Ulta c.óiialt,ltraçJó.' Não sf s11ponha. qúe lato traz·a, con-
Sacerdote quando bom, ilias que por v~zes se sentia di· si9_0 uma t.ralç~o ;e~plíclt1.- e formal ao ministério 11a~,., 
rrilnuldo em. sua Qondlção,· e procurava. "comptnHI"; 'ª do~I, r.,as -tl!8.1tia um,a'defor,_náçlo n_o·ccnceito desse mi· 
obsc.urid.ade da roupeta negra, pelo brilho d.a ·r,mà trl• nt,tf~lo. O "'récOrcl" de àpostolado para um Pàdrc de 
bunlcia, .da influhciia 'éleltorat,' cu da!il · rela~a :eoclal.1, . hl .. ls b.achateleacos não era' de. enfrentar a lmp·edade· 
Isto_ tudo sem falar ~o élemento feminino qu& 1totl• ,dis· · · e ·dé "· \'encer; erà de a. fazer sorrir •. Assim, quando um 

-ereta.mente no ambiente· _social, pac:ho~nto· do. Braall Padl'e,- A farç,·de muita conce.ssão, multo silêncio "•pru· 
Imperial, Ora o· "doutor". ·etn geral era Uvr&-pef!sad~r, den,e", ~ult3 dl_lu,ção e·_ m_ulta cor_roeão na doutrina 011 
Pasiàr"a pelas e.colai ·superlól'et, onde d~ toda'ti · .... éãtê• · lgr,iJa,,cfít!úàYa à ~,rràn,-ar •de algum maçon graduado um 
dras se co·mbatia a ·iureja. Na boem~ da ·vida ·esiudantF ~1~010 como· .. te: "ah;· $e todo.à' os ·Padres fossem as, 
na, peri:ter~ não _r!lras vezeli todo _o recato, t.~do 0· ,im~r,. sln,'.. ,tr·:ou cn~ó este outro1 "lato é que é um Padre As 
às virtudes que' aão coi:no que a atmotfera. esi,itltuat 1111_ ;dtreitae; d.e. vistas l_argac, Hpfrlto aberto",' era o. supremo 
qual II vlrtu_de do Fé pocJe.·medrar. $1,10 fotinaçio H1e_tl· s11pes10,,·"lmaglne", dizia-se na rodinha dos admlrador,u 
rara po~ completo· o senso e O dos,iJo :das. colaaa e,ctra• ·. do Padre, "ele _·é de tal valor,. que até o Grio-Mestre-da 
t_errenas e àoJJrenaturài,s. Sm lugar' da• evan9élic1t '"forno 'máçonari_a ·º admira". Era. esta ~ suprema -ventura, o SU• 

.~ 8 •_de d•just_ i"a",· tlnh.a_ f~m. e .e sêde dos bens _de,te' m.u_ l'I_. · 1>r6mo triunfo .no apoat<1l11do: receber palmas .do partido 
~ 0 V ~ ' do 'ífemônlo; . • ' 
do, de dinheiro, posição, preetiglo .e h~Marlae. A ob~es'._ 
aão da "carreira" -o empolgava ·e ·o devorava •. ÇH;alrado~ Haiii1t, fit"à~as a .Deus, os Padres dC) "estilo" de Dom -
~rllhante, vesti d,;> segundo as ~ltlmas modaà; ele era, no Vita1. Hoje- em dl~ ·existe. uma tendência Injusta, a dene• 
logareJo onde estreava oomo Júiz. promotor ou-advouai:tc>.1. · 'orír Jncondlclol'\almente o Clero· no tempo da monarq11ia. 
9 figurá~ mais. eni,evldincia, .q1,1e reunia "ém si todos' e• Nenhum' paii· ae conserva tão profundamente católico, 
·/atores de prestígio _soolal: lrít111lgênc:•, ·cultura, p<iti•. · como er11 :º Br.asll,--sen, Padres verdadeiramente de óeus, 
cão ... e não _raro, 0 pecúlio da flfha de fa;endelr~, corn au·111s-1er11m eles'i- Os Padre, completos, genulnos, autên· 
quem casara. ora, este 'homen, que refletia todas ·-as '.' lú· tico•/ por vezes hum :Ides curas de aldeia,· por vezes. gran• 
us" () pr~tíglo do· século, no,,oenirlo acanha.do de •nos• , d~s _te61ogcs de profundo valor, por ve;zes ainda orador!!s 
·sos ;,Ílarejos do Interior,. eue' l)o~m -era -~rn gt~àl ím· e homena de govirno eclesli\stlco de 'primeira linha, No 
.,,0 , · 1mplo de. uma impiedade dipl1>rt1Uica: . nAo àcredlta• · Clel'o Sepul.ar, no Clero Regular, floresciam almas crestas, 
va nà'.:'.Santisslma Trlndàde; •- e _tombava. dá vlrgiildà~e. de. , que· pol' fim aplacaram- a ira de Deus, e foi dessa, geraçifo 
Nossa senh~ra, '.o <t~ .rião lhe Impedia ~e mánter allia . d9 ele!tof·que btotou Dom Vital. F01•am eles, .como' vére
boas rêl~çõêf com .~-Vlg~rio, •.er padrinho de, ·cae11ment~ _· moa, as ·col.unai do .Brasil na tremenda lufa. 'lgnor11dos, 
ou batismo de toda ·ei.p6oíe ge clientes e ·ele:torea, con,, , !Cahtniados, -espeslnhados, venceram como vence ·a Igreja:· 
i>arecer:assiduamente: àa M~sas de ·s6tlmo-·it1a, po~:ve.-ee' aell'i lantejoula• • glorio las· hum_ana.s mas co,n grandes 
até às 'tio domingo, ir mesmo a ,umá· o.\l · outra prcclado,, (1'16l'lto1 ,aos olho& de Deus, · · . 

· Uma lmpté'j:Íade mnlea1vel, 'IUC desedificava HM :Irrita~, , E, por fim, h_avla o Padre do tipo ''lntermedlãrlo", 
,~ue lrràdlava: 'sem \ausar :'àpreénaão, Maia·. t1rcté, :eelié' . Çorreto, zeloso, piedoso ... tíbio até o. fundo _ da alma. 
bacharel de. ·rubi nô dedo aerla ~ereador - "oa~ar11t.•" · ~empré l11termedlãrlo. se· _álguem lhe diilGesse que a ma· 
diz:a-se '-.:... _prefei~o, deputa4.o provlnélal··.e ·'ql/!9i~: .oh. su• çonarl;11 ·,,10 ér~ má, ele élJrla: não, ela 6 mã, porque o 
;;irema ven'tura1 deputa~o à .Assembl61a Ger~I. no .. Rlc _ela .. P1pa<.·a condenou, Se se lhe ~roi,usesse à consequênc·a: 
Janeify,:' Havia mesmo ;entrfiÍ oà bac.haréis· _j,ueM chegas, · ént;to. pregue. contra à màçonaria_, ele responderia que 
se a senador; â conde, ·a conselheiro de Sua M(l111'-_tade, n,o, porq1ht Jato desgostaria ao.dr. X, que era· multo bom. 
o 'Imperador. Todo,_!,acharel;.,tlnha .o preatlgl.o. d- -11~ ·_Se· Chorava .abre o oür.so· da& colsN-. Ch.orarla ainda mais, 
nador em-sementll.',E. delÍd1rae J;umildet bafleat. d~.advo-. '.SI tlvee1e ~e ter um a~ de coragem para evl~àr que as 
gado. prp,ii11clan9 "!6 .. ~ •. V.lâ\0111 poltronaa aet1il~r1a:, • ooliaa tl:','.OHm ette,ourlio, Que pena que Jesus fosse tão 
progéníÔ, ·e$pitj~"ª' de,•nots.ae EeoolH $uperloN11 era •:· .,t.,ndhlol'Mas ciomofalar .contra-o• que O ofendiam, como 
n,esma::de"rerite e malea_\'.·e1, a um-tetnp~ ,dttsedlflea~te. o cel. X, benfeitor da Paróqu a, 0 dr, V, que O cumpri· 
e emol:e:ttt,e;:;f;M J!ll~~;/Uf,i1·f9rll!ld!v,nx6.r,ê/to :~e ,l!JOi!it- ; :m~ntav• ti~ _ama~elmeiit•, ou o fazendeiro z, marido de 
tlan)zaçã"ii"f'.~~s~llj\i!(~t!~;~·'*Yaa.ealad~rt ·. · · .. , ·_ . .J. ' .. : \, gD~n~' X'(A; ti.o ,boa cat.Sllc,àl _,,Easa gente. ofendia a·' Je, 
i: _ . .Er~~iit:it·ê'âs'ti ba'oharéf'l,r)lh,!l~t-, ptta~líi'!õé'.o,:f~!~~J.'i!',, ,t,,,~u.('; ·;:; . ~J"!I' vé.rdade, _. bem ltttdade. · Mas ~orno · protestar 
que se voltàvàm ãá vlirtaâ"'cioidazéiiéleir~•:•,'dit áro~ntà: ')~~rn o.fe~(er ·.a. ~asa. aenté? Oh,. Senhor, quanto . sof_~I 
ri.os. ,.Doe faze,:idelros, que 1em ~~ a· "ool'~gem" d' seguir' ;'l'11111tol _ :~&br,e e!te dilema -- deixar_ que -,~ ~fendesse 
om todas· ás· J;uáa oplnl~ea <f·baóharel,. {) admlr,varn-ta.l\~ .. _ :: ·Je1u1 ou ofend~~ o· dr, V e o Cel. Z - ae corria um p_ano. 
to que slmpatlHvar.l com .todot. os teue c!efel_toe,' com, -·.:·E:'~ .vl!fa>tocava m)cl:;i. Macia, e na apar&ncla multo ·cor
tbdos ·os seus erro•~ e se env,rgilnll,wam algum)antó tl~_ · ·- ~.,t,t; O dr. "., .e o Cel. · ~ preferiam muito .o Padre t.po 
não professar suas doutrinas. o prestigio do bachartl 11•~- , Feijó", Em ultima ·aná1l1e, GUportavam o P.adre "lnter-
rallsava, tntlml!lava,. enfr.aquec:a a Fé, no coraiglo· üo, fa• medi6rlou, Det.e11tavam o Padre_ tipo "Dom Vital'': Je· 
zendclro. Com o arg-,ntãrlo, a, colaaa· era mala. almi,t.e.a, •11ita, ultramontano, diziam ,eles à g·ulaa de supren,a in-, 
Por indole por feitio, por gra~ldlio para oom utn eóc\ll<i Jllrla, E tai)to o Padre t!po "Feijó" quanto· seu. colega 
éuja éstrutura· soolal lhe: dera tão ph,1111e~ ocaal6.H d~ lnte~medlArlo ferviam ',de t:61era contr_a ease sacerdote 
fazer dinheiro, o argentárlo-,era um cntuaiilBta .d~.s ",tem• · t~apalhlo que não conseguia agradar, nem ao dr. Y. nem 
pos novos;',· era de certo modo o reall:udor_:das teorias _do . ao Qel. Z. A,lnal, .do que presta um Padre· que· não serve 
bacharel. Mais pr.itlco, deadennando at~ ei:n eurdlna o ·. para lato? 
excesso de verbáll1mo algvm·--tanto· est6rl1 do bacharel, o 
argentário sentia, que 11\)1 fil6es :de ,uro que detinha, em .. · 
suas mãos, estavam .as rôdug verdadeira. ~esee ·m1;1nda 
"renovado". Tal -verlflca9io enoantava 1t argenttrlo, qu.e .. ·Felizes as tp~as .il_s quais Deus concede um Clero 
a este preço dav~ por bem: ençerrada a Idade .fv!ad:a onde. · pfedose, unto, apoat6llco, Felizes oa povos ºIli cujo sei<> 
ele seria mais provavelmentii .um .humilde artezão; .E, _com . :H voca!,608 florescem numerosaa, e amodurooem r,cas dé 
a tdade Média, -suspirando de allvlo, ele dava por mona 1101:i'i'enatural. 'roda uma geração de Paclres de Deus ..;.. 
a arlstccracia, a aolenldade de vida, a gl!avldade d_e. deve-, a. aeraçio·.de · D. Duarte - f.ez re.ouar para 'º passado 
res, toda a -aseese peaaoal que uma cultura· ·arlatoorã_tlca· ·. e1taa trla,tezas· mas era necessarlo que at,rassemos os 
hl')põc aos :que querem idqqlrir o._brllho de espírito .e II olhos p«ra e&te · paa11ado tão cheio de aspecto(! contradi· 
flnurà cie manelrtis pr6prla às arletocraclas, Para o· aroer:t• , t~rloe.,a o fundo _de quadro, em que se destaca luminosa, 
tãrio rotundo, o "cavalhel_ro de_ Indústria"- .comodl1ta, es- : brilhando com todo o b~ilho da santidade lndefeotivel da 
parramado, tudo Isto. oau1111va hotro.r, O aEouto XIX, ~ort1 Igreja, a flgurà m6,cu111 e. sobrenatural de D.om Frei 
seu burguezlsmo eaóa11carado, aeus ettofot, 111.1~• rnolaé, Vltill Maria Gon9alvet de. Oliveira, · 

CATOL.ICOS 
Comprem 1xcl11iva11111ft · suas . l"-s1 e seus presentes na conhecida 

. _JOA.LHARIA _ 

CASA CASTRO 
lá 'iim• -,DWSionariot iol AFA\l'& &tJA lS D! NOVE\IBRO R. ti 

,11trdü ,. ·&na· .bthh&l) 
• • Of:ICIIIS 

·NOPll&S· • 1)011 "1oalo!I eE "'I C, ta,• 

Côriifüsstr Eucaristico Regional . de Amparo "Nossa . ·.Senhora,. · Rainha . dos ··Apostolas" 
tame11to ·vai assim o Padre· Erasmo. éx• 

-piorando wna a uma as fnvocaçõe8 da 
LMálnhe. L!turetana, tão conhecida de 
t.odo!. mas cujo .sentido profundo. escàpa 
a ta.nto.s. 

Igua)erudiç~o fundamenta ó resto dá 
doutrina., erudição solida . e por fallO 
mesmo despretenclooa ti simples: · ·ne
nhum pr-ecios!sm'o lhe ~eria va.lér. 

. (CÔnciusão-·da 1.a pag.) Congresso: - Hásttamento das bandei• J°OSé "(iusfaVO de'. Souza: QueifOZ 
,_ · ~: ... · ·..:· ·· · ras ·Nac!ona1·e· Poritl!lc!a: · · 

J:!Lsl)OS l)~lltes; com , o · seguinte pro• Scilén!sslma Missa PÔnt!flcal celebra• 
.grama'i'::: ,·,, · da. pelo Exmo. e·· Revmb. sr. Nuncto 

1.o · ài.nc/'Ôflcia.Í do congffiiso Eúca- Apostollco. que dá · Igreja. do. · Rooario 
ristico:'·· · "'."'-' ·'. · · · · - será csnduz!do processionalmente ao ·AI· 

2.0 . "Éi!n,() c1.l' IV ,Congresso· Eucarls- tar-monumento pela cortejo ·. fonnàçlo 
. tico Nac!óiiàl ·- 6 :.vozes ..;. ,Frances• peio Liceu Nossa Senhora Auxl:lladora, 
çhin'I. SemlnarLstas, Clero Regular e·. Sécutar 

e Exmos. e R<:lvmos: Srs, BLspos· pte• 3.o Credo, Gregoriano. 
4,o "A bucarlst!a e o Sacerdocio ca.

tol!co ·~ .,;;. '>r Jo~ O carlos .de Atallba 
Noguéim.--:'-

5.o '.H!fiéi ··eontlficio: 
6.o . "siiudaçár ao santo Fadre 

Revmo. ·.Sr· Padre Jose Canonlco, CD. 
Farocô 0 de' · Pedre!râ: . · 

. 7.o : «--rú' és ·peirus" - · 4 · vozes -
l?J. J. B. Siqueira .... · 

sente~. 
A ber,.~ão Apostolica serã. dada no -fi• 

nal da Missa. ·. 
ÀS 14 horas - Triunfal Procissão do 

Santlssimo sacramento: .... ltlnera.rto: 

8.o "T'.e beüm Laudiunus" 
zes - Beethoven, -· 

Igreja de ~ão Benedito - Ruas Dr. 
Carlos :ie ·Campos ..,. Huberto Bereta. -
15 de Novembro - Rodi'.lg,, SMva. • -
Duque de Cax!li.s -:. Comenâa.dcir Quf• 
.marã,~ .;,_ G~M~raLÇi.$Otj0;·-::, 1,3. cl.e.~â~o 

-;-o 4 vo- e .Praça do Congresso. , ·. . _ . . . . _ ·- . 
N~ Altar-nionumenfo _ (i : .~XI)Í_\l: ·,, ~ 

R~vmo. S,r. Nuncio Apostollco .dar,ã. li 
benção do ssmo., ericerran~ó- os átoo: . 

o.o --Eiiéei:ramcnto .;·c1a sel!São pelo 
Exmo,•"·e "EtevfuO-' sr:, Presiden.te. Hinos 
Nactona1'"-·e ·i~iil'ltt :runparo". 

DIA · 2-l ~;~" l)'.(A, DO' ENCER!l,AI\IEN'l'O 

Na. ,-prã~ ào~ConiefessG. a meia-noite 
-,do d!a-dl3,.,: .será· celebrada. .Missa· pelo 
Exmo:, e:,Revml.> sr. o. e:.u10 de rarso 
Camp.oS'.,',::COmunhão. gera.i dos homens 
e moÇO$:' .· '., ,:· . . : . . . 

· As B;Stli' horas, tàín~m na ,Praç.a do . . ' , ' . ' -· .. 
:-e~_;; :-<::·;.ç_:J • ·• . . ~,.. • 

AS sessões sol~nes e-as pontlflcals serão 
abrilhant&dlls pelo Coro .POlUonlco e 
Orquestra .Ampa.rense, componentes .de 
11():elementoo. sob a regencla da senho• 
rita (Jetel)ll, S,1:atós. · · · · · 

Após o encerraml\nto do· Triunfal cor
tejo, Eucarlstle<.· e. banda clP. FQrça Pu· 
bl)ca de São _ Pa.uc10. oferecem. wn con7 
certo na ... Praça:do:Congresso. executan~ 
dO .escolhido te!;)ertor1<?. . 

'f:. sempre motiM de_ ji:,bilo a- publica
ção de um novo .u,·ro · .catolico, prinéi• 
pallnenté se se tra.ta, de· Nossa, senhora. 
&ibem todos os inimigos_ da Igreja como 
Éla, Mãe ca.rlnhOsiÍ dos crlsião.s, · t! po
derosa n& lutl\. contra a Impiedade e. _he• 
resla. . Por fssO princlpla,111 sempre os 
increm por negar•lhe culto, ou qua,ndo 
nãc, desv!ltua.-lo. . · .· . . . 

A primeiro. qu,alidãde, p0is, dê. ·lltlem 
escreve sobre uossa··senhóra t! funda
mentar em textos seguros a suá doutri• 
ni; é búscar nós Sa.nf.ós Eva.ngeUios e. 
nos· Atos • dos Apostoles as p0)1CIIS snàS 
preciosas . passagens rel&tlvàs ~- • Virgtrit 
e comente;-las «idà:s, não com précla;ls• 

. ino inàs éi>m o e.,plrito 'sobrenaturai Ja. 
rgre-Jii. · . . . · 

· Isso vale· dizer como ~ preeióso Ó' l!vro 
'.'Mossar Senfüli'a. . ' Rainhá; · (!()s ·Ap!)StO• 

• lo.1 •·. · · (Têm · auttridade estás ininhts 
paJavr~ •. por serent elas rnesma.s insPi• 
radas. nas do Revmo. Sr. Conego Ant~ 

· nio -· de .OS.litro Mayer. Assistente . Geral 
da · Ação catollca · de São Paulo).· De• 
seja.ndm Imenso fazer frutificar· .mesmo 
à distancia o Apostolado nãO Podia o 
Pe. Dt. Erasmo P. s. M, 1a.nÇ{l.t" mão de 
recurso ' malS efiéa,2 do · que torna,r 
bllm conhecida · a Rainha dos Aposto• 
10$, E isso ,o. fez.ooin tantn crit<>rlo,. éru• 
,.<iicão e · ~~o ciire . :o seu livro ao 

mesmo tempo' esclárece as intellgenclas 
com as '0itaç6el '. do$· arandes saintos e 
·move a. vontade a seguir-lhes os _exem· 
r,lcs. . . . _ 

Pa1•a 1ssO ·o · Padre f!re_sm.o ná() . pro• 
cura esconder.~ dlfieuldade8 pa.rtlcula• 
res -'de n~ Santa Religião, dourando
lhe os· preceitos mas a.~nta-a .às .U• 
mas· generos'.8 em todo o seu ·esplendor 
e dt& _logo · ;de. inicio . como -estµnuto o 
Pap,. ,io \XIt · a,: e,:ortar os catolloo!; a 
corrigirem .em· si' mesmos· o que em auaa 
pessoas· houver de, contrario a, ,Lei Di-
vina.· · 

Expõd a, doutrma. toda. com a; masirila 
naturàl!dad& sem .. A pr~upaçãó. de 
melhora.? óU encobrir coisas inspirada~ 
por Deus. . ·: · ·· · ··· 

·. ·, Sénf tlésprezar as virtudeà pequ,enlilas, · 
tilo/&i,redàdas ~~- nossos. dia.,. -be que . 
as gmndéit valem maio, por, mais her<>h 
CM,.· Apr~ta;.nos. pol$ 0'. Patil'é· Jil"ráS• 

·. mo- logô 'de Inicio • Mãe c:e Deus .como 
. exemplo e' não. ilt' ·:no 'ctue: executa,~ ,de 
simples e hmnilde na sua = de ,Na
zar8, mas' riá ,lf&Ííd~ d!t~ de" -seu 
"Flat" éxpré&<:ão ri!A-xhni. i:le SUi!. Fé 
stibmli!sâ,: . . 

'l'omando-se 'Mãe, dé · Nósso ·Senho1 
Jesus Cristo, .ao inesmci tempo tomou
se Ma.ria Mãe da Oivinà draç.t, 

C:om cltaç{lee do Novo .o Antl&o 'l'eS• 

"M rnàis e.-;plendldo cantico. de toda 
& Sagrada Escritura" segundo COrnelio 
a Lapide. éledlca o Padre Erasmo a 
exemplo dos antigos, . uma longa, . e bela 
pagina., sendo .o Magnificat estudado por 
ele com amor. 

~omo já. dissemos, não canta ele .so-
. menie. as_ alegria~. •mas·· ~studa a; Apre
setw.r.ção · de ·Jesus no Templo e à Puri• 
fiea.çã<> de N~/lSII, Senhora, Inicio segun,do 
São Bema~·do do martlrio da Virgem. 

_N~ ·_mundo_-~e ·_lutas_ e ·mo~· c9mo 
o nosso_, faz bem- o Padre Erasmo em 
a.tardar.se como fez no carater de. con
tradição próprio ao Salvador. . ~utas 
t,erá sempre a sua Igreja (1-Ut'·entrentar 
e ém'· cêrtos n'iom.ent9S. o ma;t . ch_é
ga_ 8: ,."9-r~ce.r ,t,er a. .melhor. Mas eisés 
periocloo passaril rápidos.· porque ·o se
nhor do unive1a de quem tudo de~nde, 

· prome~u _a vit.orla à· '!\la Igreja. En
quanto asj)eMmos, não nos e.squecamos 
. não ser o' S!lrv<> ·nuncli "ínàls que o eeu 
Senhor.,, . 

Aproveitàmos aqui o ensejo l)llta apre
ciarmos . devldaml\nte as ·ama.veis . refe• 
rencia.s . ào iívro '' Em . Defesâ da .\çã o 

. Catolif.A '' .. dê nosso . diretor,. livro que 
: propugna os memit111 idea-l.u que esse,aqlll 

comenta.do,. · 

São Paulo, 17 de Sete1ribro de r944 

INUN~ÃO DE SETEMffRO 00 
APOSJOlA-00 DA ORACÃO 

Para que 
'ntktérial 

·se cuide 
e espiritual 

com mais diligencia do bem 
das empregadas domesticas 

. . \ 

P. Ar~indo Vieira, S. J. 
Noss~ Senhor não 'petõia 'ocl\sião, 

. em sua pregação evli.ngeli~, de enitl· 
: tecer, a 'slmpHCÍdade, a .· p0llrez11:, ' a . 
huip.ltdade de'. coraçjío. · .seus ouvin
tes· lu!,bituafs eram 1's pequen!noli e. 

Vivem peregrinando - de lar em 1ar, 
,sem nunca se arranjarem na "Vida • 

PERIGOS A QUE ESTÃO 
EXPOSTAS . 

. humlldes ,qi;e O pundo so11erbo doo,· 
preza. Essa (asclilaç"ão ·que o Salva- Diz a sabedoria popülar que< a ne• 
dor exerc'a.tla m~l\ldão ~ue sofre ir· cessldade é 'má .conselheira. Quan
ritava eobremod·,f.·os ··escrib'a.s. e fari· toa desvios morais, quantas quedlls· 
seus .floberbo~ N,ão :tepuaram a~te Jamentavels provocadas P;ela pobre
as .mais .tetrlveis ameaças· ·afbn de za · e pela miserla ! 
afastar o povo . silnple~ ·oo. · Mestre A cronica policial regista apenas-
ama_nttssJmo. · · uma parte insignificante dos. crimes 

os a11ostolos, · imbuidqs do --espírito . Que se· 11eri,etram todos os. dfas, mor, 
.dQ Mestre, na primitiva ·1greja1 'pre-· mento nas gràndes· cidades. · 

. gattdô ·embora o Evangelho aos gran-. O medico de · uma gtande fabrica. 
· des do mundo, aos ricos pa.trtclos ·aa · ;de tecidos do interior de São Paulo 
. Roma pagã,,. c011centrat~. toda -a; sua confiou'me qúe cada ano dez e.nas de 

ate111:ão nos que; 'em· virtu!}e·. ({as hu- ·meninas e- moças. ·:de sua fabrica são 
milhações que traz ,consigo· a pobre· ·arrastadas ·para ó mal. Perguntei· 
za, têm a alma ma.is ·abérta às lnflu- · lhe se· eram elas vitimas da perver
en<:las da. graça. _ sldade elos operarios. Respondeu-me 

.que, em. geral, tais escandalos se. de• 
Anfos que a Igreja :conseguisse ell- viam aos chefes. da secçílo e outros 

· minar do n:iundo ·cristili, ª .lgnomlnia empregados de alto cotumo. Os. po-
da escravidão, j~ se tn0$traYa.m eles bres pala, sabedores do ocorrido pr~ 
cMJos de comovente· caridade para feriani. calar para não expor três 8 com os que .. gemlam sob .o,lerrete ·de 
sehhor.ea lmi;>Jacâvels. ·· · quatro filhos a perder o emprego, 

Ensina São _ ,Paulo _que · diante d. e São crimes que bradam aos céus e 
- pedem v!nganca a Deus. 

Deus não' há servo e- s.enbor. Filhos o que se dá nall' fabricas tambcru. 
de .Deús, M1Sgtitados · Pi>r Je:füs Cris- se regista, em multas casas de ta.mi· 
to, ,somos todos Unes. tia nas quais não reina o temor de 

Nad.i- tnals comovel)te. ·do ,que a. Deus. 
epistola de São Paulc,, a..· Filemon, · As empregadas encontram nesses 
afilu de ·interceder' tim .t&:vor. de seu lares. multas ocasiões de pecado. Os 
servo Onesuuo. ,Làriça mão o apos- patrões e os filhos dos patrões ta.-
tolo ele todos os ·argumentos· no IIÍ· zeill não raro as vezes de denion1o 
tento de '.ganha-lo: .à ,sua. causa que no drama doloroso dessas vidas !n-
ele, ideutif ca com . a· d\!1- 11eu. hÚmil- f0li2es desviadas brutalmente do· ca• 
de p,oteg_ido, · mlnho do devér. · · 

Enaltece. a caridade de. Filemon e se·.as empregadas uão V"ive1n vida 
diz que. em vez'dé :ordenar-lhe: o que cristã e não sabem razer-se respei• 
lhe· 11onvem,. pretere; de.\&lla prisão, tar pelo ascendente de solidas virtu-
movet-l)le o: coração com lim.· insls· de:1, · entregam-se com · muita facilF 
tente .Pedido. dade. ao pecado, seduzidas pelo di· 

"Suplico-tê, pob!; ·por.Oneslmo; meu nheiro e por _promessas falazes.· 
fllbo que eu- gerei· ná ·prls~o' o. qual A este perigo acresce o mau exem-
outrora te roí inutil; .mas 3:gora t!'l é pio que muitas. têm dia.ute dos"olhos 
util, tanto 11,, mim ilO:\OO· a t1, C/ qual uas familias dlv'orc adas de Deus. ·As 
tornei ·a enviar-te. E.·tu-:-recebe-o co'· t>atroas escandalosas não hesitam cm 
mo as minlías entràn~s. Quisera torna-las .coniventes de seuà desman-
conserva-lo comlgo,_)1,arn qu_e. me· ser- dos morais e assim · as· iniciam na 
Visse lllll· teu lugar ,·nas prisões ·em escola dos vlcios. 
be~eficio elo. Evangelbprmas sem'. o Quaiitos pobres pais, coagidos pe, 
teu 9onsent.men.to na(la, · quis'. fazer, lás nécei;sldades · da · vida, coiif am 
para que o b'éneficiÓ qúe entã<f riu·.as suas filhas inocentes a familias ela 
rião · to·sse. coni'o · que · 01ir1gado, mas chamada alta soc:odade e meses apõs 
sim de _livre vontade. Porque ele 'se têm·· a desgraça de ve-las completa-
apartou de. ti pôr algufü_ · tenipo, ·taF mente · desviadas · do bom caminho! 
vez p_or isso: para que tu: o· recobras- Essas cóita<las · modificam de todo-
ses pa.ra sempre; mas j;i'." não éómo cm todo suas ideias: tornam-se apo· 
servo,, é. sim, em vez de·servo, cqmo logistas d'.t educação moderna; da li· 
a Irmão ca1·issimo, :que:-a· mim já O é berdade, sem -freio, do. dlvorc!o, do-
muit1ssimo mas· -quanto.' mais ·.a ti, amor livre. As peias morais são pre-
não b6 corpôra,ni~títe, mas tambem conceitos sedlços de. que · desejam li>. 
no Seuhor1· bertar-se... · · 
. .Portanto, .se_. me tens . por_ amigo,· re
cebe-o como a . mim .. E, se ele t!3 cau• 
130µ. J\lgu111, 4a~o. _ou te .dev~: alguma . 

·coísp; i,Jõe:nó · nà''mh:ilí.â' codti\. · 'Eu, 
.t~'iú<>~ ~s.ci'ev.J. j_stó ·.M·Jí_iéU'')>roP,'l\Íô 
pufih(); eu . o. J.)l!gar~i,: · p11-ra. te. nã.o .di· 
~er que a mil!l ,áeves 'ª .ti mesmo; : ·, ' '. ,' ·: . . . ·• . . .. -:,.:·'": _. ~ ··.-

$Jm, 1rm~ •. eu deaejarià receber, 
de t1 ~sta .alegba, .nq- 1:?enho.r; confor
ta, pois,. in!3:u . coração; no Senhor'.'. 
,Conciuo São Paulo esta, carta quf,) 0 
uma obra. prima, .uma suavissíma · ex, 
pans;\o de uma . alma abrasada de 
a.Íúor, . manlfest11,ndo a conf,ân.ça de 
que será prontamente a.tendido e que 
!•'ilemon 'lhe faril ainda mais do quo 
lhe pede, · 

CONDIÇOES DAS EMPREGAl:>AS 
DOM ESTIO.AS 

Hoje, graçM a;o cristianismo, não 
lla mais senhores e escravos. Mas, 
podvse d.ze1· que jâ foi atingido o 
ideal que. nos propõe o 'Apostolo? 

Quats·· são as tamlllas cristãs que 
vêem em seus empregados· ''Irmãos 
carlssimos"? J!l vezo antigo· ·entre os 
patrões ma)s!nar, as empregadas · e 
recebe-las com sentimentos de des
confiança. J!l coisa inegavel que hoje, 
em t"azão da inconceb!vel com1pção 
que re;na por toda a parte, as jo
vens que vivem. di> proprio trabalho 
e se põem a serviço dás · fam'màs 
nbaswdas. nem sempre reunem as 
condições requeridas para o fiel de· 
sempenho de sua _missão. As que não· 
tiveram nenhuma educação cristã· _(e 
é o ,caso da. grande maioria), mos
tram-se reboldes, eilgerités e não ra
ro_ pagam QS ·mais catlv~tes aten• 
ções · com monstrl,losas lhgratldões. 
Ha porem, . ilXCeções h9nrosas. H;i. 
muitaa. jovens humildes, teme11tes n 
Deus, aplicadas ao trabalho que. se 
1•evoltam contra patrões. intolerantes, 
incapaiies de comp_reeuder as nobres 
dedicações. · 

CONDIÇÃO MATERIAL 

OS DEVERES RELIGOSOS 
' . ,.,· 

. -A ,fé de muita.!:! jovens. uão córr& 
ni'enór perigo em-tantas fain!iiâs' nas 
<1uais não ha vestiglos de \'ida cris• 
tã.. Aos .dom.ngos nlnguem. vai à.. 
missa.. Organizam-se nô dia.,do Senhor 
. passeios e excursões .nas quais ha. 
promiscuidade · escandalosa e Uber• 

· dade mal sã e as empregadas são 
muitas vezes obrigadas a acompa• 
nhar os patrões que · assim despre·. 
zrün os ·deveres religiosos. A missa 
àoirilntcal não entra no programa. da 
familia que pensa em tudo íneilos em 
Deus. E as empregadas se habituam 
a violar o preceito da igreja. Nesses 
lares não se olx!erva o preceito da 
abstinencla, se não é· que o metem a 
riàiculo. • 

Ouvem elas criticas acerbas- aos 
Sacerdoies e à téUgião. Se 'a fru:u!lla 
é· protestante ou espfr1ia,. não falta· · 
rão· a1i'·agentes do· espfrito··:das· tre
vas ·que . se esforcem pór arrebatar
lhes a v_erdadeira fé. · · 
• As .rámUlà.s C!)-tOiicas tem.- o' sagra• 
do dever de · velar · pela fé .'de sitas 
e6pregaqas, de instrui-las na religião, 
de facilitar-lhes a· ._pratica do~ · deve: 
res religiosos, dà incerit1va,las_na pra• 
tica do bem" Quais . são .aa. familias 
que estão co,inperietradaa .de sua obri· 
gação •. e. ,a . cumprem r_iehn.eáte? · 

4MA.. O~RA P_ROVIO:ENCIAL 

H~ tia Igreja ràmedjo para todos M 
males · que corroem a sociedade pa
ganizada dos .nossos dias, . . .. 

A. benemerlta Cougregação das Fi
lhas: d€1 .. .Mai:ia, 1!-llaçulada '.para o ser• 
vlço dome11tico. iundada peta· serva. 
de Veus Maria Vicenta ocupa-se . ee
pecialmeute deiii;a _classe t_ão despro• 
tegida. 

Acolhem as religiosas as men_hias 
p.ibres, educam-nas no. temor de Ueus 
e preparam-nas para o frutuoso exer· 
ciclo de sua tarefa de emprega(las 
domesticas. 'l'êm essas esrorçadas re, 

Queixam-se,· em geral,· _·_as_ empr_e- ligiosas suas casa.s no lt. de Janeiro, 
em l:lào· Pau10·-e em llelo Horizonte. gadas de que nãp ganham o sufici, · 

ente para viver e ~tulto mais ainda · Lutam com mu diflcUldades, mas ~ão 
ae t~m a. seu cargo· velhos pais e ir: teva_ndo avante .a obra de Deus; l!lsta. 
mãos menores_ que precisa_m de seus obra providencial e · outras anll,logas 

merecem "todo o apolo de nossas ra- · 
auxllios. · milias ricas, atim de poderem l11ten• 

Este mal agrava-se c~m o crescen, dificar os seus trabalhos apostolicos. 
te encarecimento dá vJda. Pot esse Sõ a Igreja; com o prestigio de ·sua 
motivo são multas tentadas• a recor- elevada moral e os meioli de preser-

. rer á uma oculta compe11sação. O vação espiritual q~ oferece iàs ai· 
eiemplo de outr.as multas quê ·não mas, poderá ·resolver o cruciante pro-
tem conclencla bem tormada leva-as olema das, empregadas domesticas. 
a transgredir seus _deyeres e a one· rodo~ os mates que acabámos de enn· 
rar a propria cónciencia com desvios mer.ar são rruto do entiblainentu da 
de viveres e outras ·ooisas necessarlas vida cristã, da onda de paganismo 
para a. vida. Fazem .outra.a negocios :que varre a soçledadc, do esqueci• 
desbonestos com ·os fornecedores -dos . mente cte Ueus. . 
patrões. Têm. as fam111as .abastadas Qut O Sagrado Coração de Jesus, -
grave obrigação de '·pagar.,o trabalho am:'g<í dos pobres e humildes. se dig-
dos que as servem de'tal ·modo que ua de mover as almas nobres a tra-
tiossam estes viver decentemente. As balhar com mais zelo pelo bem ma-
leis trnbalhfstas 'são burladas de mil teriaJ e espiritual das, empregadas 
maneir11-11 por aqueles que não · obe- domesticas. 
decem a nenhum vinculo moral. Dai 
o .descontentamento e· a revolta elas 
pobres empregadas domesticas. · 

· .. Já,. ·se .tornam raras essas empre· 
~adas que outrora se integravam ll.aP 
famlllas, aJ11davam a edu~ação ·· doÉ 
filhos "iié seus patrões .e ali morriam 
cercada~ da mals _protunda venera- · 

. ção e deixando saudade11 lmorredou 
1·as em todos. . . ·· · 

Por culpa. dos' patrões e das em 
pregarias. que jã. àão vivem a sua fé 
o .que se vê . hoje ~ sum~mente la 

Rara é a empr0i;~rta Cl'l<l -·--~-"V um ano !lm um~ f!lmllia, 

1nstituto MnrlArno 
.-
PRA(.';\ OA sn No 

SAO PAn:u 
ll'undHdO em 1917 
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Ultimas novidades em JOALHARIAS 
MUUl:RNAS'de ouro, rubis e brilhàôt~s 

ESCOLHA EM OBJETOS PARA f>RESENTES 
variedade em RELOGIOS -das·-· melhores marcas .suissas _-
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Naquelé te~po, entrou. Jn~s em casa de um-éllefe dos fariseus·paraJ:orneii 
pão, .e ele11-:º obs~rva;.>a,!IÍ.: Els,que .úm '10:mef!l bld~tipico e_stava ,na., spa. ft,:ente, 
E, dlrlghido,se .110$, homeris;perito.s ,,ia Lel e ao!i .fariseus, di_sse-lhes -Jesús: -: 
"t--lleito e11rar em dia de. sábado V'~ E '~les ficar.atn ·em :silencio. - E Jesus, 
tendo tomad_o"o hlélr!)pico, curou.:0 e despediu,o. E falando, a ele»,. di~lie-lhes: 
uQuem ha en~re V0'1.,que Imediatamente, em dia de. saiiadó, não .tire a um boi 
que. tlil)ha. caido _núrri-,poço?" E ,a éstà ln.terl!elação não lhe P!)d.!am res'pondér~ 
Perccben.do, rio. entanto, •como os eonvldadós· escolhiam os primeiros. lugares 
à ~sa, dislle'.lhes esta .parabola·: ,Quando fores c,onvidado .a fe~ta d.e- núp~tas, 
não. _te ,ecllnes. no prim~ir'o lugar,, não aconteça qúe t~nha sido .convidado 
alguem ·mais digno·.d'o que .tu, e, venha ,o q'ue te eônvidoti-e a ele, e te d;gâ: -
Díf o l\lgat a, ·este, ~·-,E e,nµ,o,. el)vergonhado, vb tomar o. ultimo lugar.'..._ 
Mas, quando for.es eonvld11do, .vai .e c&enta-te no .ultí1T10 lugar;. para que· qüantio 
chegar () qtle- te 'convidou, 'te'dlga: ·""",Amigo sobe. mais' acima. - Então .será· 
lJl_or-iflcado entre 'todosp's· êórivivas; Porcn,e, todo o.que se éxa.ltar .. será, humilha· . 
do; e, o que se ttumilha.serã,exaJtado". 

o IMACULADO CORACÃO ar MARIA .E A 

-CflESTE MENSAGEM DE FATIMA 
Novos segredos e misterios 

P. Valentim A. de Maria, e. M. F. -

IV 
MENSAGEM ESSENCIALMENTE 

CORDIMARIANA 
Poder-se-ia desde já afirmar, qu o 

uma elas causas determinantes dai! 
.Aparições' de Nossa Senhora de Yá· 
tlrua, foi. certamente, o reinado <'a 
devoção ao seu Imaculado Coração, 
pomo meio e condição até certo po:1-
to necessaria. para se conseguir a 
:vai: e a salvação do mundo confla-
grado.· · 

Descendo do Céu à terra. Nossa 
Senhora ve:u revelar ao mundo por 
1üeio de três rudes e inocentes p.i.~
torinhos, o segredp da paz · almeja

·da, e. como resultado· dessa paz ver
dadeira, alicerçada. sobre a fü~tlça e 
a. caridade cristã, a salvação das na
!;'ões. 

E o segredo. o caminho que pocle 
<JOndiizir essa paz e salvação uni
versais, outro não podia ser senão 
l~1aria. escada mlstico. e a ponte de 
ouro que· une admiravelmente o Céu 
à terra, Nova modalidade de culto 
de h!perdnlia tributado a Nossa f-1e
nhora, eüsinada por Ela mesma ·em 
Fatima - "Só Ela lhes pode1·á va-· 
ler" - isto é, o estabelecimento e 
difusão da sua devoção e culto, vi· 
sando a efetivaçãO' plena <lo Reina
do do·· seu Coração Imacutado. 

Não resta a menor duvida que 
Deus quer salvar o mundo por que 
Ele "não que!' a morte do pecador 
mas que se .converta e' viva"; quer. 
:pprem, salva-ló por Maria, pelo· seu 
Cjração. 
' Fora desse caminho não lia e nem 

1>ode ha veí· salvação, consoante os 
<les:gnios e decretes. divinos que re
gem a presente· li1conomia da Reden· 
ção .. 

A. paz e a salvação do mundo. pelo· 
;:;oração· [maculado- de Maria!· Eis a 
grande lJção q;1e _encerra o, sul,l!me 
niisterio de Fátima. 

CARACTERES DA VERDADEIRA 
DEVOÇÃO AO IMACULADO 

CORAÇÃO DE MARIA 

A verdadeira. devq;ão ao Coraçrw 
de Maria, bem como a devoção dO 

Coração de Jesus, deve abranger. as 
quatro fases ou caractere~ do cuito 
de hip<Jrdúlia tributado a .Nossa Se· 
nhora. 

Não Desperdice! 

:ti>q) 
- Deposite suas Economias na 

PRUDENCIA CAPITALIZAÇAO 
1----------------1. 

Presenciamos a.tualmente, em cer 
tos meios !uteletuais catolicos, um 
sot·ratelrn movimento 'de t·evolta con
tra o · podei· de vig!lancía e de dis
ciplina da· Igreja na ordem doutl'i
uar!a moral e sentimental. Com efei
to, ,;a os· que sustentam que uma 
obra literatia pode perfeitamer,1e 
jgnorar o. bem 'e O mal. He os c1ue 
1·etiram a arte do raio de ação ela 
Ígrej , mediante o, artificio de con
sid er:-11 que seu dom!nio proprio nãp 
ê q do hem '.). tlo ma-1; pois ºJ\or de- · 
fin'çâo'' 'ela é amoral como a cien
c1a... Ha .os que elogiam-- livros es
cabrosos sentenciando yue "os rn-

_ piritos Úmpos•• saberão demonstrar 
a neceszarh repulsa .pela miseria 
moral e pdo clnl.smo dos. tip~s Slll' 
realisticamente descritos nas pa_;;i. 
11as de certos rtímances modérnos. 
E n~o taltam os que ,·iyem a g,ó'.bar 
a cor~getn, 0 de~temor, o: "atncr" 
pela liberdade. o. cristianismo "puro" 
e sem ja1:as tle escritores que não 
vacilam em injuriar os Pastores ela 
Santa Jgrejà e que até mesmo levam 
se•1s sa:piCOJl de lama até à :tl'!::ra 
ela tuniea tucor,;:util ,!e Vigar'o, r,e 
Cristo como Leãó X!!! e Pio XL 

Para esses. tréfetos e Yersateis 

A déVO(lão cordimariana há· ct·e, -por 
tanto. caracter!zárése por uma qua. 
drupla hom~nagem .ou. culto, de amor, 
de reparação;· de' lniitação :e· de. g1o
t'iflcação. · 

Culto, de· amor: a') _, porque t-ra.
ta se de-venerar o Corài;âo da. Moe 
de Deus ê Mã{! riossa; b) :--, pórque 
é o Coração. da Medianeira únlvei·sal 
de todas as· graçá,s;· e)'.:.... porque· é o 
Coração da Corederifora da· Humani· 
dáde. 

Culto de· reparação: a) ,e-, porque a 
reparação é !nseparavel da .devoção 
ao Imaculado. Coração de Maria; b) 
, porque o , Cor.ação de Maria , é o 
Coração da ,Mãe de, Jesus· e tam.'be1n 
o· Coráção de npssa Mãe. Como Mãe 
de Jesus Ela sofre .pélas ofensas·. e 
ingratidões .que são 'feitas ao Cora
ção de seu .fi'.ilbo, pr!nc!palinente no 
Sacramento da .Eucarist:a. 

·como Mãe nossa; contrista.se .pe
las Injurias .e blastemias com que 
seus fllhos ingratos apunhálam o 
,;eu Coração m'aterno., · 

Culto de lmitaçlio: a) - Porque o 
Coração de Maria: 'é· ô modelo de to·· 
das as virtudes; b) '-:' potquê ~ ver• 
dadeira devoção cons·lste,-. segµndo · S. 
Agostlnbo, em ·Imitar 'âqullo ,'que cul
tuainos: VERA 'bEVO'FlO EST lMI· 
TARE QUOD Ç0LIMUS. . . 
- Culto de glorificação:· porque a .. rli!
voção ao, l111aculacio Cc,,ráção de Ma
ria é um verdadeiro a!losto!ado. de f-X· 
pansão e de copquista dó Reino de 
Deus pelo. Reinado do Coração- de 
Maria, "Venha a nós .·,:o vós.so Rei· 
no''.,, A Jesus por 'l\'Iaria.;>ao Cora
ção de Jesu.s pelo Cora_çl:io ,-de_ Ma
l'ia; logo, no Re!na<;lo ,do Cõração·, de 
Jesu~. pelo .~elnad(! .do C!>raç~o de 
i\tar:a. · .. · . . 

A. iconografia ._sagr~da ;1tpl'esent2 à 
i"(çissa .cón_si,de,r:açâo. a éf!gi_é do Co.)a· 
ção de Maria encimado_ ·pelas cllamas 
eomo emblema ou slmb,olo -,do seu 
gran,,e amor para e,-om Deus e para -
com os homÊms, e desd,a o trono àe 
amor e de luz que -s;io .seus altares, 
nos. está a d.!zêr as. palavras :de se1l 
filho: ' ''Vim. trailer fogo à terra- e 
outra cousa oão desejo se .. não que 
,;e abrase; - lGN.EM VENI MlT
Tl!lRE IN, TERRAM ET QUJD \'O· 
LÓ NISl UT ACCI<:NDATUIÚ ... 

Fatima é uma grande lição que 
vem relEJm brar ao rirnncio todas- essas 
verdades fundamentais· .sobre a de
voção ao Imaculado Coração de !tla-
I'la, . . 

E o céu. escolheu três humildes e 
inge11uas crianças para lhe .servirem 
de modelos, arautos e mensageiros: 
t sEJmpre aquele- eterno principio ,1a· 
d;vlna Providencia pr.oclamádo peio 
Apostolo S. Paufo: INI<'!RMA M UN
DI ELEGIT'-DEUS UT l<'ORT!A CON· 
~'UNDAT... , . ' 

h VOZ DA CELESTE AP~Rl9.lí0 

Tramrportemo,nos com o . penna
mento para o local das Apiirlções. 

Era o dia treie de junho de 1917, 
data que assinalara o fato .da.-segu_n· 
da. A,ttiriçã0 ,de N:ossa Senhora na 
Cova da. Iria. . - . . . 

Nessa celeste audienclà · de' Nóssa 
Senhora, Luc!a .de Jesus, a 'IJla'.s :ve· 
lha. dos videntes· -,. e", contava ápe· · 
nas 10 anos ~ .arreb11;tada }1ii cont,e)U· 
plaç;ão dà beleJa !nefavel -da Rafüha 

A verdade, porem; d que a Sagra.
da Congregação. do Santo. Oficio ajn~ 
da existe e é dela: o seguinte "A viso 
aos Ordina·rlos :dos,.!U.g'ar.es" :de 15 · 
<te março_ de ·1923: 

"Acentece muito - frequentemente 
que escritores, mesmo · desses que 
passair por bo·ns catolicos, uas. t,. 
lhas quotidianas· ou per!odicas, !ou· 
,a ,, exaltam, l!J,)rovain• livros,· escri• 
tos, . pinturas,. esculturas' .. e , outras 
obras de arte ou de !ntehgencta que 
são contrar!.as -à ·doutriua cato!ica ,-u 
ao senso cri.tão,; algumas vei:es :\té 
reprovadi:3 expressamente péla - San-
ta Sé. . 

Que ba,ja.. nísso para os fieis uma 
fonte de grave escandalo com gr;{n· 
de r,rejuÍzos para. a Fé"' e os cóstu• 
mes, si os 'pastores de -almas não ie 
l)õem em . guarda e deixam esse p1;0-
teder sem puniçãq, é'. coisa fa,cil ce 
se compreender. Para prevenir' esse 
mal, a Sti"prema' e Sagrada 'Congre• 
gação do Saüto Ofldo; coin' a àpro, 
,·ação de s. S. o.Papa Plo:Xl,. crê_ ser 
uom advertir os Ordinarios ·dos·. lü· 
gares que éles têni · o· dever.· si· exis
t)-~ entre ·seus proprjos subditos es
critores. dessa -especie (sobretudo <lo 
clero . seculâr ou ··regulàr), de tomar 
sem tardai:iça, se.,fa t)OÍ' .eles oroprips, 
seja ,:om y, coôperagifo do. Conse
lM de vigílancia, fodas '.·as precau
ç&es Que julgarém mais eficazes; pci-
rant-"•º Senh'.}r. ·. 

Rom.a, -palacl(j do Santo Oficio, J 5 
d€ ma,rço de 1923. 

-!'.,, Cardeal ~iet'ry Ílel 'vi:1 
sefretarf()'' · 

do. Céu, só suspirava .por ver e estar . 
com sua Mãe do Céti· e no Céu. Oal 
que ela resolvesse manifestar. a Vi· 
são um desejo incontido que lhe- ia 
na alma e ·pedisse .a. Senhora para os 
levar para o Céu, . 1 - .. 

- Eu queria pedir,lhe para-nos !e· 
var para o· Céu, disse. a Vidente. Ao 
que a Seoho1;a .respondeu: · 

- Sim, a Jacinta e ao Francisco 
levo-os em breve, para ·o Cêu; ·mas: fu 
ficàs aqui .mais ai-gum tempo. ;..!esus 
quer servir-se . de' ti para -m'e. fazer 
conhecer e amar .. ELE QUER ESTA· 
BELECER NO MUNDO -A. DEVO· 
ÇÃO., AO MEU IMACU.L.t\DO CORA· 
ÇÃO ... Aquem a abraçar promfsto.a 
salvação, e se.rão quer,das .de D.cus 
euas almas com.o flores·. postas por 
mim a adornar o Seu trono, ·· 
- -· Fico cá :sozinha?: .Perg.ilntou Lu• · 

eia com· certo ar de -tristeza·. 
- Não, filha. E .tu sófre!iõ rriu'to 

com leso? :Não d.esanimes.· Eu nunca' 
te de,x;irei. o 'meu lmácúlado·: Cora
ção s'erã o teu refugio e o· c~iiiinho' · 
que .te conduzirá até Ceus"; · 

'. Não podiam ser nem mais .clâras 'e 
termiuantes e- nem m;t!s expresi;ivas 
essas pà!a,'vias de N'ossa S.enhorn. · 
Elas · traduzem por maneira insofis· 
m.nvel a vontàde tlà Jesus. -- .. ELE 
QUE ESTAB~}LEC};]R NO l\IÚNDO 
A DEVOÇ,fo AO MEU IM,\ClH,ADO 
üORÁÇÃO'' •.• · E envolvem fo niea
mo ·téniP!i, '. uma _retla:ad!ssima· ·pro
messa· de Nossa Senhora! ... A quem 
a abraçar, promêto a salvação"; .. 

MIST~RfOSA VISÃP DE LUZ. 

• · Segundo o te.stenrunho escrito e 
juradçi da Irmã· Dorotéia, lliarlá Lu· 
ela das · Dores · a · pi:otai;-onlsta 'das 
Aparições e u~ica ·sobrevivente,· fÔ! 
nessa· mesma Aparição d.e 13 dê -Ju., 
iiho de 1917, que Nossa Senhóra/sa
tisfazendo. ao reparo eia· mesinà Luc;a, 
de· que se levando seus dois comríâ:, 
nhelri11.hos. pàra o Céu.teria ,de' ficar 
àqili ·soi'nha, mÍirece.u ·ouvir da c'e.' 
leste visiio à· seguinte resposta:: ~ 
.; NÃO FlLUA, EU NUNCA · TE 
ABANDONAREI. O MEU li.\fACULA
DO CORAÇÃO SERA O .TEU REFU
GIO E O CAMINHO QUE 'l'E CON· 
úUZIRÁ ATÉ DEUS'.'. . . 
. : "E'c! no momelJto ·. em . que disse· 
estas ultlm:as. pala':ras - escrere:,. a 
vidente· -: 'que Nos2a Seril.ora. aliriu 

· as müos e nos com1micou p.ela ,.-;e
. gunda.vei: o reflexo tla,,luz' Imensa 
que . a envolvia .. Nela nos: V'imçi}Í, .co• 
liio. iiue .• 11ubmerg!~os .·· ein ·: peus: A !J'a· 
cinta e . OI Francisco pareciam . estar 
n,11.- par.tá de~sa. luz qué se_ eJeyaya pa-_ 
ra o Cé.u e eu na que' se esparg. a 
sobro a ;terr,a. · · · 

'.'Ã frenfo da palma da mão_ direita 
de ·Nossa ·Senhora estava um córa
çãó cercado de espinhos que nele se 
Úavavam. Compreendemos que era o 

· Coração lmàculado de Maf,a, ul~ra- .. 
jado pelos pecad_os dá humanidade 
e que queria reparação", . ( \'er, o cli· 
ché que ilustra esta 1mssagem no n. 
anterior do LEGIONAHIO). Parece· 

· mé que neste dfa esse reflexo teve por 
fln1 • principal· tnrundir em nós · um 

conhecimento e amor espec'al para. 
com o Coração Imaculaclo de rtlarla. 

Desde · esse dia tivemos · para com 
ele um amor ardente no coração". 

PRENUNCIOS DA. VIDENTE 

De d.uas cartas :da mé~ma vid~nte, 
Irmã l\Iaria Lucia das Dores ao Sr, 
Bisp0 de Leíria, com data de 19 . de 
março e 20 de abril de '1939 réspllc· 
tivamente, ·trán~crevemos os seguiu• 
tés excerptos · con-0ernente's _à: mesma ' 
devo~ão e. relacionados ll]tlm~mento 
com os trag:cos .acoíiteclmeiitos da· 
hora · prese1ite: · 

I' Da pratica desta devoção, U:njda 
à consagração ao /lniacillado Cor<'.çilo 
dê Ma.ria, depe11de a. guerra ou a paz . 
dó !)1undo; pór isso eu desejo tanto· a 
su!l propagação,· e sobre~údo. por 
ser ·a vontade do nosso bo'ín Deus e 
da nossa tão querida Mãe do cén " •. , 

C 'O J\l, E- N, '.r -A ·~ ,I _ O 

. o E;angefoo', de M,te \nóstra .(lemo· llQ gue se traduz na ,r,untuosidacle; a raça 'dos Jndividuos ,(CnÍ,als éatoli•' màgi3srade, iiignidadé, tudo' ~nfim que 
éos que' o· Pap:é, ,é: tão··anitga guanfo· sê opõe .. M -iguafüàrismo 'proletarlo. 
Je;,us_ -Cristo •. J~ão, eles',' de: fato; o_s Ei.s a- razão' mais·. profunda porque 
legitlmos sucessores, éin; linha reta, ,nrnlta ·génté vive .a· blaterar ·contr,i o 
destes f~rtseuir, µipo,cr_itas .que se .es• l>ap;i, e ;sua .Igi'ej3. N(i.O .confes~am 
c·andaUiàm com os •tavores dispensa- claramente. sua '~postâsia de uma cl: 
d'os por Nosso Se,n;bpr::ao povo; l)Cl~·: vilJza9ã9l çristã.;, fixam:se nó seu en• 
que () fora:m :i}ti1 .. dia ile: sàhàdo;'e fe· \'olil.ct·o' :socll}I, porque · Sabem que 
cham 'l'.Ís :olhos para as '!numeras !iir!- destruido este, a. substanc!a·-',q\ie .· ele 
délidàdes -proprlâs no cumprlni.e:ito . .c,mtinha se desperdiçaria toda. 
da Lel Divina infidelidâdes -qtie lhes . Els: tambem p'(,~qúe devemos, z.~· 
rnerecérani·. a' ~jeig:ã,O :lJOl'-: plÍ-rte de·: far.''l)Or u;ianter fodo ,,O ·aparato extilr•, 
:Qe\Js. . , . . po · :dõ Culto Católico, tornando no~- , 

. Não,-ha·' reàlmente. distinção. entro ·sás' -Igreja/i ainda.· .ma.is suntuosas, 
O; ,at!tud'e déstes íàrlseus hipocdas, ·oossaii cor!mon-:as mais. magestosas,. 
ê 'de ,tod"os ·o~-. ºsoi-d!sànt,i CIJ,tOl!<:t'>S ', -_ 'C'étcando nossos Bispos de tudo quan~ 
que não compreendemi e s'e .escll.11:!lii.<.. to,<possa. exaltar. sua excelsa dlgni· 
uzam · com -.··.á riq~zà, 40 ,yaúeario:", - dade. I'orque · .esta · ordem de cousas 

·com 0 ·a: suntuosidade de:i.nossas lgre- trad!é!onaI iúio sometite·é'uniá oiclein; 
jas 0 : com '!ó''Juxo: dÍi· riossos_ a)s!lo~"• :çnstâ; m.as ·é'.á unicâ ordei:Íl _de cou·' 
etc. 'quando-•i.Jiª' tantà'. mli,erta•\<'!tah•. ~as .-c.ue. favorece o aposto:ado, ê.-fa· 

• tôs desgraçados da fortima'', '!tá,ota!i . cilita.- a difusão do Reinado., de Je1!US 
!njµst!~aif po . ~un:do'.'; ~ , qitando .-o -Ci'Ísfo. ; · · · : · 
Meigo Rabbi da· Garléia anda:va 1'Je' 
pés no chã:O 'ª .não :t:!Ílna -uma ,pedl'a · 
onde'repou~r a cabéç'a··. , ' " . 

Nãó seria d.-e~cab!dd• perguntar 'a 
estes· puritanos. d.e nóSSQS té!llPOS on· 
d-, e'stã!i ·suaii.es111,olas, o_nde .à ,modes·. 
Ua' de se.uJ;ir, ônde a ft\_lgalida:de· qe 
sua: mesa,, 0nde ,seu· 4espr.~end!mét1!º 
do 'dinheiro; otrd!f à 'humt:d1-:t~·· .tte .. 
sua, ooµ<l!çãó ,: Téµioá- c13rteza que 
mi.1tos deles '.SB' sentiriam deveras·. 
embaraçados. . . · . ·. _ . . . 
'E tamllem poderiam.os ped'.r·lhés · 

uma éxplfoaçã(Í •do' '.cúldado';ccim.' que ... 
. zeloil• Jeiius ,pe1a··:pu1·eia do· T'emplo, 
expulsando ... dele,' .. v:0-ientamente c,s 
vendLÍlôes e-' dit apróv-àçãÕ . sua/ ao 
ató de Mârtâ Madaiena· que éóm l<i,e 
"desperdiça vá" .um vaso )-'tcb de p'e,'
fmtle~ 'carlssi111os e da censura féita 
à. -•• caf!tlade ,; de Judas' nessa· mesnia 
ocas:ão. · · . . · . - _ · ·. · 

No fundo, na· reàl!dãde o-. que enco
n1oda· a: e~tà càsta. ,de gente não·: e: 
"a ~rlqueZà.·do .Vaticano"' .nem ·~o luxo 
dos Bispos",cu "lt su11-tu~s:dade··c1e 
noss;,.s Igrejas'; •. Q,qu:e lJie'.sJmpor.tu• · 

'°na IÍ 'ülliã lqr-dêfü ':de'. ,c_óusa,s · 's:OU!ia, · 
'huniana.;,. hler!lrguica, .. organicá; • .· :eni 
que a, .,sociedade, ~~- <ig~i!tI~ué.; ª-~~ndo : valorei;! espirituais e-,tradicionais, c:o_n·, ._ _______________ _, 
-servàndo · c0· fiedlmentl>. formado 'pêJo·s 
tenipos que ,cÚyJdé; p_réç,'sa e _subdr•. 
dina ;i.s clasiiea .soc!áts. :E es,ta ·órdem 
de · éousas. e~tá · cQndicionadé A con,. 
ser'vagão 4e - t(}d(! ,éss.e .apar~to __ ~xter• 

•ÍNósaâ- Senhora. pro,mêteu adiar pa
ra-mais tarde' O flagelo da guerri\ Be 
for praticada e propagadá esta de-, 
voção; .•. ·: VemÓ·Í.a. afastando'. esse 
castigo à. maneira. que se vão ·.ra::.rnn• 
do esforços para,-a j,ropàgár; mas eu 
t.enbÓ 'medo que./riós nãq pôssamós 
fazer mais do que fazemos,. e-:que Deus 
po~có contente, Jeva'.nté p braço de 
sua Mis.er!cord:a e,:deiX\l o mundo 
assolar-se éom- esse _castigo, que se
rá como nunca houve, horr:\·el; horri
,:e·:~'r- ,, .. _ : ·- . . . .- _- . . 

· É tambem ,merecedora de especial 
registro,·. visto estar. ligada estreita> 
ménté · com essas comunicações <li· 
ylnas, a seguinte_ passàgem <ie · uma 
outra ccarta da mésma vident~, Irmã 
Maria. Lu,c a, ,das :qore!i· aQ seu Dlre• 
tor .· Espiritual", datada · de 1941: , 
· "Nosso Senhor, em àtertção·:a ·con
s.ag~açã.o ci~e· 'Os E~il)os. e lkvmos .. 
Prelados .portbguese.s fizeram da na·· 
ção ~º Imàcµlado · 'coração ·de:M'.1-r: a; 
_promete úma'prote~o éspec!al a no$• 
~a. patrl.a: durante EJsta guerra e . que 
esta proteção- sérii a prova das r#<1.· 
çai, que concederia. às outras nações 
se . como· ela, füe 'tivessem sldb cou-, 
sagradas"; V. < ' . ' 

(A seguir). 

Anlvêrsarlo de. Ordenação de 
s. fxcia. RevmtD. ·Manoel da 

: Silveira D'Elboux 
Transcor:,;éú no dia 15 do corrente 

mais ,uin· aniversario de:. Ordenação 
Sacerdotal do ilustre e :virtúoso Bispo 
Auxiliar -de Ribeirão.· 'Preto; S; ExciâJ 
D. Manuel 'da Silvei.ra D'Elboux., -

A ·-FederaçÍio ·Mariana Feminina 
ofetiou: ao seu estimado dfret9r um 
rna:gnifico . ·ramalhente éspiritual. S; 
Exeia., 'agradecendo a· tão 'valioso pre
sente, . didgiu-lhes as seguintes pala-
vras: . . . . , - . 
· Z11inhas ·prezadas Filhas ·.de Maria. 
'Quero abrir' meu coraçãó pata :igra

decer o tnagniíico raÍnal4ete espíri
tual oferecido . por oca$ião da passa,
gem, do aniversario de minha · orde
nação sacerdotal. 
· -A vossa , generosidade fói muito 

grandei . · . · ' 
, Fiquei comovido ·com o numero ele

vado de comunhões,. precês;. sacrificios 
e boas obras. , 
: Rogo a Nos~o Senhor e a Vi,gell) 
Santissirna que vos ,abençoem e vos 

· reoompensem longamente, . abrindo . a'os 
vossos pés a estrada lumino~á :da per
feição . cristã. · 
: Do vosso , _Diretór, e . hUU1ilde · servo. 

t MANUEL, Bispo, Auxiliar_ 

NOVA ET \'ETERA· 

ry dei. Vai na Carta. prefacio à ~i- SiVtem· ·feitó dontra as publ!c,tções · tuida: pór Iiehs mestra lnf:iliv$1' o 
ção do "Ind!ce dos livros proibidos" que, ofendsni as verdades -a crer e ,;ii;· · •guia segura dos fieis,· que foi dcJfa. 
( outra instituição que atenta contra regras · morais a ,praticar; Basta 'citar · dá · pá.fa · esse fün de todos -os meio!! 
a livre produção art!stica e Utera• l:i. ·sagrada Congregação -do · · lridice uecessarios · e ,uteis e qué 'tem>0 de·_ 
ria!) publicada em 1929 'durante o illatitulda pelo <Papa··- São Pio V;- os' ver/por consegiiinte 6· direito sact04 
Pontificado' do Plo XI; que a. seguir Ind!c es dos:·Hvros proibidos publica- . · ' · t · c1 ! - d! ·· · · -

d·o' s 'pela ·a·u·tor· 1·d~.de, de .. P· aul~.· JV ... , <le san °• e· mpe r O erro 8 _corrupçao transcrevemos_: · v de.' penefràr 'sob· qualquer forma:. que 
"Desde os primeiros. tempos, bem: Pio._'IVi· de: CleP1êllte · VIH, de Ale- eles -se ocu,lterrí. 110 aprisc·0 ' de Je. 

qúe os escritos fossem ruais· rarôs na xandte VII; de' BentoXIV,:de, l,êão :sus Cristo para o- contam,lnar. 
ausenDia dos mê'!os modernos ,de pú· XIII; ·por. ·outro,'lado, ·a: Constituição Q • . 1 . . . • 

Soll;clta ac · provida: dada. por· Bento 1 
- ue nao i:;e d ga: - a éondenaçao 

hlicação, os fieis foram postos em XIV .j 'lb d lr" . . . dos livros maus é uma violação da 
g,iarda pela auto"ridade. légítinia CCU· . • ém. ü .. 0 : e · º", que. prescre- lih. erdade,·. uni. a Juta cóntrã a_ luz da 
trà os livros· erroneós .e Imorais, ,Ta ve O metódó ª seguir ;para O exame ·e verdade, ·por- conseguinte, ·:

9 
.. Indfoe 

o· apostolo elos Gent:os obtem, graças iuterdição dos. i IIV'ros; · ª .. enciêlkia dos livros. proibidos _ é ·um, at.eritado 
ao zelo de sua pregação, qlie ,cs, ·1100, Chriet lan.ae reipubllcae 'ilalus-, ' Q.Ue : {)ernfa.:nente ao progresso das Jeti'as 

· d · Ef 1 · bl' · Clement'é VIII endereçou .em: no:vehi- . - - · - . . 
, fltqs e .. eso ançassem pu _ica,me11· bro· .. de· .-.. 1766 .. ,.a -'todos os·. Bísp· os ·p· ara o .das .c!encias. 
te ao fogo os .livros superst!cio·sos._ - · · · · . . 

· · · · · · 111··es· o'r· d·en·ar. ".q· uo•. á:f.astas.sem· .. o, re- I.nlc_ ta. Im. ~.nte, é. :ev1.'dente que o.i.n.· Seguindo o exemplo de um tal mes· . · · banho .do- Senhó. r •a e. le.s ·.,confiado da guen,,, ensina mais ,·!gorosamente·· q11a 
t. re, os pastores de.-__ almaa. e sobritti· ·· 1 · j. · · · · 

léit .. n.ra de livros perniciosos", a .. Cons- , it. gre a ca,tólica_essa verdade qu-e o do os Soberanos· Pontiflces n,ada po:1· , ,. - • . - . 
· f · ,, l lt · tituiç.ão. o.fflé:ior.um.··.·.ac.•.·-.mun.erum t>e- l1J.111em LOi dotado por Deus- da.li• .param para a a.star uas e. uras per- d d · · · ·. · la"qual o·· -ande ·Papa.Leão ·XH.I' .. pro_ - ~er_, a e e nmguem -mais que ela te11i · niclosas os homens· ·resgatados,·" não "'' f , ~ d. ' · m.11lgo\J. ·em ,fevereiro de.189.& ."os de- de endiuo. ess" ". om excelente . <le 
Pe. las col.sas perec.iv. els.·, de prat_a·. ou - 0 ,, ·t · ' - ·· · · 

.creto·s gerai.s sobre .. a' '"·Pr.olbl". ã.o. e. -_·a eus .c,on ra. quem quer. ,que ouse ue· dê ouro mas polo sangue precioso· éie · ~ .· . - · · .. 
Jesus Cristo cordeiro · sem mancha censúra .. · de livros"; Tudo· lato: .. prova •ga-Io -ou . dim!nui;Jó .de. qualquer ma· 
~em defeito':. · · · · · · · fU'Pérabtindantement~ a, -,;,;:igi-)al')cla n.elra. Só: os espiritos, Infectados- Jlllr 
· - · · ' · . · · que sempre observ-ou, li: Sér:_Ap-osto- e3sa .. pest1p11oral conhecida •:sol] ·o-· ·no-

- · Do Concilio de Nicêa. ,que intefdita lica:."Romana,.e:. que c11ldado.ela". géin' - uie de•Jiberalismo poclen:1-·ver.no:fqJlo 
a Talia de Ario do Pa'pa 'Anàstacio · · 
que ·condena -ai obras . de ·origenés pre--· tomõu; .. para ·emprega,; :,as_ ·pro- posto à iibert!Óagem pelo ~po_déí' sJe., 

. , pt'ias t)ahn'r~s do imortal Bento XI:V: iiltimo um' ate11tado· a:o liné arbih',o 
P. orque elas.º pr.e.judicavam ... ª· º·\s.i.1.u- , - · · ·r t ,. ·i · d l 1• · a· · · · - , . • "lll • a às .ar, -os,., Lle s · a -e .,ur,a .. e ~-o:.üo, si,· pelo. fato, de .. sel' ·s.'enbor. ',1e ples ao- mesmo tem·po que ·não pro· <1 1· j. d··1 · l!t•ros que' po er, :nn pr_e u cal' ,os ·(;s-- J·ous atos, ·o_-.· .. lmmem estives. se -àútn· ,veltavam áos sal:/iós," de,São Leão o · 1 1 , -- · !d -
'Gi·ánde, que interdita, eui · Roma; .:,s pirttos 8 mp es,: .ou nao, preven 1/-8 ·e- ·rBadó a- fazer .-sempre: o que desajá, 

. . d os'.lmprégnar,:de opiniões· e· de. teo -·· A este :p'ropos!to. f~eã. º· Xfll'· es.se escritos .dos m~niqueus e :cón·.,1 a <,s riàs. que se '.opõe:rri sejà à ·lntegrldacle . .. . , .. . , - . . , . 
B,ispos espa,nhols a se Qpore!n aos e:s- da ,morâl',:seja,a(Ís.:-(logmasda reli- g'râ!lde lúzeiró,.·éscrevéu ··niulto sa-
ctitos dos prlscillanistà$, até à carta lilaménte: - .. Nàcla. pode ser cflto on 

· · · · -. · · - · 8 · gião catoltca.'/: · t··, .. ~g· 1·n·ad· o· .d·e· .'.· mais ·ab· sm····d·o. ~ · .. de .m· ais· publicada recentemente pela: upre- ..... ., 

· profis~lonnis ou ama:lores da critica 
!iteraria a.Sagrada Congregação do 
Santo Oflc!Ó é 11111a iust'tnidío hem 
embarat;nsa: Já a0 tempo cie Pio X 
não fa 't.n-a entre ele,; quem propu
z:esse sumariamente sua. 0xtine1,o'. 

.Pois 11ii'l tem o '110nn;m o livré a;·IJi· 
trio? Po,- qne tlrar·liJC o mérito de 
se11s atoH. mediante a ação c·or,1·cití, 
va de semelhante tribunal? l!l no. es
tado·. de :í:Iesenvolvimento · a que· clJ\. 
gOU a humanldade. · J)Orque . tolher a 
liberdade' dos vóos da iruàglnação ar~ 

iná Congregà:çãó do 'Santo. Oficio con >? .. *·" :, 'cootrario ao , l>olÍl 'senso que essa 
:fJl CIU,G·'. tem~ sido é.ste- <>: tMdG <lÍl tfa', ·á', llteratura sensual ê. 'mistice, -;', , • 'assél'llãb: ·,',;;.., :;o: holri\3111, -:sentlo' llr.e 

. . tist!ca e· Jiteraria médiante a bitola proceder da Igreja. em 'todos os tem• séns'u~I, não'.f posst,vêl traçar ·si9uer. :A Igreja llã.o podià se , Mm~rtar . l)Or nàturéza, deve ,ser' isento dé tp, 

V.% :~t~--~~2a·:ntUQJçp~a~, ·~.!r~~ , ~i~~~'.~?7 .. ~~2ct~d~~;~g~;:·~,-,.~a.~t~;, de·; "irtr~J, 111b~~;· :~1~-:~~~.::t8t':~~et~!::,, i_cf9{~e1:,:,ii!ii;\iu~' .~1;.ª~s1~~~~~.~~etufr •. <<··· .... ,.J,:;;~ .. ,,gi:~?fC>m!i;;~9::_ªngP»2.c'?.i,;W~9l .. 

. , ~e. Ascanio Brandão 
1· 

·'-'· --..... ----------. 
Incrive1 é . '1qjé ~, l~iartdáde. com ·,que, esc,Útores é jornalistàs · super

·fitjais e ~m cultura, ousam .afirinà,;'. _dispauteriós ,em i:nateria religiosa; 
--com -arrQgancia. e petúlancia .verdadeiramente .pasmosas. Percebe.,.se agora 
por aíno. livro,-na revista-e ,nó jÓrnàl. úma onda de· tolice:} e erros, doµ.,-, 
trinarios de :·envoltá não ráro . 3.; auterit\éas blasfemias, Ultimamente _cau
sam-rn:>s amàtgura e 'revoltam -,nossos sen~u,.1entos · ~e- ·té, a maneira. P?u~o· 
respeitosa e o'. atrevimento coni· que se· r.eferem ao Evangelho, à ·B1bha,. ;. 

alguns--. fqlfcUlàrios ._ e rabisca<J.9r~~ _. de -4,.vroS.; ~iÇiÇU ,, r_ízaJ!l o_· .. Genes"i~,, _,lail- 'f' 
çam · em a~dótas irreverentes ·o. riome' ·ç10 proprio D.eús e figuras do Antigo 

. Testamento, e. ·até, :em· gracinhas pical'eSca_s,,fazem entrar Patriarcas e ·pro- · 
·'feta.s, anjos e santos. · _ _ . · . . , . - ·: 

. I;'àssàgens- eW3,llgelica1/ det1c1rpadas . . e· em:_'.·citações; ena<las, interpreta
. çôes.malevolas e indignas. da palavra de-Peus,':elúim, a ·blasfemia e a pro• 

fanação .sacrjlegà · da· Escdtúi;a Sagrada. . . . 
.O ·racionalismo a serviço dQS que juraram.' ·descristianizar q,. mundo, 

. quer pc'r !odas· os meios iançar .a, Biblia. ao- t'oi das lendas ~. fa:11~ª,~: 
. Ho1e amda .. se fala .em,Renan e, este, e.a-escola .do, Mitismo de 
'Strauss,:órientan\ .os-que fai.mi :d11 Jes:us -e do .Evangelho arrotando cien-
cia ~a! digerida de -:"históriií,s de religiões"; ' 
· Si!ito, â:rr~pios .,ao-abrir , qertos. jornài.s. e. rev,istas onde. encontro . assun:
, ti,- religioso,, e ·cjtações·:.de.3.comentarios· da ·'Escritm·a, 'na .pena de certos 

·· fi'gurõ'es e líteratos/aÚteti.titas nulidades ·na inateria. Sempre a blasfemia, a 
irre.verencia, :·,: !evi~ndade,,~ 1graçolti .atrevi.c!a, e: ai mais crassa ignor~ncia 
n~ .mterpretaçao. dos:texfos: ·sagradt>s. Infehzmente nem sempre·-reagllllos. 
E'côrnp ·;i ousadi~-:dos,maus vem rião raro· da .covardia dos. bons, no dizer 
de. Veuill9t, _ 9uvhnos, pelo- ltadio, lemQS .nos diarios, · nas revistas, e .até 
em jonialeéos.:do futêrior,. as 'mais .indignas interpretações e biasfemias 

.,.e.Jrrev.ei:ências contra,,a;Palavra.de Peus,;e, textos-sagrados do, Evangelho. 
de 'Jesus Cr,sfo. . . · . · · . . . . · . · 

· · Sui-gi_u por aí: nas ·füq-arias um fossíl desenterrádo agora, e intitu1ado: 
"Comel)tar~ Biblicos''.-d~ um,:fü-,·F. P.·Fem,i.ra··Rezende;.9bra postuma . 
saida· da sépultúra. !iteraria· pélas mãos caríúhosas do- filho dó autor. Livro ·. · 
nulo como dencjã e hístór.ia.'Um acervo 'de err.os- .crassos:·,de ·interpretações · · · 
-~ -;h:ros · Sagrados, . ao sabor · da irnpiedàde ·.do· seu · infelicissimo · autor. 
Um Sacerdote ilustradó ô Revmo. Pe. · Antonio' dê· Alm'eida Morais conhe-
, cido\ój:'adór -ê mtele.ctuaJ se ·encàrrégçiú :dê :pulverizar as toliées dos ªComen-
. tà!ios_Bib!icosd . . d.,_ em tuna polemidca · com :·o,-'.'filho d!)d· autFor: qu~ herdara -~o ·1'· 
. pili. a 'nnpie a e e ·a igno;-ancia a -Escr1t.ura: Sagra a, · 01 tna!S uma reve.· 

laçãoC:de corrio a'ignorárrci.i -é ·atrevida e ·oúsada, minha sem base e levia-
namente, :comó o· fizeram pai -e filho'dos "Comentilrios- Biblicos"! . 
. 'ErtqQànto ri~iculos 'pedanies' conflàinbugéns ·de mei~"ciencia. :falam 
coin-ares de·sàbios;.'e e1t1·nome de.,úma: culttira·que.náo possuem,falam em. 
absui'.dós e errõs histoi'.icos, anactonismos; e lendas 'da 'Sagrada Bíblia; a 
Igreja· hac.seéulos, debr.uçadà.,-sobre- ,O . Livro' Sagrado, -'estuda· .e se :aprofun
da- rui 'inferprétaçãó da Escrittlra. Legiões de sabios,• arqueo!ogos, histo
riadores, arlistâs, homens· de todos . os, ramos di( cultúrá humana, estudam 

' o 'iexto 1:agrado, .passam· anos em profundas ~· serias pesquizas entre ruirias 
da tefra-santa, . ein 'E&colás- :Biblcas; frrHionsültàs intermináveis às vastas 

· - e: riq~as bibliotecas: especializ;;idas: Ha milhares de obras bíblicas de -
' uma erudição incriveJ.'·de . seus autores, . hoje . celebres . em todo mundo. 
,Nenhum_· livro'.-foi,'malsc· ·êstudado-'e aprofundado no mundo· que. a Biblia , 
Sagr4da. E' O: .Livro-por excelencia, o 'granàe ,Jivro da )íumani<:ade e dian,
tia -~k, ,s6 ·ha tnna âtitúde dign;i. de qualquer· sabio verdadeiro ou de·um -
hómein ;de -simples bdm. seusq: · o .respeito, a veneração, ou se não se_ crê, 
'o ·silencio. . ' .. ' ..• - . . ,, ' _, ,' . .• . ' . . . . 

l\tlêter~se•,a ·"~iíó'!-,e· papagueiu·· erudições :_voltáirianas, • em "comenta~. · 
rios. bíblicos'.' é ,pÓi::- castigo ~~r.se ao' i-idicúlo tentando ridicularizar a -
.Biblia. . . . . . . I . . . _ .. · . - . 

Acabo de·Jer na- excelente "Revista: Bíblica'' atgentiriapagina bri-
11,tante de-um,celebre orientaliSta sobre:a-Biblia·Sagrada. Trata-se de um. 
sabio .,Íutentico, um . homi!m. de genio, '•uma das autoridades. inundia,js em . 

- Arqueologia e Historia; Tratá-se do Dr, Nelson Glueck, Piretor tecnico do 
· Instituto: riorte-l!lllerlcàno ·para-investigações arqueologi~s em Jerusalem ·· 

e, Bagdad; 'Nµm ·discurso _pronunci~do- na cidáde . .5anta, declarou que ja-. · 
mais. havia eompl'OVado wnâ $Ó. (:9ntradição' .· entre o texto da Bíblia e . o ' 
resajtado ·das, .excavações'. .e- lnvesjlgaçõés' efetuadas no ~riente. Beni ao. 
contrario, continua ·elecas: 'descobertas· arq_ueologicàs "ÇOrroboram · minucio-

.. samente ou .confirmam. de'·fato · .. ~ .veracidade dos aconteclmeptos hisfori
' cos relatados -na Biblia, O. I><íiltor Glueck .afirma ainda mais: - "as inves-

- :··· tiga~fo.rani m.uit~ini~ vezes fac'Ultádas. pelo tato !ie' que fre<.1uenteme11-:, 
• te as,.déscriçiies. d~ füpres/ddàdes é Jiruit_es ·dfadóif 'na. Bíblia são tão . 
precisos que quasi não'àcllei dificulilades'a respeito' (]o b1gar em-que se .· 

- achavam. . . E' · romunt até encóntrarelÍl-se ,JocaJidades citadlls 1)8 -B.bJil!:: ' 
qu~ . .ité hoje , foriservam, o mesmo nome._ A:o fazer éxcavações nâ Trans.: •. ; 
.ior~nla,:·diz ·o.,sl,\bio 1er· encontrado em .. pesquiz11S, luga~ de 2.000 anos_ 
an~ d,e C:risto,conde, :~ pa5$3nun, fatos~ bibli~ e, pôde. d_~les ,--erificar até 
minucias-:,Senfiu a veracid11de hi$torica da Bíblia,• . · .. · . . 

- Pois ái_ está -9 testemunho réce~te de µm grande sabio. Com9 ele ía-
- l;iriitn . tambem ~entenas -d.e ge~ia~s. estudiosos e pesquizadores, arqueolo· 
:gos, -lústoriadôres famosos do mUndo. . . -· . . ~ . . 

. No entantr.>', surge :ai :tun figurão. qtialquer metido .. a livre~pensador e 
. sàbichão, arrota. ciencia,.e!llpantúrra-se de ,VoJ_taire, Renan e StrausR, pa

paguefa-um;is sediças '1>bjéções anti,:,biblicas e _muita .gente se baba diante 
dós seus ·"Comentarios biblicos"! Ora, ·ora ... ora .•• não é o caso do nosso _ 
_prosaico ~ ironicó: .'- "tire o_ cavalo da chuva, seu.moço"!'! 

:Edi~~és da'. R~vista TRADlÇAO 
' . 

. MANOEL LÜBAl\lBO 
por João \{asconcelos ..... " . • . . . . . . . . . Cr. ~- 5,00 

P.\TRIARCAS & CARREIROS . . 
po!' Manoel Rodrigues ,de Me.lo,- corÍ1 In° 
trodução de Sergio .Higi110 ........... "°. Cr .$ 5,00 

'CONTRA N ASSA U · ~ 

por. Manoel Luhambo, . com Introdução ele 
...... Gttílherme Mtler .. ; ......... : ...... ; ..... Cr.$ 5,00 
INFORMAÇÃO D~ HISTORIA 

E.ETNOGRAFIA 
: por I,,urz· da ,Càma:-a Cascudo .......•.. · Çr Jp. ro,oo 

Atendem-se en_cornend•s pelo Serviço <l_é Reembolso Postal: 

se-ia que é Ileeessarfo pari a liÍlerda· cle!esa. ·!Je resto _quanto a repressão 
de que·e1a· não se··confôrníé com a .da má imprensa é·uecessatili•ao bem 
razão. quando: é_. justamentt ··o 11on- publico e éomo se .harinonis'à' perfei· 
trárfo .qii'e ·é verdadeir,, ,ls,to ~··que-o. ~amente.cóni· uma- Justa liberdade,' os 
boriiem deye, ser súhmiSilO à lel pre, · I,Jroprlos gpvel'nos- . civls o têm, de
clsamepte porque eie :é livre-. por,na-.- 1nonsfraõo, sobretudo 110stes ultimes 
tureza>• . · · ,tempos. eles ,que tfm recorrido, para 

Donde s,r-_ depre·e.nde : claramente a. proteção das.- leis. e da trnuqulliila-· 
que' quan4,o à ·àutori1:ladEi competent'e .. , de,puhJi--a;- a!é à censura prevent\va, 
interdita., por .uma !e! coerci.t.iva.a di- •}Om: ·um , rlgo1· cJ.escouhee!do r,eia. 
fusão !le ·erros doutrinai'ios; sempre - ·Igreja. Ü) . '· • 

· certame~te nocivos; mas perniciosos' • -Por- outro lado o valor litefarió 011 
ao .suprém9 grau s.i · concei·nem ·a l'e· ~ientiftco. mesmo si . ror real, não" ti~ 
ligiã.o e.,.que. quando ela: procura re- de· _certamente leg.ltlmai- a difusão de 
tirar .da circu.laç[\o os escr'.tos ele na- um· livro cónlral'io à .. 'rellgião. e aos 
tureza a fazer perder a. Fé ou a cor- · bons costumes·, {)Órque en'tão, peJ" 
romper ós hona costumes, !onge ele con~rario, tol'nar-se,ã_,, necessaria-· uma. 
cotnbater ·a- liberdàde cujo· exe.rc!clo.: medida· de. repressão· tanto ·nials cfi
con·siste na .esc9iha dos ,melhores ,caz quanto- sejam mais tenues as 
meiós. de pbter' a· salvação eterna, m.Cllbas do erro e moils eed11tores c,s 

. hem ao-: contrario •. ela 'a. salva_,guarcla. ntrat!.vos dó Ul ~ l", . 
'eonfra, os '·err,os. aos quais, a.' fraq1Íer.:a 
1m·mau·a, poderia fàclhuente. leva-la 

~--: * :~ .. ' .,. •,. . i~ 

(-N. R -· -(1) Esta censura preve11'..'· 
Os,,livrós 'ii'rellgiosos e imoraíif i.;'io .ti.V,l, sõ ,é C!)lldenaveJ quando em lu

âs vézes escritos 001 U:m estilo se· gar de visar o beni .-comum e n tra,n, 
dutor. tí-atain. freqtientêinenté de . ns·. . quil!dado- publica, ave nas ~erve - para 
·S.uritos que· lisonjeiam ·as· paixões c:ir. · opdmir 11 verdade e. mautér ,,ln toca• 
·hais: ou exalt;m __ 1 0 or. ~úl.ho. ·do' ·espi- - veis os mem.bros' de unw -''clique" .PO·. 

· fitlca, comei se dá' iios i;ovci110i,; rn, rito; ·tendem sê111pre, por .babeis ar, - · 
Ufic:os. e por soflsnias' de todo· gene: .. ,1istas e ,semi_ fa3dst11s. - . 
t·o, ·a ·se apossar do esp!rito·· e <lo· c:·o.'' : · : Países , COU,Q a - liberal Inglaterra, 
ração ·dos lejt<i_rés llriprúdtnte:~_. de a. bem .. do , interesse pull[ic(), prom·o. 
modo que é n\hural_que a Igreja, c~ 0 l"ém devassas como· a realizada ua. 
,mo. mãe ~prudente,· advirta' por ppor, .. ~~Soviet, .House"- em Lol)dres.,erri plü• 
tunas' 'proiMIÍões seus" fielii'; ~ uiio no, pr1riudô de pai:, e fécbam: o O\'g:io 
t\prox!ma:r dos iab!oà · -éssá. taefá· E~ . ·· il'o partido ·comirnista. ao mesmo tem
dutorâ de.· veneno .. ,Não é __ portanfo , po (Jae Interditam ns. atfvid~des eles 
Pót· 'receio .da '!ú~ que·':H:lanta Si>o hí- fascista~ e qulsl!ngs -léaderadns pór 
tedl!ta · :i ie;_wra ,de c,;irttW livros. !llllS S!r Oswald Mnsley, .durante. o · estn.· f·• virtude desse zeio de QÚ(l ôeús- a do ' de ~m~rg~nq!a;. s'encto justo quê 
.itHlàn1a e,(JUe não, tolera:.:); pérâiéiio c:óµt!nuem a -fazi,-lo no· após-guerra. 
aas 'almâs; <i \,lrotiria expeniênclá eu K:as pró,priaà' leiseivis tl\glesàk prol• 
sitiá -,que:' o ''llótrieín, de~aido ,' dá jus- .. j>ent a iivre circulação de 11\'ros imo- : 
tl1:.a.'11rii;bal;' é.,fo;\eíi-i~nij -~r~:iPns'o .. rilis, cpm!) os de .H., D', J:,:i:wtei'lce; ou :j 
ao }lll!l G_ ,tem, por. con11eg11'nte. pe- :a.·:represéáfa~ãô' 'de: ÓeçÍ}11 téafrai~ _ .'~ 

_ c~~-~~~:~~~~t:'~m~_,ie: llt~~fa~~,;,!_ ele;, :".~~~!l~'~°'~,1~,s;_i~~~.,:~f¾Jº.~~u~~)_. .kl&J.1 
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A Ação Católica é 
. <:~inentement~'! re-

1g1osa. - Uatoliea A Àçilo Catoltca Bras1lc1ra é 
· a mihcia maxima do apostolado 
!erg~ mstit111da por at~ c~let1vo 
do :l<:pismpmlo hras1le1ro apro
vado pela San,fa Sé. ( !"Pio XI 

P R O B L E M A. S , REALIZAÇOES E 1 D E.AIS 

Uma carta - Um artigo - Uma entrevista 
''A Igreja de São Bento e 

Ouvindo nosso 
o culto a ·Nossa Senhora'' 
ilustre colabor,ador 

--
De po.;.'!e <los documentos que hoje publiramos, o LEGIONARIO procurou ao 

·:Ranno. ·sr: Pe. Dr. Geraldo de Prnença Sigaud, s. V. D., profe&or de Teologia 
DogmMíé!l.· no Sem!narlo do Espirito Santo, e Assistente Arquidiocesano da Juven
tude Es~udantlna Catol!ca de São Paulo, autor dos clrcuios de JEC que esta. folha 
publica. ·o · ilti~trc e virtuoso Sacerdote nos acolheu com aquela serena e cativan
te afabll!dacte. tão carateristicamente sua, e, inteirado da missiva e do artigo que 
ao lado H'-0.nscrcvemos, prontamentt se pronunciou sobre ele. 

"Desde cuc, o Revdo. Prior do Mosteiro de São Bento exige a publicação deste 
~rtigo, não me oponho a que o LEGIONARIO o faça" disse-nos o Re'Vmo. Sr. Pe. 

. Dr. Geráldo ·cl0 Proença Sigaud. "Lamento tal publlcação, continuou o ilustre 
sacerdote, NeJ.:; ha uni defesa de quem não foi acusado. Bafita · 1er meus clrcuJos 
de estudo -coin atenção, para ver que não se podem aplicar A Baslllca de São Bento. 
o artigo· qüe · o senhor me mostra provando que a Baslllca não merece as· êensuras 
que se lêni no~ clrculos de estudo, prova "ipso fi.cto" que as caraterlstlcas que men
cionei a· ela. .uão oo aplicam. Ê evidente. Não farei outra refutação senão esta: 
de mlI11'.a1> a.rte. exijo que o LEGIONARIO publique ao lado desse artigo, os tóp!- · 
cos de meu circulo de estudos a que ele so refere. É s6 lei·, para ver que não 

. c<,nfere 'a c'escrição que o artigo de D. Prior faz da. BasUica, com 
as Ign•jas 'que descrevi em tese, em abstrato. .Pena é que o artigo- não seja 
J1tais meticUlo.10 na descrição da Basilica: com Isto se acentuada mais ainda a 
inaµlicabilidade de minhas palavras a São Bento. L. Prior poderia, por exem
plo, dizer que Nossa senhora está exposta ao culto dg publico na proprla capela 
;rnór · na «rquitrave. Poderia acrescentar que Nossa Senhora da. Conceição está. em ' 
lugar de,honra. em seu altar lateral. que vem logo dep:iis do altar do Sagrado co- · 
rnção de ,Jesus. Não está. portanto, 'em um "lugar qualquer'': O ar
tigo poderra ·ainda acrescentar que a Virgem Maria figura no altar C:e Santana, 
e cm um lind~o "ícone" russc, exposto .à. entrada da Capela do Sant!ss!m:> 
Sacramento. Por fim, o artigo que o Revdo. D, Prior lhe enviou poderia dizer 
que a Cape!(} de No:,:;a Senhora das óo1·es não ocupa nenhum "canto da Igreja", 
re:conhecido. e remoto.ou "escondido". porque fica em lugar de passagem de· todos 
os fiéis . ~. a descrição de D. Prior f03.5e tão minuciosa.. ver-se-la ainda melhor 
como o circulo que escrevi para as meninas da JEC não se refere de modo ne
nhum à.. Basílica _de São Bento. Lembre isto em seu JomaJ para esclarecimento 
ele algum teltor menos informado sobre os particulares do interior da Bafiilic11. 
como vê, -conheço-a bem" acrescentou sorrindo o nosso entrevistado. ":t .que 
vou lá; rezar com frcquencla" · 
· - $AÍ4; o artigo não trata só disto - ponderamo.s. 

- '!Em substancia, só - di68e-nos s. Revma. - E de fato, o unlco meiô de 
o Prior de São Bento identificar a minha· de.scrição com a Basillco de São Dento 
:,eri: a identidade das caraterística~ das Igrejas por mim descritas com as cara
terlstica, ,9?-, Basil!ca de São Bento, uma. vez que meu circulo n[o decl~ que se 
trata dt.· Bas1llcà de São Bento. S. Reveia. estabelece primeiro que o circulo i;e · 

refere a São Bento, para depois se dai· ao trnbalho de demonstrar que a.s cara.te
rlst!cas descritas por mim,· não se apl1cam absolutamente à B3,1;ll!ca. C-0m Isto 
ele mesmo demonstra que não tive em vista absolutamente nem a Basillca de São 
:sento. nen] os oflcios que nela se realizam. O senhor: aliás, ha de compreender 
que quande> . cu quem descrever urna coisa não hei de ser tão infeliz que descreva. 
jt'.stamentt o oposto. 

Com Isto eitá mais do que claro que todas as deduções baseadas na suposição 
falsa dé. que D. Prior partiu l'uem por terra por falta de fundamento." 

· Ei;tava terminada. a entrevista. Sala.mos, quando o Revmo. ~- S!gaud nos 
r.:hamoú: "Olhe. No que diz respeito .a Nossa Senhora, e a .sua posição central 
no culto cato!lco, faça o favor de dizer tambem no LEGIONARIO que a mlnpa. · 
expressão 'é absolutamente con·eta. se.ndo verdade de fé que Nossa senhora e 
M<:c!ia\1e1rn, de todas as graças; para ela devem confluir, como para um centro 
de. atri.ção forçoso, um canal necessi;rio, tod'os os a.tos de culto. No culto, Ela. é, 
}}Qi<3, um objéto central, poi·que é o meio nece688.rio. através do qual deve passar 
tudo qu;mto queira chegar ao Divino Centro, (li/') é NJSSO senhor Jesus Ctl.~ 
J,-:erda.de!ro Daus e Verdadeiro Homem"._ 

Do -Revmo. Sr. D. Paulo Pedrosa, 
O. S. B, recebemos a seguinte cai-• · 
t.a: 

' "s. Paulo, 13 de setembro de 1944, 

Ilmo. Si-. rir. Plinio Corr'ea de O!i, 
ve:ra. 

· Envio a V. S. o arti~o incluso, e-!a· 
borado por. mais de Ul)l beneditino, 
em defesa do nosso l\Iosteiro; pe-
rante o publico. . 

A Comunidade Beneditina,- reunida 
ma'.s uma . vez, ontem, sob a 1iresl· 
dencia do Revmo. Sr. Dom Abade 
aprovou IJlenamente a redação desse 
artigo, e decld:u que de qua:que1· ma
neira, deverá ele ser publicado. Quiz 
a.inda que pi·ime!ro fosse convidado 
o proprio LEGIONARIO a faze-lo. V. 
S., 1omo diretor responsaveJ do LE, 
GIONARIO, decidirá a respeito. Nós, 
porem, nos reservamos o dire'.to de 
tomar as providenc:as que a d.eclsão 
de V. · S. nos inspir!J-r. 

Respeitosamente. 
(a,) D. Paulo Pedrosa O. S, D." 
Esta vinha acompanhada do se, 

gtiinte artigo: 

"A IGREJA OE SÃO BENTO E O 
CULTO A NOSSA•SENHORA 

é o "Officium Parv.um B. l\l. v.~ 
(Pequeno Oficio de Nossa Senhoi-a), 

.As grandes festas te Nossa Se· 
nhora são celebradas com grande 
brilho liturglco: canto solene do Ot!· 
cio Canonlco ·Missa Po11Uk:al, "Te· 
Deúm" e Be~ção do SS. Sacramento, 
A testa da lmàculada Çonceii;ão é 
precedida de umâ no-vena· preparato, 
ria com cantlcos 'especiais a Nossa 
Senhora; · no 'dia, da !està, o Sr. D, 
Abade faz· a com;agra.ção .. solene de 
todo o .Mosteiro a Nossa Senhora. 
, Em . todos. os Mosteiros: . Benel)lti· 

nos diariamente, celebra-se· .a "Missa 
de Pr,ma" que· é u'•a missa cm honra 

· de Nossa Senhora, com rito espe.cin). 
Gi·ande numero de Mosteiros Be· 

neditinÓs é dedicado a Nossa Senho
ra. De modo ·l)llrticuiar; · a B!f.sllica 
de São Bento, em São Paulo, tem 

· como titular Nossa Senhora da As• 
11unção, cuja festa ó celebrá.da .. com 
0 maximo brilho e . esplendor lltur• 
gico . · No brazão do aCual Abade de 
.São Bento, figura o dístico "Per Te, 
Virgo", .indicando o sentido d~ . seu 
ideal de direção; . . 
- No mês de maio, todos os monges 

· p_a.rticipam, dia.r.amente, duma pro· 
clssão em honra de Nossa ·senhora, 
e . 110 'mês· de outubro o· Terço ó re· 
zado em cómum; e seguido da Bén• 
ção do SS: Sácramento. 

Deante de· tais fatos, pode perce
ber-se o que valem as afirma!lõ.es se

, guintes do A.: "(Nossa Senhora) não 
Publicou O LEGIONARIO de 3 de ó qiais o ~bjeto central ·de cúlto, mas 

· ornamento... Dest;a maneira o Je-

Refutação à um artigo publicado no. . 
LEGIONARIO de 3 de setembro 

ultimo 

setembro ultimo, na paiina. "Ação monlo se serve de um pretexto pseu• 
Catolica", um a,·t:go que · não pode do~ ·. uturglco e .cristocentrlco para 
passar sem um protesto sentido dos afastar dos olhos dl'B fieis Aquela 
monges beuedit'[lcs ·de São Paulo. . que é sua suprema Inimiga. Sob· pro-

Nessa pubUca<.;ii.o, ao lado da des· texto de assisúr à 'inissa '" llturgi· · 
crição d~ma_igrej:i que concorda exa- camente" se combate o Terço duran-
tament<" - e, em São Pau'.o, exclu· te O Sa:ito·,Sacriflc!o. Nossa Senho-· 
sirnmente ..... com a Abadia de São ra é afastada tainbem· dos ía.bios e 
Bento, sustenta. o Autor quE! tal ti· dos corações dos fie'.s. Entiui, para 
Po de igreja, de 'insplrai;ão ."hil)er· que nada reste do. P!lPel de. ltain_ha 
liturgica" e "crlsto-cêntr:Cá'.' (Sic), que ihe cabe até 'as trê. a Ave-Marias. 
imprca uma .ditninuiçãd do papel de • 

· são omitii!es no fim da. Santa Mis• 
Nossa Senhora 11a vida cristã, redu- sá, sol) a alegação de que "Leão XIII 
zi11do-a "a uma santa qualquer", a :ao introdu'zl-laii estava aband<:lnnd.o 
"um objeto. acjdental de·· devo~ão", ., E . ·to Sa t ., · ou· que "Ele .,a-0 uo sp1r1 11 o , ~· 
etc. entendia de. Liturgia". ' 

Diz, "ipsis. verbis" o A.: "Nas igrC·,. Alem da: ideia geral que esse texto 
jas hiperliturglcas não se admite a.' encerra, icle:.a aliás esmagadóramen
imagem , de Nossa Senhor~ no alt:u·· te destrulda. 'pelos ratos . aponta-dos, 
mór, A Virgem. se. conten tarâ no. ma• ha nó mesm1;1 três · afirmações · parti• 
xhno com um alt.ar lateral esconcfdo culares que pr'ecísam · ser escllireci~ 
em algum canto, ou mesmo· J:igurará das. , - · 
CODl'l figura ·· ornamental 0.11\ a!gunt - Em prJntelro .. ·· log~r,. diz. 0 -. A. q. ue, 
afresco do teto ou vitral dás· ja.ne-:Publicainos a seguir, atendendo ao pedido do nosso eminente colabOi'ador, o· las coloridas". · . em virtude "de· um pr-etexto·. cr!sto-

:Revmo. Sr. Pe. Dr. Geraldo de Proença Sigaud, o texto do cil'culo de estcdos pa.ra centrlco Nossà Senhora não é ·mais 
~ J, E. e. b,., que tem relação com o assunto: · Na Igreja de São Bento, não ha objeto centra. l. de. culto"· .Ora,- ou· as 

imagem de Nossa Senhora no altar, 
11 i devoção a. Nossa senhora. seus funda.mentes e sua necessidade. illór. A Vii·gem está num a:tar late- palavras não tem sentido, ou o que 
1. 'I'Oda a jeclsta timbrará por ter para. com a Santissima Virgem uma. afei- ral, dedicado a Imaculada éonceiç~o, 0 'A. apresenta como erro (crl~tocen•. 

ça·o t--.rn.1. e profunda,. expre:;sa em manifestaroos regulares (terço, of!éio, vlsita.s, o na Capela do Nossa Senhora das trlsmoJ é verdade e. 0 que .·ápresen-
- " ~ tá como verdade (Nossa. Senhora co-. :re.s~as) e em contínuos· pequenos obsequios. Maria Santíssima deve ocupar ém_ Dores uo canto da Igreja (como aliás 
seus afetos e sua vida o lugar de Mãe· Querida. A ternui-a deste amor é necessaria. · estão no canto as capelas do ss. Sa· · mo objeto central de culto},. é ei·ro. 
Variará :; ~ent!mento mas não deve variar a dedicação. . cramento em quasi todas as Igrcjl),s Efetjvamente, é nação' elementar· que · 

2. Na ternura de nosso amor para com a Virgem Santi68ima veremos uma do mundo). Finalmente, Nossa Se- . se Eincontra no primeiro catecismo ª· 
graça Imensa e ,uma garantia de predestinaçáO. o conviVio em t-lossa senhora, nhora figtira em alguns afrescos e pos:ção . central. de J.esus Cristo na 

i I lt d. 1 o e d r· e u a õe dul no vitral colorido no fundo do altar.- · vida · cristã e a posição eminentissi-os olJ.sequ os em seu serv ço, a !e ura e seus ouv r s eve ao s I oc P ç s ·. • n· iór. ma, porem subordinad;i. e não central 
ci..ssimas para· nossa alma. As formas modernas de piedade, que scb pretexto de de Nossa Serinora, eufo; dignidade 
"cristoceotrí..smo" procuram -tirar o nosso amor para com Maria. Santl.sslma devem Merecerá essa disppsi\ão àlguma super-excelente decorre, de sµa. qua-
ser combatidas por nós com coragem e perseverança. Nenhuma piedade legitima cr:tlca que tenha passado despercebi· lldade de Mãe de ,Jesus Cristo que 
cllmlnue n=sa te1nura para êom Maria. Se sentimos que nósso amor para com d · t 1· de Sun Em1· 

~ a ao senso· ca o 1co s · . · é Deus, consubstancial ao Pa.dre. Por a ••a·c ·de Deus .·e1anguece, sabemos que estamos sendo vtimas de uma grav.e · os ·srs "ar·deal D Aidano · · · 
.... nenc1as . . v . · · isso, toda a. piedade e notadamenta 

tentação. Gasquet, O. S. B., consagranto da a pjedade mar'.al ou aerá ·'·crlstocen· 
3. Maria Santisslma ocupa lugar de essencial importancla na economia da Igreja; Cardeal Cerejeira, Patriarca trica" ou não será cristã e catollca. 

salvação. Sem ela Jesus não vem ao mundo nem ao coração dos homens. 011- d Lisboa e O cardea.l Leme, os quais· Quanto .à. l,'Ccit:l.ção do 'rerço tlu-
clc Maria SaÍltissima é banida Jesus tambem aos poucos se retira. Os protes- pontificaram na igreja e não poupa• rante 

O 
.. San ti>. Sacdf. !cio, temos a ili• 

;·antes exilaram N. =•a senhor. a sob· pretexto de concentrarem em Jesus sua aten- · · 1 · b - dl n dade do · 
• ~ raro ouvores a ernza e g ' ·. zer O seguinte, julgando ,que o A. F.e 
cão total. Maria. se foi, e com ela foi Jesus. Com o correi dos seculos foi caindo tempio? Est:11riam no mesmo caso refere ao Ter"º recltadó pelos tic:s 
peça por peça todo o doima., e noje grande parte dos protestantes não crê sequer ss. Excias. Revmas. o. Sr. Nuncio em conjunto, diirante as missas dos 
l 1a divindade dr Jesus. Os hi=r-uturgicos, que tambem reduzem Nossa Senhora A t li · os 1·nunter·os A.1·ceb's 

.,,.. pos o co e ' • do. mlngos e dias santos: a uma santa qualquer, a um objeto acidental de devoção parecem ver em Jesus rio Bi·s·pos q· ue se liospedando ha . 
s e · Em São. Bento, nes. ses dias, ba o!• mais um Demiurgo gnosUco, ·•o Cristo" do que o Pilhe de DeU3 comubstanci~l bitualniente em S. Bento e celebran- •- ntis~as par~ 

0 
povo: à$ 

5
, s,. 
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, 

110 P..:dre. Nas tgrejas "htpermurgicas" não se admite a Imagem de Nossa se- d seus ·aita· r·es n· erihum x·eparo ..,., .,, 0 em · • · s 9· 1·0, 11 e lll .hora· s.,Destas· 8 mis• r.hora no altar-mór, A Virgem ae contentará no maximo com um altar lateral, fi t l ·t ? 

zeram a ª reSpei O·· s·a' s,' desta·c·m-s· e.· .ape·uas. 3, durante ei;condid•J em algum· canto, cu mesmo figqrará apenas como figura orna.mental em l • .. _ 
• é ,_ j i\Iais: A. ser exata, a cr tica nao ºS quai·s ha oração cm corijun. to: a. algum "cafresco" do teto ou vitral das jant1las coloridas. Nao ma.., ob eto cen-

1 
· ,. 

1 i atinge apenas S. Bento, mas a cauça, uii·ssa ·das 7 horas a. que, dú .. ante o trai de cultc mas ornamento. Dá-se preferencla a figuras de cara.ter eg pe o, , -
te d . t de modo alarmante, os mais antigos · ano leti·vo •sMistem e• .~ Juno. s i.nter· llieraticas, .frw.s. cobertas de estupor sagrado dos velhos hierofan s o -Eg1p o, [ " " " ... 

· 1 d~" 1st· 1 e respe.tavels templos ·da Santa gre· nos que altern.am ora~ •. ões com can-<::m lugar. 'das Virgell& maternais, ternas e afetuosas que a p e ...,e cr a cr ou e d . . d i 
1 is ja cuja esti·utura tra uzu·ia esor en· tlcos ao· ss. «Acramento .. ·e. a .Nossa ama. Desta. manel1:a o demonlo se serve de um pretexto pse,udo-1 turgico e· cr - .,.. 

. é é ,. . i tação grave em relação ao culto de Sen" .. ora em ,,.~ral ·. a missa solene tocentric,:, para· afastar do,s olhos dos fi is Aquela que sua suprema uum ga. ,.. .,~ _ 
,, te d Nossa Senhora. ·da· s' 10 horas, onde, creio, o A; não soo pre;exto de assistir a. missa .. llturgicamente se comba o terço u-

rante o Sánt0 Sacrificio. Nossa Senhora é afastadA tambem dcs lallios e dos àealmente, na propr'.a cidade ele ha de exigir que os monges rezem o 
coraçÕ€s dos fiéis. Roma., as famosas Igrejas dedica.tias Ter~o em voz aita., em legar de can-
. Enfim. para que nada reste do papel de Rainha que lhe cabe, atê as três Ave a Nossa Senhora: Santa Maria Maior, tar o Kirie, Gloria, etc.; a ml.ssa das 

Marias são omitidas no fim da santa Missa, sob alegaç!io de qut .. Leão XIII Santa i'IIaria Antiga, Santa Maria ('l1l 8 horas, durante a qual ,um grupo de 
13,0 introduzi-la estava. abandonado do Espil·ito santo'', ou que "ele não entendia Cosmedino e São Clemente no· Monte universitarios·liabitualmente âccmpa-
de liturgia''. · · Celio, não tem a imagem da Virgem nha. a oração oficial da Igreja, Os 

Nós na A. c. combateremos todos estes estratagemas de Satanás, e garan- no .altar-mór, mas apenas em altà1•es tle!s ·têm,· pois, plena. liberdade tle 
tiremos a. .no.ssa Rainha o lugar que lhe cabe como a guarda e defensor:i. da Igreja. laterais, e1n afrescos ou vitrais .. O assisti. à lllissa, coiu<:i ·a sua piedaçle, 

4. [)§vemos distinguir na obrà de salvação a Redenção em seu ato primei- mesmo se 'dâ. com as respeltâblllssi- lhes ·hisph;á;: uns rezam o Terço, cu· 
m .e a &pllc.ação dos merecimentos de Jesus feita peh aceitação humana .. A mas e venei-andas ·Bas:licas de São ttos ra.iem ora1;ão por um manual de 
Eedenç~ ,Jo! realizada por Jesus, dela vem tcda a graça. Mru·la santlssima foi Pedro, São João de Latrão. e São, piedade, outros acoinpíJ.nham a missa 
i-emida; .!)(Jr Jesus. sua imaculada Conceição lhe foi concedida. em vista dos Ju• Paulo extramuros. pelo Missal. ·Será censlÍr/1-Yel o que. 
1;uro.s mel'itos .de seu bendito Filho. Com São Beuto, deveriam, assim; fazem os unlversitarfos: e. os que. sc-

Maf ã. i:.11Jicação dos merec!n1e11tos de Jesus se faz no co1Ter dos seculos tior se1· condenadas pelo zelo do articu- guem a missa pelo Missal? .Não çer:a 
melo de instrumentos criados.. Deus se serve de sua· criaturas para salva1· S€US lista, por "cristocéntricas" e "llipe1·· o A,: conbecimento da recente- E.ncicl!-· 
fill.ws. Nestá Ingente obra estão empenhados todos os 14.njos, os santos do céu, l!turgicas" na sua linguagem pito· · ca '' i'II;1•stlci Cor11oris Christl'' do San•. 
os just-OS: <:la terra. Um exercito unenso luta junto de neu.s, e canaliza as graças resca as ·mais antigas e reslH)itavF:is to Padre. Pio XU, onde sé repete o 
divinas e.s .. f,!mas. A.sslm .a. familia humana repa,·a a colaboração que ela tambem Igrejas da Cidade Eterna. ensiµo secular de que.'' A oração .PU· 
dá ã. cbra tlà- perdição das nJmai,. i'llas, 0 A. não se Jim:ta a criticai- bUca feita por toda .a l$'r'=lja (ér mais 

Dentw de~te plano grandlo.so nós tambem ope1·amos. como ê magn~co e&te tais ~onsti-uções; vai ao, cspirito que .. excelente do que qualqu~.outra, ·i;;fa, 
pla!10 divino de associar suas criaturas à ma.ter de suas o.bras: à salvação das as anima: .. 08 hiper-liturgicos que . cas .a dignidade d~-f!)sposa de Cristo"? 
.a.Jmas o céu é obra de Deus e obra das crituras, Cada santo realiza ur. ... '\ par- tambem reduzem Nossa Senhora a Dema!s, pode0ae, apontar em S, Pau·· 
te desta mara\·i111a, como que um muro da grande catedral. um ao:>rde cl;I. grrui- uma santa qualquer, a um obJéto aci· lo apEltias uma ou outraJgreja, nndo · 
de sintonia. Ém todos atua o sangue de Jesus, como o ca!Ol' do .sol é presente dental do devoção, pai·ecem ver em se reze o Terço, e1u conjunto, duran. 
em toda a vida das plantas e dos. animais. ,Tesus mais um demiurgo g_nõstico, " 0 t.e as missas, dos doiningos. 

Enquanto cada santo, cada homem. é chamado a dar sua contribuição t\ uma Cristo" do que O J>'ilho de Detis con· Finalmente, na Igreja de São Ben, 
parte d:i. gra.nélosa ·obra da salvação das almas, Maria Santisslma foi ch!1.ma- · substaJcial ao Padre". to, em var!ás Missas, "as três Ave· 
êta por beus· para dar sua contribuição pessoal imediata à saJ.yação de todos os A insinuaçãô de que Padres cato- Marias" são omitidas no fim. do San· 
h01nens. licos possam negam a. Dlviudade de to Sa.crlflciq". tsso se dá, em obe· 

Ela•:rezá,<tendo presente a seu coração de Mãe, simultaneamente, a.s neces- Cristo é a',irmação por demais gt·os, diencla estrita às rubr:cas que .. man· 
sidade-5 ;de todos os homens que atualmente vivem. Conhece-as todrrJ, vê-a.s, e seirà, para inerecer refutação. · dam omitil' nas l\Ussaa·càntadas, uas 
sul1. ow~ão ll<'de, a. .Deus a· gra!:a para cada um. TOda graça que tem balxa{lo do , Sobro a devoção, dos beneditinos a do '' Reguieni ·•, quando. segu!das' das 
céu ci(:sde o'. ciâ:.·éla ru.sunção de Nossa senhora até hoje. todas a.s que virão <l~ Nossa Senhora, a resposta às insi' absolvições, na. Missa Conventual e 
agora ate o;':lim' do mundo, são-nos concedidas em atenção ao pedido de Marta. quações ll!aldosas do A .. lembramos . na mencionada "lVIlssa de Prln1a", Co· 

CATHEDRA PETRI 

CRISTIANl'SMO PRIMITIVO 
"Um fato, que sempl'e se repete ém 

historia· da Igreja, é que, quando a. fé 
e a moral cristã .,se chocam ·conua 
fortes' correntes ad\·ersarias de er
ros e apetites v:ciados, surgem ten· 
tat!va:s dê· vencer as dificuldades 40m 
a:Jgum, comprotil'ss0 ··c:>modo, :ou ·com 
algum outl'.O·' expediente pará esqUi· 
va-fas ou contorna-las. 

* 
Hoje parece r1ue o . paganismo re

nasceu, e muitos já o exaltaram. con
tra o.· Cristianismo em seus volumes 
e n9s seu~ cantos; mas a Igreja, des• 
de ó seu aparecimento no mundo, fir. 
mou acampamento com .a doutrin.i do 
EvangelhC' ··e com. a Virtude heroica 
dos -Apostolos e <los seus filhos con-. 
tra, todo O sofisma e toda a persegui• 
ção velada ou. aberta da. gentll'dade. 
Sua luta .foi ·sémpre· levada. a efeito 
de frente, ,opondo aos desvios pagãos 
a fÓ'rçà. iluminada· dos prec13iJos e das 
virLudes · érlstãs, Não . somente as 
Epistolas de São Paulo dão. ·Um. ela,_ 
risslmo testemunhô da sublimidade 
das' obr]gações morais aduzidas pela 
Religião de Cristo é pela luta q11e 
os fieis tinham que· sustentar para 
cumprHo!!; mas tambem· rio· fi~ <la 
Idade apostollca as Cartas do Apoca
lil,)se às setl) lgi·ejas sãq do mesmo 
fato urna. expressão não menos ma.~ 
rti!esta com .àquela continua repeti• 
ção: "Vincentl,.. Qul vlcerlt .. ," 
Ao que vencer darei a comer da ar• 
vore da vida, darei O mariá escondi· 
do; contessarei O seu ncime diante 
d~ meu· Pai e diante de. seus anjos. 
Quem for vencedor não será. colhido 
pela: segunda morte. 

O fervor dos cristãos nos 'pr!inei< 
ros seculos os inclinava a professar 
a sua. fé de modo d'rlamos mais ex
cessivamente claro do que aparente; 
tânto ·que por vezes seu rigorismo 
moral' ultrapassou os limites da me· 
dida; racional, que o Evangelho rie· 
de .Com grande s·everídade· os Padres 
da Igreja · não tiveram duvida em 
éombater, .por causa das desordens 
que causavam, os espetaculós, as 
lutas . dos gladiadores, os teatros, as 
dansas, as festas e os divertimentos 
que, ·não obstante pareciam naturais 
na sci-ciedade pagã. Não ca.usa, . P-Or· 
tanto adm'ração, que a fé fosse trans• 
form~nd-o radicalmente e melhorando 
o procedimento de quem· dela se avl
zlnbava; motivo porque podia Ori• 
genes . no térceiro seculo,. lançar à 

far,e dos inimigos do Cristianismo, 
que ~ueles, .llue na>Igreja g?_zavam 
de menor estima em .~omparaçao com 
OS OUtrOS, .apareciam S~Pl'8 OS !Dr 
lhores entre os pagãos. Quem pois 
comparasse. o chefe· de uma Igreja 
coin · os goverilàdores 'das cidades, 
reconheceria ·que entre OI! moder;tdO· 
reà da Igreja de Deus meámQ, aque, 

· lcs que em comparaeW dos mais 
observantes 1,odlam Ser .C9!1Siderados 
negligentes, ultrapassavam; não o}_l.s· 
tante, quanto à virtude, os magistra· 
elos civis.. . 

Se pois· hoje com tanta frequencla 
se levanta o grito: Volta ao Cristia
u!smo pr!Ínltlvo! que se ·oorilece a 
põ-lo em pratica com a emenda e :i, 
i'éfornfa dos costumes; que este gr1· 
t!) não , seja uma. palavra oca mas 
uma ~eria ~e eficaz volta, da· maneira 
que· a pedem,. conio é necossarlo nos 
nossos tempos; as eldgencjas das 
ações_ 4a Vida moral, 

A -lgreja, · nos· seculos que se suce
dem, seguiu _sempre o mesmo carni, -
nho e boje não proeede diversameí'I· , 
te. Quem não sabe comi> nosso pre· 
decessOl'' Pio X· de s.in .. abriu larga.
ruenté âos fieis, e ,.especialmente as 
crianças, as portas que -dão· para as 
fontes. eucarlst!cas da graça? Seria, 
porérú uma tu.nesta Ilusão julgar que 
a et!c'acla ·do Sacramento, ,o ":opus 
operat11m", <lisp~lise as almas da co
operação )1a. busca d.e sua salv!l,ção. 
Um dos· efeitos da Ssma. Eucaristia, 
"-tamquam . au~idotum, qui:> libera
mur a cU:lpls quot'dianis, lflt a t>ecca
t!s mortallbus praeserveniur -- co
ino antidoto pelo qual ·nos ·liberta~ 
rito.à das faltas quotidianas .. e nos 
preservamos dos pecados mortais" 
(Cone,· Trident. Sess. Xlll ca_p. · 2), 
consiste precisa!ite'nte em conceder 
a forçá para a luta contra .o pecado, 
A vida do cristão que se informa pe
lo exemplo do Cristo, é vida de. com
bate cotitra o demon:o, o .mundo e a 
carne: o dar-se ªº qui!ltismo jamais 
fol um bem, e hoje mais do que nau• 
ca não o é; na Igreja, como, na so
ciedade, e na vida. reli~losa. de qual· 
quer r,essoa. . Possam os fieis qúe ou
vem dos .pu!pitos a palavra. de Deus, 
abrir, com avido desejo, seu espirito 
ao conhec·mento da verdade e da .ri• 
da s9brenatural .que lhes é ofereci• 

'da; mas é necessa.rio que façamos 
segu'.1, a este conhecimento a ,pratica 
dos mandamentos e· qu.e, persevcran-

. do éles nas boas ob~s, .cresçam . e 
se .revlgo1·em na grai:a", · · 

M I:> G. A IJ II A S .: . 
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Aceita-se fa:ciimente a consolação, mas aceitá-la bem 
. não· é cousa facil. E' até mais dificil aceitar a consolação 
como convem, do que resignar-se no sofrimento. 

Aceitando a cónsolação, eu vejo, de ordinario, a mão 
q.ue a dá, sem atetJder Aqu·el~ que a dá - e ·isso é ingratidão, 
é egoismo; pode ser orgtilho'. 
I 

• 
A consolação passa e como nuvem se esvai; a vontade 

ele D~us permanece, 'sempre imutavel e eficaz. Procurar di
rctan1e11te a . consolação, não é de bom conselho; acéitá-Ja 
coni simplicidade, é perfeição ·e amor. Recusá-la, por amor 
.dé Deus, é grande energia e mortificação; aceitá,ta em paz, 
sem a buscar, é santa humil<lade. e a humíldade. é grande 
barreira contra as ilusões do de1:1onio e os perigos do 

· cgoismo 
DOM DUARTE 

JUVENTUDE FEMININA CATOLl[A 
RECOLHIMENTO MENSAL 

Reà!iza-se boje, na Capela das Ser• 
vas do. S, S. Sacramento à rua da 
Gloria,/474, · das 7,45 hs. · às .12 hs.' a 
manhã de" formação que a Juventude 
promove · mensalmenté para · as .suas · 
associadas. · A esse Recolhimento es~ 
pera-se o corilparecimento . de aclstas 
de todos os setores, militantes, esta
giarias e. simpatizantes uma vez que 
é de sobejo conhecido o alto. valor 
destes •exercicios espirituais feitos 
metodicamente eàda mês, . 

Concorrendo.· tais recolhimentos pa.;. 
ra o aperfeiço.amento das nossas jo
vens, para eles são convidadas todas 
as interessadas pertencentes ou não a 
associações · religiosas. 

REUNL\O MENSAL DA· JICF 

dario · que constitue um presente de 
íino go;;to r;elo modico preço · de Cr.$ 

, 6,00, Quem colocar 10 Folhinhas. re
ceber~ wna de bonüicação e" às' Se
des· de outras Juventudes concedemos 
um desconto de 20% num pedido su•. 
perlór a 50 exemplares. 

CAMPANHA DA MODESTIA 

Sob as bençãos de li.faria Santissi
ma desenvolve-se com •exit,o. a Cam-

. panha da Modéstia em boa hora en
cetada· pel, · Juvenk,le num· anseio 
pela pureza de, costumes das jovens 
militantes da. Ação Cato!ica nas nos
sas. praias e piscinas,. 

Duas ~cursõêS já foram graças a 
Deus .levadas :a . efeito participando 
d<:Jlas um punhado ,clé mo,çp não só 
da Juventude como .tambem da Fe
deração Mariana Feminina que des-

de o inicio da Campanha vem ~:.-aba-
, lhando ao lado da Juventude pelo. 
mesmo sublime. ideal. · ·• 
. · .. A Campanl)a vai ganlíando terreno
não só :em nosso meio .como tambem. 
no interior do Estado e em outros 
pontos do· país tanto do norte como 
do sul de onde ten, chegado à nossa 
Sede ' pedidos do "MAILLOT DIS
TINTO" que ;ti vai se ~ornando c~
.nhecido e adota&> pelas. Jovens brasi
leiras ~rtadoras . das . trad\çóes· crís-

. tãs. da sua raça e da sua gente. · 
· A Juventude Feminina Catolica, 
-com Sede à rua Co.ndessa . de S. Joa
quim 215 está- apta a atênde_r qual
quer pedido de$se tipo de maillot nas 
cores: azul · marinho, grená, ve~elho -
e preto, nos tamanhos 42, ;44, 46 _i;,ara 
·moças. Nas· mesmas cores para crian-
. ças. 

CIRCULOS DA J, E. 0. FEMI!ONA 

_ I, Fora do plano. 
. A campanha ml.sstonaria nos .ÇolegioS', 

1. Os colegios bri.slleiros dão ao 
. ·mundo ca.tolico um espet.acúlo maravi• 

lhoso. movbnentando-se generosamen
te em favor das W-tlbsões. Este espeta
culo enche de . con.solação o coração 
amargurado do santo Padre para· qu~m 
a esmola . generosa da tuventude re1>re
senta . o amor de filhos queridos e a. 
caridade em favor dê outros filhos .quejaum longe da casa . paterna. o beijo 
-terno que Pio XI depositou sobre . a. 
bandeira pontificia que. se destinava 
a.o campeão Mlsslonarlo ê um osculo 
que o Papa deposita na t'ronte de .cada 
um do seus ftlhos e filha.s noo colegios 
brasllelro.S: que se sacrificam pela Pro• 
pagaçáo da Fé, 

2. Alein deste consolo que nossos jO• 
vens dão ao Coração do Pai Comum. 
dão 'imenso consolo ao coração do Fa;i 
do Céu e . ao Coração Saérosa.nto de 
Jesus. Ao Pa.l do Céu, ,orque nosi;a 
esmola e nosso · sàcriflc!o se destinam 
r, resgatar seus filhos, prodigos, os · pa
gãos e l'e<-'Onduzl-los à casa pe.rerna; 
destinam-se a ajudar os arautos de Deus 
14', tarefa da ensinar aos homens queil1 
6 Ele a faz.e-lo al)18.do. e enfiin a. en
cl\er de filhos amados sua casa de F.•,ü, 
r. Santa · Igreja, na terra e no céu. · 

. . 
:,, Na hora. presente,· porem, e para 

a J .· E., e. a e mpi,llha. mtss!ona1i~ 
tem .um. outro carater que nós .deve 0 

mos focalizar. ,A hOra ~SCQ.te é. uma, 
hora de apostasia. das nações. cato
licas e dé modo especla.l elo mundo fc•, 
minlno, A vida. social e particular . daS 
meninas e inulheres vai se pagan!zan° 
do, e à llllnsualidade, a falta de recata 
e de p1.1dor, · ~ tni.pureza vai conquls;. 
ta.nd<l t.errerio entre as 'moç3,1; · catolicas, 

Se nos lembramos dOlj dei;varios da 
moda., eles bail~, das vrala.s e piscinas 
e d& desenvolturâ de tantas moças nos 
clubes~· nils casas particulares. compre.-, 
endemos que ci Coraç~ Sagrado de Je--

. sus se sente extremamt-nie magoado. 
Igualmente grande · se n.os afigura. ~ 

··magoa· do Purlsslmo Coraçáv .i:!e Ma
ria. Ela 'ó a Virgem dás Vlrg~ns. e 

· nada a. magoa tão pi'Ofundaménte como 
& Impureza · de membros do Corpó MI:; .. 
tieo de seu Filho, · · · 

Ela.' é M!i,e de «'ada uma de.ssas .. mo
ças tutels ~ 'c1esgarrá.ctas, e seu eoração 
materno. nada. sente. tão intensamente 
como a miserla dessas. 1tl.na, e a tris-
teza que causam a Jesus.. , -
· 4. A quem cabe á. obrigaç~o de · con• 

·s:>lar e reparar ao Coraç·ão PurlSELmo 
de Ma.ria a magoa que lhe causam as 
moça.3 catdllcas brasileiras que são es
cravas da concuptscencla prorla. e alheia? 
Co.be evld,mtemente em primeira li• 
nhi. às moças catol!cas bra.sl!e!ràs que 
ama a Jesus. 

Est.6 deve .se o l)E1nsamenw domina.nQ 
te na Campanha das Mlilsões durante 
o mês .de setembro e Jutub;o: tudo 
pelas lUissóe11 pàra consola,i- o l?urissl• 
mo Coração da fu..illdacíe·, . das moças 
brasileiras. que se esquecet·am .da bele• 
za di santa pureza. 

Conqlil,star ,,Para ., (;oração. de Ma
ria novas almas moças. · em repara~áo 
das moçás cátol!cas que lhe foram • ln• 
flélll. . \ 

. Atrair · e. . !me!Ísidr-de -divina, pela. 
!nterce&Sâo · da Purlssima Vlrge:ri, para 
que. as moçaa lll'asileiras st jam puras e 
recatadwi .. 

ã. ·As jecistas trabalharão para. dar 
à Campanha' das ll4iuões este ,cupho 
de reparação ao. l:lagrado Coração .de 
Jesus pelo Purisslmo Coração de· Ma.ria. 
Todu as esmoias . serão ~fereclda~ a. 
Nossa SenhOra. ,nas três .. atenções lndi• 
-cadas a~tma. Mas a parte princ'tpal 
da Campanha devem ser 3,1;_ orações. ai, 

mortlfica.~ões e os atos de .virtude. · 
Pedirão a.o Purlsstmo .. · Cot,tção· que 

Interceda. Jui,t(> ele .Jesus em · favor das 
meninas pagãs 'Iara que ela~. conver
tidlls e batizadas. consolem a .Jesus e 
reparem a ~<>Tatidãri de suas trmãs· 
ca tol!cás. · -

Pedirão ao Purlssimo co,ação que ro• 
gue a Jesus em fnvor . das moças .bra
sllelrns e Caça com que elas.· compre
endendo o Ideal !ia püreza completa, em 
lugar de e.trair sobi-e aossa nação as. 

(Concilie na 7.a pag.) E' hoje que se realiza a reunião 
mensál deste. setor da .Juventude Fe
minin.i, às 11;30 hs., na Capei.a das 
Servas Sacramentirtas. As senhoras 
Dirigentes se empenhem para que a 
esta teunião · compareça o maor nu• 
mero possível de jicistas. 

A CfGUEIRA1 AS Mn[ESTIAS. MENTAIS, 
H9RA SANTá 

.· ' ' . 

Hoje 3.o doÍningo do m~s, para to
dos· o$ mf:lmbros da Juventude have
rá como 'habitualmente uma hora de 
Adoração •.. em Santa 'Ifigenia, Sede da 
Adoração Perpetua, .à.s 14,30 hs. e às 
l6,45.hs. · 

'REUNlãO DE CATEQUISTAS 

nas paralisias,_ dôres de caqeçá, àtrózes e contincras, f~Ita de 
memoria, rumores na cabeça, ,derrame cerehral: idiotismo, 6U· 

puraçãó ctos puvidos, ·1atejamento <las artérias, fócos de su
pttração, e1:c., são ·em geral caus,1dos pela $ifüis herdada ott 
contraicla, essá cruel . molestia que silenciosamente corróe 
o organismo, com todo s.eú cortejo de dores. e sofrimentos · 
aniquilando .à cor;,uem a vida! ' 

os p1op1·ios ~acramentos que agem como instrumento pe&oal de Jesl!.'.lo, ·só ~ão aplJ- quC as "Declarações O Constituições _ mo a omissão nos três 'prl!ne!ros ca, 
cados ct,evid~mente pelos . ministros e sp. ·~.ão de\'ldamente recebi:los por 116s por cht Regra de s.ão Bento da Congrega• sos é gerahnente conhecida, é pro- Hoje; às ... 15 .. hs .. havei-á soS pi·esi-

. cau:oa ci~s rÓ'g,be d~ Virgem Maria. ·'. · · , ç,lo BenediUna Brasileiraf', contJ- ;,;ave! que · o, A., ou seu informante, dencia do:··R •. t>~., Gerafdo Sigaud, S. 
o nosso·,E;nhto Anjo Custodio nos guarda por ordem sua de acordo com seus nuando untlgà e universal tràdi!;ão · tenllam, estranhado a omi11são nas _ V. D. assistente arq\lidiocesano · da 

planos. ' P. hlsto1;ia. do mundo é dirigida. por Deus em atenção aos pedidos l:!moro• beneditina gu.e é de 14 1:1eculos, Cij• .. Mlssaa "De Prima". que se ceiebram · J.EC uma reunião das catequistas en-
sos da lialn.Jé· ,~o Cétt. A unlé:à c::iisa que se opõe a ela f. "- níá vontade dos 110· tabelecenr que "os monges venerem diaria111ente em São Bento e não se carregadas· do Ensino Religioso nos 
rnens e :·a rn!va 'de sat!\náS e de seus comparsas .. !11arla respeita a liberdade doe Nossa Senhora da Jruac:ulada Concei· distinguem aparentemente da:,, mls• colegios e 'ginasfos. Todas as catequis-
homem,.'. •,· · ·" · çií,:> de modo muito particular e que sas c;omuns, E, asslip, provavehnen- tas ·que auxiHan;' ao .Secretariado de 

EI ~ permite que satanãs a1·me seus exercitos e destrua grandes bens. com auiem e, sai.to Rosario'' (cap. 20, te, aquilo em que o· zeló do A .. julgou Educação da JEC. devem comparecer~ Energico i. u,siliar no trat;mento rla. Sififüi, de ac;ão certa, 
prej.liw pàra as almas. (;)ue motiYo a leva a permitir tal coisa.? o rr.:.mo ln- decl. :;6). · ver um desprf?ZO ao papel de No_ssa dicaz e rapida, :i.provado peJo D N S P. é ·ó remf'ciio de con-
sonctavf.l d1!sign1o que leva neus a permiti-las. Nós não o conhecemos, a.penas ~a São festas de preceito para os bo- Sanhora, era na realidáde uma Mls· . FOLHINHAS - . 
vezes o 'vishunbramos. Adoramos este designio humildemente. nediti-•os. de ·comemoração solen!ss!- sa privilegiada rezada expresaamen· fiança para O tratame11to dessa rehf'ldC' enff'rm1Clade. 

· 5. A vitoriá final é de neus. Isto quer dizer que a vitoria flnat. é de Maria. ma, ao lado do Natal, Epifan.ia, J?as- te em honra a .Mãe de Oeus: lmporta Foram muito bem recebidas os pri~ · Consulte seu médíco (!,Ue lhe. dará seu apoio e- come.ce, 
De11s \'eÍ1cer(i· por Ela. Sua vltrude. sua ca.rldade: sua intercessão porão em jogo coa, as festas da Imaculada Concei· acresoentar que a .Comuri'dade · Be- meiros .·exemplares da nossa , fOLHl- hoje m~smo, i;e1;, uso e tereis vÓssa saúde protegida co"ntra 
r.. grnça'ãiVlna, os batalhões angellcos e os milhões de sell!i filhos. A Il!'reja podt ção 9 Assunção. de Nosi;a ::,eii)lora neditina não• c~nllece um monge ~i· NHA para o novo. ano. A J.uventude essa traiçoeira doença, , N.o 

93 
EC 

corjt,w ~om a fidelldade de milhare.;; de eJm?s devotad;is. uas todlll! el~"'•êm este (Cap. H, «ecl. '.llJ. o oficio prescrito qu~J ~ue tenha af•rml\do ~Rt!lr. t,~ao está .conti1;1ttando corn mulw entui;Ias~ ·. .· .. 

:(Ç.OJ1.Cll,!_t UJ 7.a pag,) -'-·~~a OS !fJnã9S 1911'08 d(6ãq ~~;llt,Q~' . .·.· ,, :J~o~,~f.U~~,"\f~:~~~;~fc;'L'~:~,~~~e:~,~1e1~·~5ko/tn:is·:~•.•:-"'/ .. ·••·· .. <··.··;,!'ll,IIII;•,• . .J:.":•,•.'.1!_•.,_:l!llú"",';.'"'":;_;~-~-.'.!,•i2c•,.;;-;,"'°,c:=~-2~-ié.:"i'°'.'L•G,:•:,,,,~•k,i,:L"'°i:.,"'"c,;~~"';;;,•,i~,.""'"!''-"'!"r,~L,,;1 .. ,_,
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Tanto, ponentura, quanto qualquer ssu contemporaneo, São Vicente dlll 
eutro recente eso1·itor. Jacques Ma.ri• Paul<!, foi seu dlScipulo, MSiln. c->mo o 

:1nle::o~es°°~!!~~l:~ospa~~mfa:ia:!:~ o '' D n ··ma· D ·1 s m o I u· .. te D ·r a ·t '' d e J. a e q D e s • a·.r 1· ·t· ·a .. 1·0: ::~~ i::~~ioq~:t!sun~;ut.e:m::;it~i~: '' humanlstico" de vida contrario lnt<!t- · · . . . . .. · · · . . · . . .· · . . . ·.. . . gundo · qi:.artel do sceulo, e o Padto 
:i:amente ao monlstico natureJlsmo tão _ Eudes, que criou os Eudlstas antes a.-, 
caro a mi;itos dos UOl!SOS educadOres. !lndai· 

0 
terceiro quartel. :Não obstante. o .. human!smo integral" 

do sr. Ma.ritain não ó isento de alguns O LEGIONARIO' transcre\Íei·boje uma solida e brilhante. ~futação das doutrinas do . , SÃO FRANCISCO OE SALES 
aspecto.:; de.scoooe.rtantes. Em primei- · · · H • I al'' E. , ·· f L • 'J T e e" ~"bre agraM ·atual ,; .. ond,> MOLIN""TI' rn 1_ugar, ele transporta do campo 1a. ção tnte:ramente distinta da vida JJOII· snr. ·Ja<:ques Maritain .aobre o " uh'iarusmo ntegr • · seu ·autor o pro essor · .. owe • nnqu r ,, .~ · '-" • """"' 'º •• 

tlelt: o bem comum das pe:;soas ·hU!tló.- l e.screve: "Quanto .mais f~Jmente· nos 
1'1Josofia para o da. teologia a discussão A.. ·Mercier, D. . Lit., L. H. D., L. L, O., da U. niversidade · de Harvard,, laureado pe a Aca- aproveitam. os cia.s · a.tuals gra ... ças receb.i. 

1 na,s toma o lugar dos bens particulares ,. 
:;obre 0: humanismo. e, ao faze-io, ut • · · · · dM. tanto mais. nos .proporcionará o 
llza-se ele úm v<leabulario que pode ge- dos individuoo çamo finalidade do Es- demia Fràn~; · Onipotente no. vos e ·1na.iores graças"?· 

. tado. o· E,<;tado ~!)alista cltrlgirá a ·· • · • b~ it. - bJ' d Can da l ·1 1·ar confusões. Em s,e~do lugar. já , Es.t , •. ••tudo de. mons•-_ . -3 ..... · pol,. do magn.i.f1co tra 11WO pu 1ca o .no a · pe o 1 us•. (A. Tan .. quere", Thr Splri. tuàl Llfe, P.- 69) distribuição da rtquéza tiao a tlm de S!l• '"' """ w""' u,,c: "' J 

:v~in:it~! .=.teol~!o: ... ~ e~:~u;;~ t!stam- os apetites. 1ndlvidual,'!. n1as tre beneditino D. Jamet, que rião é só no Brasil que ée avolumam as di&:::repancias contra 08 ·que se .1.1terei;sam pela historiá 
" · para ,.._...,,,urar a todos a realização das das .!délJtS devem, portanto, discutir 

três secul~ " mele\ se1n iama.Is ter sidJ -~ a obra.,, do .snr. Jacques Maritain. com o sr. Marltaln a úsa_rção baslca 
condenada. pela Igreja e a relaciona ·condições necessarias ª uma vlda mo- · ·And b esaltad da eUá fflcsnfl:. (la ·hlstor~; ~ que o 
com um ttl)Q de oseudocrlstão: ollomém ral. Tal· Effl\do· reconhecerá a dlgni- Esta· univeraàlidade de pr~up.:i:çõe:&, que do Canada aos,. . es trax so r . os "'.ol'-'·mofol,,,.,.,motorctamoderoa, .. __ disso 

da.de doo sew: cidàdã95 · como pe&oas e • d • uf. ' • ·· · · · • ' b ºJ · ' I .,~ """ .,. -
de. Idade clllSSlca. Nestes •ermoo. ele · 011 'meun catoJico• ·. ev. ena ser .s 1c,e .. nte nar.a provar que os eacn. tores ras1 eu-os. . que &e e- 1·uça-0 da. c•Jstanda_ d. e .. o .. JA'.ollnls. m .. o_ é,. ve. lo os relações de11Sas pes.soas coin a ordCl'\ .., ..--. • 
suscita nãu 'JÓ ª qUE>.stã:o de saber iie.· ~~ sobre11atural, vantaram contra a propagan1fa dos adeptos_· .. de Maritain, foram an.in)ados exclusivamente mep.os,.um dos modosortodox03 deencarar 
seus verr4:llto.. <!$tito 1>11m fundamenta- . 0 PX:Oblem.a ,da g1·aça e da.liberdade. Ainda, 
dos. ccano talT'bem a de. sa))er se eles CRITlcA· do zelo da ortodoxia e jamai3 por preocupa çõea. de: carater regional ou pessoal. qu~ 0 não fosse e pórtallto;pudefiOO ser con 
não ~~ultaram d:i.. sú_a ra~ em reco- Extraímos da revi&ta Voz~a· de Petro'poli,s, volume ·2.0 de 1944, este import!lJlte ea- siderado perntciQso. como enpende o sr. 
nheaer .e aprel'ia1 d<>vidamente a lnfluen- Mal'itain, é multo dlflc11 tsoh,l.r hmtori• · 
eia da.,;. vàr!a.s correntes de oensamer;.. F,ssa distinção entre ll'ldiv!dualismo e tudo. Os sub~titufoa, feito& para. facilitar a leitura, $ão de lavra desta redação. <:amtinta sua posstvel 1nnuenca da das 

ul · personalismo requer ma.Is a.cm,a(io exa- . . . 
to que fluú-am · atra.\'és do sec o C.eze!l• · · var.la9 outr.a..· "ntão exlste1.1tes .que !n.s me. Segundo $ Tomã., que encontrou r 
sit,J, a .definição· em BQée!o. "pés.soe. é uma tigaran1. o hOnie~ do seculo X:VlI a 

NOÇÃO 

1. - Neste pais .tem-se entenrlldo or-
. <li"armmE>nte o humanlsm<, ·no !*lnt!do 
em que ·o· definiu o conhecido dlctona
r!~ "New Merrlam Webster": "Um 
Fl.stcma modo ou atitude de pensameo
fo ou de a.ção fulldados. sobre lnteres
~e~ ou · tden.ls dlstlntame1 ,te tiumanos, 
rnl)!'clalmente n.ando contrapostos a In
teresse.~ natura!i.sticos ou reljziosos" 
.AssilU um humanismo m.asmo Inte
gral. tem do rer um ismo acerça do que 
é humano. acerca dr vrdem natural No · 
n:aximc poderá.. toma.r em consldera
r;io o especial auxilio que Deus deve 
o.o nomem na 1rdem natural tiara COn· 
t.rabalançar o ,ttrntlvo do. satisfação 
sensual Inerente a todo composto de 
corno e aima <Cfr Charles G Her
!ZOJ.'! S. J., G~ the. Redel'.aner: pp, 125 
126\ o '1omem. oorem do "Humanls· 
1no tntegral" do sr Marlta:ln não é 
.aquela homem naturnl 0.studado oelos 
tilosofos 'lSC01asticos. 11$im como por 
'Babbltt e t1Io1·e. ·o llOmem do sr Ma· 
~·itain foi tlvren,eilte eJevado por De•1., 
l. orrlem sobrenàtural Podemos. na ver
dad,• aproveita., com <1.gra.do o ensejo 
par,,. discutir · esS(' humanismo sabrena.· 
tt.rallzado, coiµo de•,e ser propriatn€n • 
te chamà<lo o humEÍnismo do sr. Marl
tain: mas d"V amos ser ,)re)l!amente ad
vertidos de que passamos do :am
l'~ .da. filosofia nara o : 'l. teologia Tan
to mais· q~e o sr Ma.rita.in contrapõe 
lmmanismo "antropoceutrico" a huma· 
n!smo "teoccntrlco" O . rlmeirO, di2 
elo, tem por 9.SSl'ntaclo que "o homem 
l, o centro do .que é nurr.ano e. !)Or oon-

. .s~ulnte, de :odas as coi.sas e supõe uma 
cGncepção na.turali.•tlcà. do que é o ho
inem e ,10 que é a !lberdade", ao pcs
so qoo o segundo reconhece que "Deus 
li o centro do que é tmmano. e supÕl' 
uma con~pção cristã oo homem peca.
Cior e redimld."": e, alem disto. u.>na 
concepção da graça e dtl tiberaade em 
qm, "o crls~ão ent;ende que lhe p~r
tcnce, cleveras a livre lnlctat!va d:>a 
:seus atos bÓns em ·sua. totalidade. ma~ 
que essa. tnlclatlva é <toenas o;ecundl!-· 
da.. l)!)ls só- a Deus cabe a iniciativa 
primaria . procedendo o bem que faze. 
.moa lntetriti111,rite ·ae. Déús como causa 
primeira, e ·1ntelramen,.e de n6.s mei-· 
11100. como causas segundas e livres". 
CHumanlsme · lntégral, p. 35). 

CONFUSIJ.O DE CONCEITOS 

Ê · licito duvidar que tal vocabulario 
[acmte o ·?xame é entendimento do hll· 
manismo. Pois não é o humanismo, 
como tal. necessariamente antropocen
t.rico. visto como a ordem natural é an
tropocentrlca? O homem não 'é. · está 
,·tstc. o:ultlmo fim da criação mesma; , 
nia:, é o tato central na criação: "Fa
çamos o l:lomem, à no&.a. Imagem.,. 
que .ele· impere sobre o mundo inteira ... 
e reine · sobre todas as criatura.s que 
existem sobre a terra" · (Gen. 1, 26•28) 
o: homem é e, fa.to central da criação 
por causa. d sua peculiar natureza; e 
tí justa.mente ao 111m1antsmo - eomo 
oposto ao naturalismo - que compete 
68,llentar esta. concepção antropocentr1· 
ea da criação, 

Demais, qua11do se !)BS..sa da filO~fia 
para a. teÓÍOgi3:, a. palavra "teocentrl
co" v,plicada ao h3mem uã<> só pode 
ter wn sentido pantelsta. como tambem 
não é suflcienteme. \e explicita. Mes
mo na ordem natmal -Deus é a Causa 
Primeira e o UltimO Fim do hOmem. 
l'ortanto, um tlumanlsmo Integral, con
quanto antrui,ocentrlco. o teoal'l)uico e 
teotellco mais do que tcoce11trico. Mas 
de acordo com · a teologia Deus não t 
60tr.ent.e · a. · Causa Primeira e o. :Pim 
Ultimo da vida sobrenatural do 11omem. 
Na. nova lei. a vlda. 11uma.na tem dé ser 
1-e-laciona.da· com Cristo. O bumanis• 
mo sobren turalizado, re.novaao por 
Cristo, deve ser ehamadà crisUK,entrico. 
trma vez conl,eddo pela Fé o fato da 
R~'Clenção. nenhum 11umanlsmo pode
m 1100 content: r. por mais integral que 
seja o que tiavemos do profeesar . é 
·um humanismo cristão. - um huma
nismo sobrenaturalizado, twarquico, 
teotelleo, a1-itropocentricó e crtstocen
trico. Toda~·la. uma. coisa devemos com
preender: opoy eue hwruinlsmo teoJo
sico aós pensadore~ na.turalislicos sem 
·primeiro faÍnillarlza-Jos com um hwna• 
· nLsmo· l!lt:egral de teor fUosoflco é· em-

J. · baraçar a, solução de um dos mais im· 
.1 portant~s problema:; culturaLs do noas, 

tempo. 

t'I\IA DJSTINÇÃÓ 

It - Outra distinção habitua! ao sr. 
t.:arita,il1 é ·entré o ho1nem como "pes
,w.:; ., ê o hQmé , como "lndivtduo » Diz· 

.. 1>c. que o homem,· como lnrllviduo ten• 
de a tornar-se egollita; achando-se 
ccfr1tn1r~éto na busca do que iteseja. 
lXll' outros lndivlduos, e,Je tonia-.w ego
·CEntrioo, um Individuo pros.se!ro e vio
clento que se sente obrlgulo a lutar em 
def~ . dOS. SCU8 dil'eltos de igualdade, 
liberdade· de opinião e voto !,"; o in
terwe próprio que ;,.rrasta ,._. Individues 
ê. · aceitação do do.s!)Otfs1no do Esta.do. 
l\ilesn\o então o Individuo i;e conserl'a 
avido de ltdqUlrir para si, até . que o 
Estado nlvele JJ, rodos em uma. . sJ.milai· 

situação burguesa. por meio de · uma 
igualitarja destribufoão• da. propriedade. 

!L'ntt·etantG · ~e11do um ente raciona·], 

substancia · Individua;! de uma riàtureza querer orgam:ta. sua vida Jndependente-
racionBJ., , Sum Theól. · !, q. 29 a. 1). ça, até ·elevar-se à. contemplnç§.o mesm~ ço sua 1·ida · e telicldade na tc:qa, O ta. Incompatibilidade. • . entre ·a, graça mente :1e Deus. 

' do t1no, até que; Iluminada por el!'W em Molllilsmo ê, póls, çómo se \ié. a teoló- o a liberdade .. e, .como o Molinlsmo, pro-
Por conooguint<· umá pes.wa não é mais s1.m uitellgencia., re una ao Uno, pelo gl:i. do· homem· .cristão da. era. cla&ica". cura salvar a liberdade humana a ex-

. do que uma espécie de substancia ln- extase, pela fusão da a!llla com o es- (Humanlsme llifégrz.l, pp. 26.,. 27). pensa.s · da caiu-:tl:dade D! vi n á, " • 

~!:~:~~~ u:d!~::~d~~ ~~o~fu.~!i!1ª!c~~: 1urito universal. Isto slgnif!Clt a nega- De um modo g$1"al quer lsto dmer (0hr. clt. pp. 27, 2&). _ 
uill, uma substancia hititiana individual ção da. Imortalidade 'individual. Cons- quo· o crf.stáo ... ocíerno procura real!zar · Como, porem, o racionalismo era uma 
_. um lndlvlduo hum!i.no. No que con- tltue um sistema verdadêirami:nte· "wc~ sue. \'id;,. e felicidadé terrenas sem :re- teologia humanlstica. . absoluta enquau• 
cerne õ,, · diséus.são do humánlsmo: fato cantrico''· . . l.icloilà--las· co1n Deus; ou qüi. · qimndo t~ o Mol!nlsmo era-o apenas de. modo. 
qüer dizer .que· 0 homem, é. um lndlv!- Quando os personallst.a.,;. opõem o !n• o !az, acha-se com direito a unia. p~-· atenuado,, o racionalismo. conforme .ex-

. · dlviduo à pessoa, o corpo ú)divldüal à re dll, lntdativa daS obras ei;peci;i.is' qu,e põo o si· .. Marltaín, deu-nos "uma, teo- . 
duo humano. e não, a.per,~ _um lndivl- · 1 ." · 1 · 1 -'- , ,,.ti · no d ganhar l.3 gla ou metafislC/l, d .. es"t. avida. da gr;i-_ duo: e que. como Individuo humano. ele alma pessoal, e es parecem cs.,,,,p. gua • po.,..r .. p:1-, ~r com ·.O · .1 e .,. 
6 u· ma -...... Portanto a: soéledacte ni,ento colocando o homem na junção me:ecilUentoo pa,a a outra vida, ç,". <P. 30}. .l$to é, s•m• .duvida, o 

.,_,.,.. dn ma•õ la com o 00pir1·to e dc!x•il.do o tolsmo. Ora, i:nplicàr que o Mollnls• formada por h<>mens é formada por Í.11• " ....,r ·. = · . ·. ~ 0 

di-i!duoo hum~ós e· não por tn.d.ividuos ser dilacerado entre o pa.rtlcular e o l!El'AltOS m:>. do secul<> XVII produzli. ou, pelo 
· · unlvõ~sal · ·de=re=m ~ n1ateria e ~on 11'.'·11M,· faciJJ.toc, o advento do Delsmo Em .COÍ:l...<(lquencia nl!.o i,odemOE,. d.lzer -..• · • ~,, <P · ~ " • ~ = 

sideram como unlco· méto de Balvação Farz cJmeçp.r, pod,e-se dizer qua.a àes· · do secu:lo.XVIIl, é.propor uma tese his-
quiJ. em tal .sociedade - a.s tendenc1M a, elevação do eapirlto pelo Mastamen- .e.rlçlíq que .p sr. JM:aritaln faz do Mºll· torl,ca muito dliicU de provar. O ar-
egolsta.~ orôvêm c!Os lndlvlduos. e as ge- d ·- •"·l , n'"mo .como "uma forma atenuada de. su11tn 'oi admlravel=ente .ex.·p~sto . pe!o . ti-~ro= e ··ra. ci~ua1a· dlri""d.as ""ra -as to a ma=• a. "' , ,, µ, 

~· """ teologia humanwtica" ,ob: eit. .P·. 26) Pc. Henri Busson em seu monumental 
essencia., provêm c;!as pesi;oas Em tu DOUTRl:SA DE s. TOl\lAS êstá. J1ujeita. à mesma ,objeçãó que o. seu trabalho: Les Sonices et lc Dêvel!lppe-
dO qtlanto se relaclorui. 'com a, apreeu:ião em~:rc;;o do terino humanismo !ntegraJ, men:t du Rat!omi.Ilsme da-ns la Lltt:é-
do · ob.fet0$ parlicu)a~ 0 b,omem de- Isto não· ê uma doutriná tomlstâ qmuulo oo refere ao sobrena.tura,. Se rature Françalse · de la. Renaisllance. 
per.de dos seUB $ent!dos: rna3 auando , ,,. ln.df:vld , . · , 1 , h lsti "I u Par," Bussoti ·a ·Orig~ p~. '"c·lpal do ra-. · · · · s. Tomás JScreveu. = .. , 'v · . . ui) pro- a expre.ssao teo og:a mnan . ca ..__g - " ,..., .... 
elo se serve dos objetot! pa,rtlcúlàrea de ,. .. 11 ~- ., •0 .·ci·onal!smo ·moAemo·. =. "~ha. no. neo-. · - pru:mente dUo " déyér:16. énco11trado:•na lll2. col.sa &ign f ca, nm, po.,e ser sena ·• = = 
acordo com os pririclplos unlvenais qu• · 1 · · · · · d · t l nverr ... -'is· m' 0 . d• õ•co'" nnduana, (e.· 1·516'. · sul;stahcla, pois que a substancia~· n~ .u1ns. teologia ·rela.tiva 'li or em na ura. .. • ~ = ,... .- , 
llumlnani · a ~ua. lntel!R"Cntla. eJe vlvf' . . •·t .,,.;;. i .M "ulo P. n·n· cir-al ·expoen•- foi P-pow"'. • · dlVlduallm per se. •. • 1uen1 dl.6ro, <ls Serla .., o o - .que se ...... oJn a """'" V , - "" u,,. _,, 
<iegundo a raZão: não se pode, no e11- . - . · i te d.! ·d zl·. Eni. F~ança, jã· h•·vta· ...,,is•"" ·e Pro• Individues serão timto mat,s perfeitos e togl.e rui-t'Ura!, a que, w:r n = o a • ~ = ""' 
t;intu,. dhrer que nele os se.ntldos per- distintos quanto mo.is pertencérem a ra.zã:i se e•..;'.â à Idéia de uma causa testantes Unit.,,rios quando Molina. era. 
tencem ao ind.lviduo e ·0 Intelecto à subste.nclas ·mais ·elevadas, lst<>, -é. ma.ls primeira e de· seus atributos. Nisto é - afada criança, na Espanna. · Mosti.t 
pesso~, Tanto os sentidos como ª ra- 1:a:zoaveL5 e l!vni; no.<; $eus atos .\'O!uns .ql!C consiste a teologlá r.atural, na filo· Builson que foi de ·Padua 9ue passo-i: 
zão pertencem ao in.dlviduo humano ou taríos. pois a a.tlvidá.de pertence · ,w in• sofía, ,ei;çola.'!ttca, e Mda t.em a. ver éóm para a França . o movilnen~ deísta e 
pessoa. humana. d!v!<luo. . . Portanto. entre todas ll.S i: l)rdem .s~brenatural, QU!l só pela Reve- ateista dos chamados Llbertiq11, e que 

OS PONTOS NOS II 

O homem não é um Individuo huma
rio somente porque possue um corp0: 
n~m. tampouco, é ·wna · pessoa humana 
somt:nte o.orqtie tem · uma. alnia:. Ele 
é, ao mesnio· tempo. lnplv!duo humano 
e pessoa human.<t porque é uma subs
t.a.Ílcla tnatvldual composta· de corpo e 
e.lma ,E a. nima que faz dele uma pes
soa hwn11-na., é u·ma. li-lma individual 
Não se pode dizer que· à ,homem, en
<:,:U(lllto indlv!dt.-o. está. em contactp com 

· as coisas tndivldua:s. e. cnqua11tç. pes
sM. com 11,S -!dáias u.,!vetsals Ele e~-. 
tó em contacto tanto com ·a,s cotsas lll· 
dh<idu:,ls quant:,/, COlll as .Idéias,. como 
Individuo humano e como ~oa. hu
mana. conJunta.mente . porQtlt a pess<ia 
ou individuo humano é · um composto 
do corpo ~ . alma. ·e .. tendo · e<;irpo . im-· 
cel>e- as colsa,s pOr intermci:ÍIÓ dos se.n
tidoa. e. tendo' alma; .é capaz de ·i:oncz
ber i.d~!as sobr" o fundamento da !r'...f· 
ccpção dos sentidos. 

sem duvlda ... o homem pode agir ir• 
raclonalmc.nte. Ele pode-se apegar ;i 

Objetos particulares sem regular por 
prlncfpios unwersafa súas relações com 
eles. Por outras .paJavra:s ele ·pO(le agir 
como· mu mete.. animal. pode viwr · mi 
um nivel sub,humàno: mesmo proce
do11do assim.. no en•.anto. ele perma
nece conjuntamente. pessoa, ·e !ndivldu-">. 
e é ~iustamente · porque ele não deixa óe 
ser umi. pessoa.. Que ele continua. respcn
savel oora com Deus to seu procedi
me11to Individual. · 

Não é tampouco. apenas como indi
viduo que o .homem .reclama: ignalriP.· 
de. liberdade de Ópln!~o, e direito de 
voto. ll: como péssoa humapa, com9 · 
Individuo dotado de ra.zão. ·que éie. com 
toda Justiça ruela.ma Igualdade pern11. 
tu a lei. iaúi.ldacle ,e ensejos. e l'lll)pei
to ã.s S1JM resnons9.bilidades de con
ciencla J>il,ra <:_om Deus. 

S ,·erdade que .. em uma cOn1Unldade. 
O bem individua· devera, tomar em C011• 

si:leracão o bem comum. mas. é precl
s:, não esquece, que o bem.· lnr'IM~nPJ 
ego!sticamente perseguido tanto pode· 
depender da. anlmalldade como da ra
clona!Írlade como. por exemplo. lio ,:,a .• 
so d~ se rei;trlngir a instrução superior 
1. uma classe .de c!dadãôs il1deplin'clen
te1nente '.de suas cápacidades intelec
tuaw. o proi,rlo bem comum não é. 
aflua.!, senão o bem c0mum àOs indiv!· 
duos humanos qué. constJt11em a comu
nldEldc. A cómunidadll não é feita de 
rMlonalidMJes não indivlcluâl.ltadas. O 
seu bem é o bem dos. lndlvltiuos e che
"º até a cnmureender o ben:i des~··em 
ceferencla a outros motivos de lndlvi
duoo aieni da ràcionallda.de, · como por 
exemplo especlâls aptidões e destre:ras. 
Ainda mais: o bem ~muni exige a Jl· 
,-re realização e apro\ieitamerit-0 dersas 
diferenças Individuais. 

O curioro é que. afirmando que o . 
pcrsonalls!I'., será a sah·açâ,J' contra o 
totalitaflsmo. os 1)€rsonalistu entendem 
que. como indMduó. o 110meq1 perten
ce ao Estado. ora, o écrto é que hem 
como lndtvlduo. 11ení como · pessoà per
tence o cidadão ao Estado. O homeri1 
wm deveres a cumprir para ·com o Es
tado e tan1bem dll-eltos 1t1allena.veil'l a 
e~Íglr dele. pois é unia substancia in• 
dMdual de uma. natureza.. r;iciOnal. 

E!l!GANOS DE mrA DtiSTINtJAO 

Eubstariclaa · iudlvidu,!1,llzadas, um nome Iaç!ki pode .se~ couhe-:ifs.. · o Malini&· o ·seu mestre, vanlni, descendia . <ie 
especial .e particular serli precl6o · p,a.ra tnc, n<> entànto, é estritamente uma Pcmponiizzt 
designar a., na.turezà racional, e este se• .doutrine. teologlcà. Trata,. d,;. O,·den1 so- · Alem· ·dJsto, s..• · o aparecimento· de um 

· cá: pessoa. . . Assim e, pa:Javra i>eisoa · brena.tura1. Ordem que. como vimos, humanismo absoluto, ou do orgulho. do 
,lgnifica uma substancia Individua- nh :pJdo $ér quá;llflcad:1, -meramcti- racional!smo n.J curso do seculó XVIII 
lizilda, pois· awi i,!gntfloa uma·•especte ie· de· hw:nanlsnÍ~.···m\m. mesmo' (le. hu- hr, de ser éxpl!càdo, é neoessa.rio pres-
partlcular de suoota11cla.: ao .mesmo rr.ani.smo · !ntegrnl. · IJe,1er1a. .ser ena- tà.i r. é:evld2. atençíio à. renascença. do 
Ú1i1po reteié•se a umà natm:eza. .raçio- .maCÍ!l,, de pref~rencia, húmanl:imo ro• Estoicismo n:e. segunda me.ta.de fo 
n~-l. pois deslg'na. um individua. gue é breris,tura11i:34p.. Falar· de ·supenlAtu- ~eculo xv.I. &-ta· as.sunto fof·aprotun-
úma mbstanclr, racional". Sum. Tl:teoL, ralismo. ·& respeito do homem .é d\ze.r da.do por "'' Za.nta eru s~u conhecido 
l, q, 29. a. 1). · ou~· ó· hOJJicm. fol elevado · à ordem so- . livt:O: L~ i.cnalssance du Stolcisme au 

Nada mais claro, e n:tda mais averso trena.tut~ o,quc, ·de certo ela foL Is,. Sdzieme ·srecle;, e as conclu.sõzs de 
a abrir distinção entre Individuo e p,es- to, por~m. nã1H1uer ·dil!el' que o homem zantr. encontiam-se resumidas no pri-
sca.. V111;1 pessoa._ é. urnf .súbstancia fn;. t:il'liot1-.se únr Iler Inteira.mente {;Obre-.. 1r.elro volume da. obra de l', Strowskt; 
divld1pl11.zàda de uma nl?,~úreza raciona), nat-uml; mas. sim que ·ele µ:i-Ínaneceu. Pafcal et scn 'temps, 
e uma ru:!()nal mibstancla individual um ,.\ler 11umano, .um Indivíduo hurr.:i.- Ha. um a..;pecto do Estoicismo que 
(i uma, pessca, um. Individuo· humano. n~. · uma µes.sQ/\. · participando, embOra, sen1p1'0 agrac:ou ao$ ·catolicos. É que, 

sendo assim, .<:i~l é o Objeto do estu.. da ordem ·~obrenatural, da. vida <le Pei.;s, . :i,) contrario .do Epicurismo dos "Llber-
do do humanismo? ll: a pess~a. buma- e f!'Je' é()ll\'J :(a.! ew deye tisa,r .sua Jtlte• · ,ti.no:;", o, Est1>lclsmo .. ào. me).lOS el\_ig!a 
lltl, ÓU individuo -numa.no, responsavel, llgel1.Óla e 'sllt!, vonW!e l1Vre cm COO):Íe~ r, disciplina . tie Sf mesmo. · 5em dUVÍ• 
peranto um· Deus Individual ou· peiisoa, ra~ã.o c;.om ·a ·.~893- <!3 Deus. ct.a; a.presenta vi,, ~o Estocismo o per1$0 

.-pelo corpo _.indlv!dual e pe?.a ,alma. in- ·Ora, ó -este preclsa.~n~ ,o probleP).~ do. tazer o homem confiar demasiada-
.· dMd11al --ciu~. como duas · incompletas dé tjue tra:t2. .o· Mol!nisni.o .. Será ,então, mtntô em suas proprio.t forças. .M:as, 
substa11clac, constituem o hornein i:lll. realmente o MoilnLsinó iurta forma "ate- &.xat.tínente p:or liso, é multo diflell 
ordem natural: uma substan'éia lndlvl- nuad:'," ·· de · huinantsino s,brénatu.- imputar ao ·J.i.1:olinlsmo (como faz o 5?. 

dual de. na.ture~-. ·racion:il.- um ·ser l).u- ra.l!zadc'l? · AtenWldo· é o inésmo que Marltaln) e. responsabilidade pelo de-
man::i, um individuo humano. uma. pes- 1,d11leorado, ffliraciuecido. Será · que o sznvolvllnento de um huinr.nismo cheio 
sos humana. Por sua ,•ez, a <nologl,i, · -Molinl$roo enfraquece ou dl.ll'llnue o iu- da orgulho. 
tem po,· cbJeto o. esti1dó d~ss<'t subst_ài:- ftuxo ·c!ó elemento sobrenatural, dá f:i'a• 
ela humana eleva.da, n~, criàção. ç:,. çl.!vlna. na atividade de uma., natti• MOLINA E ó c,-NéILIO 
pela Or8.l:,a, · à ordem robre::iatnral e, rezr, :hu.mana..,s:>ôranui;atl~da?· Lsto DE TRENl'O 
depois dn.,perda. cb Graça. pe~a 'Queda, ( o 9.ue pr.;tende •º sr. ,M.!ritalú. No 
restitulda à vidl?>. d:i, Graça. 'pela P.e.- en:taut~·, sa o Molln!.smo atenua. lr.d·:i--
denção. · rt tanto. para o ' hwn.anismo vidaménto it.. ação do .tlJemento .6obre~ . 
como para a Teologia.. essa ·human3. mitur-.! Ii2cessnrio .:i;ct; bOns e merito,. 
substancia ,E>.1ma substancia lndlv!d1,1alt- ri.01 atos humail~s. O\( se reiltnente :atrt-
zad11 racional é um Individuo humano, buc '.a.o· homem uioa piirté da causá pri• 
1st;; 6, uma pessca humana, · ma.rlt; na orclerr. do bem .e da salvação, 

MARITAIN E O MOLINISMO 

III. - · Terce!r;i, d!f!cu1dade na ron
cepç(i.o, pelo sr. · M.irltaln, !de um ,hu
·man!sm) sobre11aturallzado se acha no 
seu repudio de umi. ,escola ,d_e teologia. 
quo a Igreja, entreta,nto Jamai$ cond.e
nou: "Não sei se Molh~ ·foi um gran
de t,:ologo, - escreveu Marltal11 - más 
penoo que, do ponto cle v~ta, .da: cul
tura, ele é -altaµtenw representativo da. . 
cM1ª'2çâo moderna. e dó. .moderna dis
solução da. cristandade. • • Quant.o · ào 
problema da graça. e dlt liberdade. a ~ra. 
d.'\ teologia· llmnanlst!co:... pa.réce ·tti:r 
chegado ao se· flm. Como .11 toolcigla. 
agostiniana .da graça, e 'da liberdade .im
perou na Ida.de Media, e como a. teolo• 
g!a de Ca!vlno e Mollmi rege -~ tem
pos modernos, assim,· :ambem, pensa,. 
1110.? nós, a teologia. de 8. Tomãs donii
,uarâ. em uma nova crlsta11dade". 
(Humanlsmc lntégral, pp. 27, $~). 

ôá~oo a,f a entc11der qué Molina é em 
g1·ande parte· re.sponsa.vel pela moder
na dissolução da .crlstandr.cte, e ·que o 
M<illn:ismo é obstaculo . à. :reconstruç~,o 
da· cristandade. Graves ::;eusações con• 
tre. um sistema. que, ségundo o Ca.tholic 
Dlctlonary, ío, em súas pa~ e&.ell

e!ai~, !Ul.otado 'P<lla. -companhia: de Je
stt,·•. ·Naturalmente, repugna. .a· um lei• 
go tomar· pa.rte neste· <:lebate· ~-ogléo. 
O a&unt.o. !)Otem, é til.o importante, do 
ponto de vista. da h!.storla. da cultura, 
que toma~:re necessario examina-lo 
mais a fundo. 

isto · toxutltue ima quest-io relacionaci':1, 
cani , ~!gtms doS nial:; dltlceis problt
nias ~e ®lQgla. e. tão lntr.lncada que, . 
,dep}u; de"ter e.xamlnada '.l discutida .du• 
ra.nte · nove 4Zl.OS .pela Co,11gTegatio de 
A~l, ni.Ó. põde · sér definitiva.mente 
nsolvld.i:. e :nenhum.a.. l'()Soluc!í.o. !oi t>r'1• 

;iun-.::l.ada a . seu r~:ii:.lto, 

o QUE PBNsA· .A .SANTA si: 
. . : 

·Em . todo caso, o leigo precisa, S'Ílber 
que v11,rlos teologo$ SSS-.ogtiram· que o 
Mcllnlsmo não· preiiende afirmar que o 
homem seja, · mesmo em parte, ca.ilsa· 
prún:.arl& riJI, ord.en1' do. bem·. sobrenat11~ 
reJ e .da. g_àJvaçii.o. O dr. J . . Pohle. por 
ei.i!mplo · .ensina que. .segundo o moll
nlamo. ·"não· só·, é a. Graça, 01\'lna ·que 
torna · passivei quaJquer ato sobrenatu
ral. mas. o proprio ato, .embora. 
livi,e, clepende inteiramente dli. óraça, 
porQIJe. Ó, a, :oraça, que. iórna po.."Sl~el o 
at-1 . saluta.r e, ainda que estimula •<l 
auxilie a sua · produção. mun,. fal 
ato é prodÚzido 1!1telramente por Deus, 
como ~~s. ·primaria (causa. prima), e .. 
ta.moem lnteh)imente pela. vonrode, co-

. n10 Clll.1$3, : segunda / causa ·secunda.) ". 
(CathoÍio l:IJClyclopedia, vol. 4, p. 238, 
COI l); ·. . . , 

o que Molina tinha em vlst!l, era ex
plicar o;; decretos do 'ConciUo de Trento 
,. respeito· d..<t · Justmcação. Foi esse 
ConclU-,, e não Molina, que primeiro 
reafirmou, antagonlcamente ao. Lutéra
nlamo · e ao Calvlnlsm0_ a :pa,rte que 
coml)étc . à.o homem. no clrarna. da justi• 
ficação ·. "se alguem disser que o· livre 
arbltrio do homem, mtwldó e cxcitadQ 
por Oeµc, " corr~pop.dendo a esse apelo 
e instigação óe Deus. de nenhum modo , 
c~oper& . para dlspc-lo e prepara-lo parn 
cbte1• a. graça c!a justliicu;ão ou qu~ 
11ão poderu. recui;ar seu consentlmen
tJ, ~ o qui.5esse; mas 1ue, como uma 
coisa lnàn!mada, nada,. fa,a a, esse res• 
pe)to e fica merainent.e passivo; ·- se
jr, ana.tema,.. Quando lemo.<;; "Vol
ta-t<i r,ara mim, e eu me \'Ol~rel para 
ti" (Za.c, 1, 3), somos advertidos da 
nossa liberdade; e · quando respqnde~ 

· mos; "convertei-nos a Vós &:Ilhar. e 
seremos convertidos" (Sam 5, 21), rc
~onhecemos que son-io.s · prevenidos, pela 
graça de DellS"· 

Se o homem da "era antropocentri
cr," acreditava que podia representar 
um papel declsh:o no drama do seu 
destine, não preclsava de Molilla para 
convence-lo. o concilio clé Tr,ntó rer. 
-lho,.fa e;-oslnado, 

CORNEitLfü 

Assevera o sr. Marltain ~ue o Moli
nismo foi a µ)ologia do homem crls
tiío da. idade · classlc11,. Houve muitos 
homen~. na França do sccu.lo "xvn, que 
m~rreram com,> cr!stãoo, mas que não 
tinham vividO como ::rl.stãos, porque 
Mbre el€.'l havii,,m agido· outras tntluen
clas que não· as dv Mollnlsmo ou do · 
Cónçillo de Trénto, ou mesmo do 'Es
tolclsmo e do racionalismo. trm 110 .. 
mem.. houve, porem, no seculo XVII, 
que viveu como cristão e que foi um 
dos maiores dramaturgos de França. No 
seu esp!rito se reflet!ra.m de ta.l modo as 
div.ersa,1 correntes espirituais do stu · 
temiXÍ que 118 principais personagens dll. 
malar parte das suas peças são heróis 

-O CRISTÃO ~A IDADE CLASSlC.-\ 

V. - Mais inquietante ai,nda é que, 
condenando o Molinlsmo, o sr. Mari
ta!ll condena jub.,amenre o homem .. cris
tão do. seculo XVII. O Molinlsmo -: 
diz-no.G 'elé - "'é a ·teologia do homem 
crlstã,3 da idade cias,slca ". · Não -ha du
vida que muitos homen.• da lthde clas• 
sica. organ~rain 'suas vidas indepen
denteme.nte ·ae Deus. Mas o que so 
questiona· é, não só se· 1stó nãô .. foi ele•. 
viclo a influencia$ mitras que a do - loli
nl.smc, cómo tambem s. não exist.ir(1,m 
nessa ep:ica outroo hOJ:iens que foram. 
geuninamente cristãos, e ·se · tais cris
tão não merecem, na verdade, {ler con
slderadoo· come nosso . moqelos_ · 

As Influencia.., Já, menclOnàdas <;.ue 
tru;ttg·wam 0$ homens da · era c!llaslca 
a. s~ considerarem auto-suficientes .àe
ve-m acresce.otar ·a. da filosofia· de Des
cart$, qÚe então llUrgia. A semeUian
ça dos Averroi$tas, Oesc..rtes queria se
parar o que pertence à razão <10 que 
pertenco à fé, no Intuito de escapa.;' à 
sua "duvida metodlca''; e, no entan-, 
te:, adotara a moral estoica. ll:. neces• 
.a.rio, porem, ter presentes as. condi• 
Ções .socia.m e as modas · llterarlas que 
vigoravam ·no começo- do Sl)culó XVII. 
Moralmenw reinava 'a anarquia, e_ 
culturalmente o que ln,perava. era a 
galanteria e a obscenldadé, .- galan
teria, e obscenidade que se d8Vl9.n\ à so
brevi.venola dos ~ostumes ." cortes2s•1· e 
realistas da Uteràtura !lledleva1, exata
mente como o rrpctemó realismo pro
ven, diretamente· elo AverrqLsmo. do- se
cuia XllI. 

o sr. Marjtain .gosta. muito de con
trapor ao horr.em moderno o · homem 
ela. idade media.. Ha.. uma. radica.! fi.t
lacla nesta. op~s!çáo. Por muito tempo f<>· 
m~s vitimas do: mito da Renascença, 
que considerava. com:, imerso. .em tre-
1,ac tudo o que .Preceq!a a. e~e ~\'iodo; 
Estamos agora em risco de nos tornar
mos vltlmes do mito medieval, qµe quer 
considerar de plena claridade tudo e 
que precedeu a. Re11ascença .. 

DIVEROENClAS ·· ~IF;OIEVAlS 

Poderem~. sequer, falar. em . unidade 
do · pell!a.mento medieval quando con
tendiam entrs Sl Ó Averr9ismo, ·o Agos
'tllllsmo. o neo-Ar~towl!sino; qua:ndo 
s .. Boaventum e· s. Tomás, cujas dou~ 
trlnas, aliás, não eram ideótlcas. vi
viam ao mesmo tempo que Jea.11 de 
Meung que .produziu, na. .i;ua, parte do 
Romanéo cm Rosa, uma \'erdatielm en
ctclópedia de erotismo· naturalista? A 
reviviscencia nos seculos XIV e XV do 
Averroisu)o e do neo-p!:Íton!smo, clo 
mominalismo do pseudomlstlclsmo e de 
heresias sem con1.a, prenuncia. a, suble
mçáo do seculo XVI. Muito mais. nu• 
merosos do que os i!,crimoniosos flloso
too, · eram então os nobres e os burgue
ses: e enquanto este.s exprimiam suas 
cpini~ e sentimentos nos satÚ'lcOs. sa
lazes e an\iclerica.il "Fabliaux"· e "Ro
mance:i" do ciclo da Raposa;, o.s noÍlres 
o faziam em romances e . .poemas· lfti
éo~ no estilo "cortês" em que o: _amor 
Uvre !lgura.va· como lnesgotavel tema e 
seu constante ideal. 

Diflcllmente o sr. Márlta!n consegui
ria mostrar, 1.as obrM dos escritores 
seculares da. Idade Media. a · atitude' 
que e'le :.trlbulu ao· "hOmem inedievaJ" 
- a convicção de que ~us "!ncessàn
tomente vivificava, nas profundisslme.f 
orlgeris mesmas cto·ser, esta' \'Ida e es
tr,. criada · atividade"; como . lgualmen· 
te lhe seria diflcll distinguir rio "ho
mem lllOderno •· o ·que é tmput0,vel .ao 
Molinlsmo 'lo que o é a outras influe:n
cla::. Na verdade. a acreditarmos na 
literatura medieval o que mais constan- · 
temente, preocupava o liuTITT1ês ~ra a ·1. 
delidade de sua esposa, e- no que mais 
peru;ava o nob;e ·cortesão. era como me
lhor . glorificar .sua. dama. o verso re
petitivo inaugurado pelos trovadores 
provençais no seculo . g:n conserva-se. 
atra.vé~ da. Renascença. até . o se-. 
culo xvn. Referlmo-nos habituc~men
te ao seculo XVII como à Idade elas~ 
sica. A verdade é que · clevldo à sobre
vivencla até então da poesia cortês me,: 
dieval, a. primeira metade do secu!o· f,>I 
lntensamente "romantiéa" .. 

Foi . de uma mlsceianea. . de gaJ.a.nter:a. 
Cl'Otlsmo, torpe. devas~1ão e .blasfemo 
:Ginismo que o homem da)'ia.cie i::lasst;. 
ca teve de emergir; e as inflndavels no. 
\..-;las galantell' dessa epoca, é que inspi• 
rarain a Rousseau seu romantismo. 

l\tA.N'OBRA Al~TI·CRISTA 

Dia·. o sr. Manta.ln: - "·Do ponto de 
,•lsta. da cultura, do !)Onto de vl,sta da 
fll%0f{ll, da h~toi:ia e tla. elvi!~çlJ.<, ••.• 
Mm embargo M qua!squer ~utllezas tceo
loglca~. pode-se dll.er que o ~olirl~o 
rcclàm& para o. homemº uma parte uni• 
camente, é certo, mas alnd;. ~lm uma 
parte da primaria .e absOluta. tniêlatlva. 

_, Pode até dizer-lie que· erigir a pessoa . na. ordem do ·bem: e da ,a.lvação Até 

. tst<l é ·o contrario dá concepção do . 
sr. Marltallt a .:i;eàpelto do Mollnlsmo. 
Se o dr •. Pohle est,á certo, nada subsis
te 'da tese· do sr. Marltain, nllm da filo
sofia da história. qua: c1e pt'l:tende cons
tn;ir sobre .era. · o Papa> paulo V, ao
em;eitar as ·sessõfa ·do Coilgregatio de 
Au~illis, em 1607,pcrmitiu tanto aos-Mo .• 
!!nistas quanto aos' .seus ~dversartos de
fenderem . S)las •respectivas doutrinas; e 
.i atnbas as plt*S proi.biu censurar OU 
tondenar a opinião contraria.. Alênl 
lllM:.i, "í·econlteceu. exp1'éssa.mente qué os 
Moli.1llstàs não à~guram qua. o prln~. 
dplo da. 'salvação 'depénde de nós mes-\ 
mM. . 

ao modo . Estoico. Existe, entrétanto, .Posto sejam abundant~ os estudos 
uma de sua.s péça.s que é cristã. Polyeuc- ·publicados sobre estes toplcos. é entre-

contra o indlvlduo é separai· a ind!vi- então o cristão ·católico. ha.vla pensado 
dua.lidacle da substancia raciona.! e. as- gue tinha, inteira ·mciatlv.a dos sell8 .bo11S 
· sim. wrrer o risco. do conceber. uma atos, mas que essa fnf.c_ls.tiva, era. secun-
racionalidade não lndivldÚallzàda. - .daria. e não primaria. · A 'iniciativa pi·l-
ad ln.star elo lnteÍeéto ativo de Aristo- maria. pertence somente a' Deus. No.~ 
t-ele.s. · Aliás. .:e outro ponto · de · vista, sos bons ato1J procederiam. pois. · Intel• 
essa distinção sabe ·ma,1s a, rieoplato- raménte de Dtus, como sua prµneira. . 
nt,mo elo que a tomis1110. Coru;lgna1· causa: e lnt.e'!ra,n~nte de nós. e.orno eau• 
ao Individuo a ·..,tda material e temr sa secundaria e livre; · Agora, porem, 
parai. e à i,ei;sop a vida · e.sp!rttual e enteMe o qristão que ,em cactà '· um do., 
eterna é lnstlttlir entré o corpo .e a aJ- seus atolil l)ous e sa.111~res · coexistem 
im. uma · o~l~ão que ob2.:urece o . !~to· duas pa.rtes: Üma . que· .i,ertenée; s6 ao 
do o~nstitulrilm !!m~ Ulll .só compo.s• hômem. outra. que pettenée só a tieus. 
to na pessoa ou Individuo humano. fü; As.;~ pema o cr~ti\O, que tem uma. 
sistema neo-plll,to~loo. a m,r.terla apre- parto .1u inicit!va primar/a, dos &eus 
senta-se como antitese 4aqullo que e bons atos,.. Deus e o homem impe• 
Uno. como prl11cipio da 1ini,ertelção. da tem, cada ·um de seu )ado .. a nau do 
limitado. do mal. da,. iµut;avel mu)tl• : destino humanq e enquanto o '.fmpu:i
ollcidadc. Em tal sls~ma o 11omam. . so · é .do homem_.. níio é _çle :Deus Els o 

IV. - l!i preciso, alllda, notar que, 
mes111Q que ,fosse c:orretà a. s11à. descri• 
ção dó ~oltn.!smo, o sr. Maritaln· esta• 
ria. . em dlflcul~ para estabele$ll)r 
histor:lcament!! o que 'alega., lato é. qué. 
o Mollnliimo foi fator decisivo. em ç011° 
dl!Zil' o homem moderno a. pensar. que 
11, .sua ·Vida.: terrena. era.· para .ser \"ivlclll 
sem .neilhuÚ).a :..,u com pouca referencia 
a· Deus; prOdu~®. .eni consequeneia, 
a .moderna. dissO]ução da crlstarid1.1~e 

ENGANO' msTORICO 

to, e nela. podemos encontrar lima mi• · tanto posslvel ter cla historia cultural 
nuclooà descrição das operações cla gra-·. uma noção·erronea, pois que eue repug-
ça., tais_ como as entendia em 16¾3 um nante estado de colsas a ·que acabamos 
~tigo dl.scipulo doo jesuitas. No prl• de aludir é conservado cuidadosamente 
melro ato, <1uando Poiyeucte procura oculto' em quase todos os ·manuais de 
adiar seu batismo por causa de um historia !iteraria. Uma das principal.• 
:;anho de sua ~posa, diz..llie seu· aml· ra.zõea disso é que facilmente se mlnl-
go Nearco: . "Estais certQ de que a. vi- mizll ou. adultera r ação dos ta.tore.!' 
da. ea. perseverança vos serão conce- · cl'lstãos que lutaram para. estabelecer 
dida$? Deus é Senhor ela vo&a álma · alguma decencia nos eostumes ·da epo-
e dó& vossos dias. Elf é éterná.mént-e ca é formar o homem cri.tão. · 
todo bondade.e justiça; mas· a. sua gra- Não eram poucos os fatores cristãoE 
i:.a. nem sempre baixa sobre nós com a que atuavam n:o wmeço do seculo xvu 
mesllJ2. eficacia. Qüando tardanios de• em Fmnça. o cardla.l ,de ... éru!Je àf in• 

Nat\ll:'aJmenoo· ô sr .. r4arltain não en. ma.ili. cle!xa cair os dardos que ·devmm troduzlra o orator!o nntes de 1625: e 
tende que o :Mo11n1smo· tenha sido a transpassar-11os o coração; este se en• \X\,rà ele "ser deveras crhtão quer dl-
cauaa. ·unlca, d~ diS.$01ução ... Ele cbe- durece e torna-se refmctarfü ·à. ·graça zer assemelhar-se 11, Cristo, fazer Cris-
g-a. até a explicar que ·o que ele deno- Então. a mâ-0 que a. espa.rllla torna-se 
minou e, a.!lltluada teologia huma.nisti- mentis e:enero.~: .e aquele . santo arclor 

E São Francisco cle Sales. contempo .. 
ra.neo-. de Bérulle, ei;nbora sem lig8i;ã<> 
com ele.. foi um Mollnlsta. que mostrou 
na sua proprla, pessoa e nos seus livros 
como pode aJ.guem ser .a,o mesmo tem
po um humanista, um gentilbOmem _e 
um cristão. e çomo pode praticar, v1• 
vendo no 1nunc!o; a vida e5pir1tual pela. 
cousa.gração· a· Deus d~ que é 1)8.,
tu.ral. · mediante seu auxilio sobrenatn• 
ral. E não esqueçamos que existia~ 
neste tenipo çolegios de Jesuita.s, os qu~is 
influíam sobre as novas . geraçoe:\l 
com maior eficacia do que qua.1quei: 
outra entidade· humana .. Lembremo-nos, 
ta.mbem. ele que viviam nesse primeiro 
qua.rtel do seculo XVII os grandes BeJ,., 
larmlno 6l . Suárez. e que insplr:3.va to
dos os trabalhes dos Jc.suitas o livrinhP 
doo "Exerdcios" de S. [nacio que. vi~ 
say:>. reformar e transformar as. almas 
eonfonhando-a.s ão esp!r1to de Cristo • 

Diante desse exercito de forças espi• 
rituais que enfrentavam co1·ajosamente 
11, anarquia moral e as doutrinas natura~ 
·11stlcas· da epaca. achamos lncompreen• 
s:vel que o ·sr. Marltaln estigmatize t?:-
do .ei;,se perlodo como o começo da. erz: 
"antropocentrica." e ainda mais· que 
atolme o Mollnl5mo especiflcadamente. 
de .constituir uma assinalada infh,ien• 
eia. secula.riza.ritc, destinl'-da a· promovei• 
a dlssoluç.ão -àá cristandade. 
· Vimos que·· Corneil1e estava descrimi~ 

nactàmente ótente do problema da gra~ 
ça. Não lhe era estranho, tampou_c<l, 
o . problema do gentilhomem crlstao: 
como frequentar o inundo e, entretan-: 
to, éoriservar-se deveras cristão. N:t 
sua. exortação a Polyeucte para coru;en~ 
tir em ser ba.tl.7..ado não · obstante ci te-
m~res · de PaÚllna. diz Nearco: ~ "Dli1~ 
xc Paulina .chorar. Dzus não' quer p.tt
ra si corações apegados ao mu11do, que 
olham para tr,ás e hesitam, e, quando 
su11 Voz os chama, dão ouvidos a ou• 
tra.:;. vozes: Para nos entrega.rmol a ·Ele, 
teremos de não amar a nlnguem? Não! 
Podemos amar todas as coiJ;as, Ele noH 
lo permite El arde.na. Mas este Senbot" 
doJ Senhor ,R reclama. para si nosso pri• 
melro a.mor .e nossa .primeira hOmena• 
;;em. Pois que nada se equipara ao. seu · 
supremo ser. 11enhum outro ser 11a de 
s~r amado antes dEJe, e toclos os :;eres 
e nEJ.e ·que. devem ser amados!" 

OS JESUITAS E A DOUTRINA 
CATOLICA 

EI! aí a solu_.iío do problema do hJ• 
mem · cristão. bórpellle aprendeu-a cJIÍ'i. · 
seus professores .Jesultas, aos quais,. CÍIE• 
se ele, devia · tudo quanto era. É 
r. doµtrirui. - catollca, a. loutrlna -que 
ensina. a. amar todos os seres nos 
termos cJ.a, ordem ·estabelecida por 
Dellll. Enganava•se o "cortês" galan•. 
tea.dor. em mPda desde · o principio· do· 
secúlo xn a.te o tempo de· corneJlle, 
quando -colocava a, Mulhér sobre um i:ie• 
desta.l e a adorava em \'ez i:ie Deus. En• 
ganava-se o reàlisti . cinlco e torpe, 
quando iuilo pospunha às · satisfações 
d~ e.a.me. Eng-Fnava-se o Estoico, qu11-1i.
do. confiava. ~ó à.a suas proprias forças 
~ con.servação da sua · retidão e hpnra
de~. E<'ngaµg,vam-se os neo-averrols• 
ta e o racionalista da epoca, quando 
entendiam que a razão sozinha. era ca.., 
paz de resolver todos os problemas ·hu• 
manos. comellle porem estava cer- · 
t-), tanto na sua dotltrina. da gràça., 
quantó na,sua asserção de qÚt> podemos 
amar as criaturas. desde que as ame• 
.mo::; em ·conformidade com a ordem 
da Criação: "p01s que como. na -maior · 
parte, temos ~r \'ocação viver no. mun• 
do, a nós lllcumbe a resolução desse 
arduo problema . que consiste em traiar 
com todas as criaturas sem erigir .n!'t' 
uhuma em 1<1010. 

. "'-AZÕES · DA DECJ\DENCIA DO CRJS,. 
l'AO _DA IDADE CLA$SICA 

se. nem todos os -1;.omens da idade 
classica souberam 1es0Jver corretamen
te esse problema, fel porque estivéram 

· sujeitos fortemente. a certa.s influencias 
correntes na ·enoca: ºa· córtês". a·gros• 
se!ramerite realista .a estoica.. a eroU
ca. a. epicurista · à racionalista.. AI•' 
guns. todavia, tomaram-se gentil•· 
nomens · ~rlstíx>s no verdadeiro .s::,ntid,.; 
da expressão, no 'sentido .Qüe corneille 
aprendera com .os ·seus professores Je
suitas: e muitos outros -arrependeram• 
se antes de mo1Ter .e manifestaram ,,seu 

. pesa.r ,o que prova. que a mo1'al da :epo. 
ca. apesar de t4do. se fixara no padrão 
éstabelecido pato r:entllbomem cristão, 
consoante Cornellle .o llnaginara .. _ 

TUdo Isso parece mostrar. não só que 
não se pode. nem mesmo do ponto cle 
vlsta cu1.tura1. ~tribulr a.o Molln.osmo •uma 
prepon_derante e diicislva Influencia 
nJ · secuto XVIi como tamben, que nãç, 

·. Stl deve menosprezar O homem cristão 
dr, i.dade c!al>S,ca. que teve de eomba- . 
ter tantlls ~nfiuenclas anti-cristãs para. 
co11Segutr · sobrepujar a anarquia moral 
qlle · P rOdea.va. O problema· que 
111e competia resolver, é. o rr.esri,.~ que, a 
nós compete: ·. viver nc, mundo e. ao '' 
mesmo tempo. ser verqadelramente · crli'
tão. Nenhwna ajuda . t1·arií à · Solução 
desse problema entender que a moder• 
na dissolução da cristandade foi pro
movida por wnâ ortodoxa doutrina téo
·loglca, ou que essa dou~rllla. all1da agi -
ra, constituo· um olistaculo à reêons~ 
tru,ão da. cristandade, ' 

o homem é uma pe,$oa: .e como o fim 
dé,. l11tellgencla. é o · enten<olmento das 
(sse11chls .. e· o fim da vontade é amar 
Qs esssncias e. por ultimo éntender a 
amar a esseur.la d~ oeus. - a pessoa 
não o egócentrica mas teocelitrlca. O 
}'IE:rspna.11.~mo pretende nfnstar o hom~m 
da.o co'isas._cl"iadát; r o conduzir a Deus, 
·fim da W:1;e11'1'enci11, e ela. \'ontade do -
~cm-em. Oo ciue ~ço1·re uma concep• 

que vive na. iuneão do esplríto com a homem do humanismo 'cristão da era 
ma~ria. déver-.í afastar-se ~sta para antropocentrica, Ele cr~ em Deus e 

e;-, ·de. Molina ''er!I- n~rianiente· ius• que no.s fuf!i,,rn:t e nos faz llDns, apare- · 
tavel e ctestJna:do: a, ser sêgutdo pe!O. que cc-nos mais -escassamente ou nada, ope. CASA CORACJO DE JESUS 

,··;-·---.,·--·-._,_--_~-~:,~-----~---,·e-~_·.-· ______ ,"· . .-

poder chePar a.o conhecimento do Uno. na sua. Graça.. mas dlsouta•.Jhe o ter-
que SÓ é r~J; a alma geverâ separar- l'Oll:l, liscJama para, Si µÍ):_la parte . na· 
se completamente do mundo dtl:'l sen- itücla.tiva r,rbnilria dos, seus ato,s rne-. · 
tido.~: e apli~a.r-~e' f éont~mpla~O da t'itoi'ios ,para.. a,' oqtra,, ·vida, .entÍuanto' 
lntel!geneia. · elo. uno, · coro. : ners~vei~-"~ .. · l!Z~a. ele rea,~r · P.-~f aeu,~i·õpifi .• e,,to~-., 

s~ .pô!le chãmar· tu11a teologia human:s- . n1, em noo" · 
tie;a. absolutr.., 1m ê,I 11, teo~~!a :aeio- . Atribuir-se-te esta.s ideias a Molina. 
nallst&. en:fpartlet1lar a, ~logla da,bon, 011 áó Concilie-, de 'Trento? E. por que· 
fia.de ela natllreu. fonnulad~ por R?us- não- a a.mbOs? . E serão elas diferentes 

.:~~U. 3:,fltt&l:~~l~_JLO~IS,~~Llt S.U~--ª'°~'"; ~ ,~qq~. ep$lna. Jl,lll!I, · ~t.i~rída,de c<;Óni9 
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-TE{E:GRA MAS_ .·D O RI O FEDERAUO MARIANA FEMININA }t~Siif-1 dos Jornalistas Ca?iocas 
· · '· ' · º'i · á_;t:F.abr. iêâ'/d ... ê .Papel···e Pape·· !ão São Geraldo. Ltda., incorporada 

N~~~(lo, · Vig"tio· · Castr~n= 
se-' o::Exmo~ e Revmo.: Sr. 
~éebispo -do 810 'de Janeiro 
~ R~: ·;,.;SÁPRES;·; ..:.. .Em cS:rtâ. dl~i-

cc~ervaí· no espirita e dlscil)lina ela 
Igreja." · · r.ÉUN1ÃQ l\Ui!:SSAL _ memoroü domiüg;i ; proidnÍ,<> . P,a,$Sae1Ô{ a. 

resta. rtas·Filhas. de Maria.por .devoção, . . . . . ·. •"Companhi~ Nacional de Papel· e Celulose 

t!ida.ao Ministro ·o~~ar búfra, s. ·Éxcia. 
lre.~a, . _p __ .J'aln:ie ... camar!l,. •· C)m4-
:n1çou- qu~ ~· Sa'itlf Sé.nó .iptulto de fa-

- .q!'ltar• ·a -transmissão ·de ·raculdades · l:le 
oorc1eiµ: 'espkitüa;l- aos . capelãés "-militares 
lllouv:e·por 1Jem· nom~r s .. Jl;xcia; Revma_ 
:Viga.rio ""Castrense ·. 'no Brà.sil. Assim 

· ise ,.e1'1)r~ S, ·Jl:xc;ia. ·aevma:: . 
-, Vejo ni.s$o .un:ia ,"prova. de ·c-a.rinl,o 

_<la. Sa_nr,a; S.é:. pe,ra :Ç<_Jn) o .no~o !llxerci
t~;. ~Is :ao ser lnform~o pellj, l'funcia
tui;::i Apostolica. da criação. do Serviço 
~~!aso :i,os n~s soldados, Jogo pro
-videnciôu para ·que: aos seús 'capelães 
n~o . ,falta,i;gêm a's 'r.aculilac:es extraór
.<imarll!-S . necessarlas ao désenipenho de 
sur •. ri.lifs~?· · · 1. n<:,meai;ão, de Viga.rio 
Casti:e!'Wl ~parta_ nao em/ocupar o:CD,r
go, de':c::a~jã· ·Chefe.··mas. de.Delegado 
da- Sàntil -.Sé. •ao-.qual ·compete dar aos 
se~~ -~pelães çatolicos a:·or.ien4;c;ãci:,re• 
ligiosa: . q\le , deverá. ,. conéorrer. para ôs 

Respondendo e agradecendo, o Minis• 
tro EUrico · G:i.<;par Dutt·a, depols: de d.1-
zer . que . não podia ser mais feliz nem 
dr: · m,:,Ihores au.spicios a · esêóllià.;--as.sifu 
conclue: 

"certo ·ao que sobremodo benefica e 
profunda serã, a asslstencla de V. Excia. 
Revrria. aos nossos éapelães mil!tares, 
dah\Jo-lhes a lndlspensavel · orientação 
re!iglo~a Gue lhes· facilitará o· elevado 
e ,cabal desempenho de sua· nobre missão, 
quero .~presentar-lhe minhas ma.Is vi
vas felic;ltações pela. escolh<1, com que 
acaba de s~r -distinguido e reaflrmar
Jhe com a sogurança de minha colabo
ração funcio111·4, os protest-0s dé minha 
má.is alta '·estima e consideração". 

Novas : linhas de bondes 
expressos .. 

RIO. (AS-(\PRESS) --- A ;Llght. inau
gurará na tarda de . SM:unda-íe!ra -dia 
IJ. o serviço dç hondes'.exprei;sos 'para 
r, . zona. sul da . cff':de,. c1iJas · piú;sagens 
são le;uais às elos b~ndês •comuns. As 
rirlmeiras Pl'-;l'!tdSs c~tão dlstàntes 6· qui-
lometras· do· ponto inicial. . .· · 

; ., 

1)-· A· .. E· S .. p'.: E R A ·N' Ç À 
,De Cruz O'Alva · ' 

. Sólenissim~ Se111ana Mariarta:C será 
:realizãaa· e~1 Vila GrjÍnada, em pre~ 
paração àí;0 .festas üe .. ··Nossa. Senhora 
Apàr~ida,i excelsa . Rainha·· do · B1:asil 
e _padróeirs1 desta vila; elo-. dia 17 a 24 
ele s~tembro, ·,'obedecendo .·. fiO seguinte 
J_>rograµi~: .•. ·. · .·. · - .. · ·• 

Dia 17 à~. 18. horas: --'- 'Recepção so
lene da noya imagem de Nossa Serihó
l'a Ápareéida; quê · virá de -Vila ·Es
perança, acompa~hadà do Revino ... Vi
gario e associações l:eligiosas daquela 
Paroquia. · · - · . . 

Iv.as,cl8, 19_. e ?P às 19,30 horas: 
Tt;';çc:,"e- Ladainha ria Capela.'·. · 

cação da, : l)oi,µ~Jà ·.pela··• Srta .. Ariley 
Cruz da .l": lLF. M. d~ Sal'lta CeéiHa; 
4)' · Poésia pelo ,Sr. Hermes Ribeiro 
Ptesld. da C. M. :de :Santa Gruz dos 
F;iuoJciidds: 5) No'ss'i Senhora e "a 
Eucâris(ia - Trabalho· pelo Sr. José 
Guillàrupon. 'Pres. C/ M>dó Ext. Li
ceu S'. ·e. dé J ésiis; ' 6) · Canto ; pela 
Séhola 'Cànt'orum da ·CliSa·_.Jsnard--:& 
Cià.; .. 7.) Conferéncia pelo Rêvmo. Sr. 
Cortego· Dr; Carlos Maréondes' Nitsch 
DD. lente do Seminario C. do Jph-an
gã; 8) HinÔ a 'NÓ;~á Seiiliora Apareci-
4a -pelo povo; . · 

·.Pia_24···~ .t,.s' s·ho',as Missa ·com 
canticos é. Côm'unhãp· Geral;'- As.17 
horas ,- SÓlene próci5são é<Ím· ~ lmil.
gem .de. Nossa Senhora .-\,parecida 
Pllreorre~c;Io . as _ pr,im:ipais · rµ~, da.· Vj,
la, com . a presença ,. do Revmo.. )?e. 
Vígario · e Congregado~ d$ . VilM . vi
zinha~, e~p.eci~ln;iente . convich,i.dos .. 'A 
e_ntrada h;i.vetã sermão de encéri·a-
meµ,to. · 

Raaliza.-sc, hoje, às 10 horlls, na Curia 
Metropolitana a reunião mensal da·.Fe
deràçã:> Mariana F~mlntna, sé.ndo . es
~rad::, ol comparecimci:i~::, dé. represen
tantes de todas as Pias U1liões dá · ca
pital. · consta da. ordem d, . cl\a, uma 
palestra da representante da. Piá. União 
do Externato São José que falará a res
peit~ da. vida des!a aritiga e f-lorescen.
te. associação. de Filhas. ele Maria.. Ei;~a 
é a seguríd:i da · serie que a. Federação 
Vfln promyvenc\o, mensalmente. Tais 
i;a'lestras v!sam aproximar ma.li; as sras. 
piesld&ntes· e estlmula-1.as ·para a pra:ti
cs.' .de novas atividades· para o progres
so da. Pia. 'união. 

ECOS DO "DIA DA FILHAS DE 1"IA• 
. RIA roB .DEVOÇÃO'" 

No Curato da. Sé - Ein sua sede pro
visor!a, Igreja da Boa Morte, realizou 
esta -Pia União a. reunião 'do Departa
mento das }."!lhas de Mi.ria Casadas da 
Sú. Catedral.· Teve· essa reunião festi
ve, a _presença multQ honrosa e feliz de· 
S. Exc!a. Revma. D .. Oastão Liberal Pin-

' to, que.durante 11 a:ô.Os dirigiu os.c_ies
tino~ da Pia' União. quando ainda fun
<:ionavâ _ na Igreja de ·cauta. Ifigenta. 

. As 8,30 horas,- s. Excla. Revma. ·eefo
bÍ-<>u a Santa Missa, · distribuindo a Sa- · 
grâda. .Comunhão. . A seguir, presidiu 
a _reunião .. dqr.11,Il,te ·a. qual, coin o calor 
de ,{lµa. :palavra. - piedosa, insistiu sobre 
:.; . !Illpórtancia da _Santa. 'Mll<.sa e sobre 
o dogffil1, da Cq_mimhão cios Santos. Fa
lou, · tainbem, .da necesslclaüe · do : apos
tola.do · na .. sociedade. traba.1ho es.se · que 

''as -ff'!lhas ·de ·Maria casadas -podém de
semp_enhar,~ ·com · grap:des . possibil!dades 
âjl ·ext~. . ' · · · 

Corriiheeu-se bastante S:Exc!a. Re,'Illa,. 
c;;_m a. t:êçepç~I> que -lhe foi Jeita, agrl).
dece11do .ao · Revmo. ego. AgulnaJ<Ío Jo
sé'. Gonçalves a. gentileza. do convite·. 

Tocfos os 'presentes f!Zerim votos p~-
1-a., que. -multas ·vezes, se repetlssEr . o 
agradl,ÍveJ acontecimento que encheu t:Je 
santa . a!egr1a. os corações . marianos · da 
Pia União. :lo curato · da. Se .. no. dia 9 
de .setembro· ultimo. 

N~. Pil-rO<Juia da._ . lma.cuÍada.. Concei
f~r, Após üm tr!duó, realizado nos dias 

' 1~; 13' .e 14,. ésta -Pi,a. .. Uµião realizou no 
dla. 15 .# ~osto u1ttn,o; a reúnlàO das 
sµ.as Filhas de ?viària por -devo;ão. Es
t:.s .antigas associadas, duraiité a Mis-. 
1:a _pas :7,30 horas,· receberam· a Saara.
da .Comunhão ao lado de· 95 atuais as-
soçia~. , , -

· Após.'· a cerimonia .re-Jigiora, em meio 
de,.muttp, alegrú.. foi servido um chá, n::. 
salão dá Fla. União. . 

·_ Em .:fiinta éecma - A Pia União dás 
FllhaG. ela Maria. de Santa Cecilla, ·co• 

Dii-. -21 ·- 'prÍmeira • Se~ção: ·- · 1) 
Cre.do tecitaôo- '.pelos,·- p.rese·ntes;. 2) 
Canto. Ii~la l:!chola. Cantorum da C. M. 
da Penha; 3) No~sa:sénhc,ra e. a Igre
ja ·.;._ Trábálho pélo sr; Hed1mir Lín
gin,te::da C. M; da Penha; 4) Nossa 
Senhora e ·o. Brasil e., Trabalho pela. 
Snta. Maria de Lourdes Pio dá P, U. 
F.· M.: da Pei,ha; 5) Canto pela Schola 
C;i.n:tôrUl11 da .C .. M .. da Penha; 6) Con
:ferencia'· · pq.r .. um '.Missionado Reden-

· 1ori$,; 7)~ino à Nossi Sen.l.1ora Apa
recida por todos.~os. presentes •.. ·· -

Dfa-:22ic ;_ .Segulida<Secção:: -e- 1) 
Credo· .recitado peló, ·povo: 2) Canto 
pela Schóla· Càntor.um da C. !VL de Vj
la, Esperança;. 3) ·Nossa · Senhora· na 
S~nti!,tcaçlió: da familia - pel,i srta. 
Conceição_ . Rotldgues, .diret. P.' U, · F. 
M. ·lgrEl,j;L.IllUlc: .- Conceição; :4f Noss.a 
Senhoi:a -na:. Santificação_ do. Moço .,
pelq,Sr,. ·Silvio Beraldo; 5) Canto ·pe- . 
la- Scfü ',, Cantorúm da C. lJI. de Vi
la ~~C,''.\~qa; -· .6) -Conferenéia péio 
Revmq .. :--;_, .Pe .. J\i.:i_noel -de_ C.irvalho 
Nev~· Li.l,- .Paroco: .. da' .A_clim,ação; 7) 
llino-·d~ Nossa_-Senhora Aparecida por 
todos :os· pres.en~; 

DATA MEMORAVEl NA VIDA DA :CO
lONIÃ R~ONESÁ EM SÃO PAULO 

-Dia- 23., -- Terceira .. Secção: ;,,_· 1) 
- Credo . recitado.:, por ·todos; •2) · Canto 

p~la Schola Cantotum da Casa Isnard 
~ Cja . .3) r{ossa Sénhora .na Santifi- ' 

FRACOS e· 
ANÊMICOS 

TOMEM 

Uin~a · treasotata -
''SILVEIRA" 

Grande Tôiiieo 

.. _;.v Colonia Polonesa . de Siio .. Paulo 
. tem seu . centro 'religioso· no' •magriifi
co Santuârio .de Nos,sa ~erihorà Auxi
liàdôra, ..' matr~ 'd.o ~airro da 'Luz. 
Numá capela latéral · ~esta monumen-
ta.1 Igreja, os·· poloneses · eonstruirrun . 
um at.tistico altar dedicado· 'a N. S. 
de Czenstochowa, Rainha da . Polonia, 
padroeira ·oficial ·da heroica.nação po-
!o_nesa. . . 

· Por ocasião da · recente "Semana 
J@ilàr", comemori3tiva das · bod_as de 
prata -do Instituto Dom Boseo, estabe
lecimento de ensino ·profis,sional ane
xo ao Santuario· •. realizou.:se, confor
me noticiamos a sagração · de sete al
tares, um cada dia. ·:-

A sagr/l,ção .'do •altar de· Nossa Se
nhóra da Polonia foi nó :dia- 8 do ·se
tembro, . data escolhida adrede, por 
ser esse . o d.ia de uma dªê: inaio.r.es 
festas de Nossa' Sênhora' de ·czensto-
chowa. ' 

Foi Bispo sagrante S; Excia. Re\1Illa, 
,' ' , .. .' ~ 

NOllClAt DO INTERIOR i 
·•''. 

VISJTA HONROSA 
' ;::on10 µa;rte da> {e~t?, tradicional' de 

NoS&I· BenhÔia '.da .soa ,v.iorté e ASSun
ç!io/1!' ;ll9~ª :ldadé .· i·e~hl!u n::, . diã. ,_14 
de -ag()/;to a visita.. honrosa de s Exc1a. 
o· Sr, - n:··Ei'nesto dê !>au!a, Bispo de 
Jacàrêzlnho. ·.e- ·. , ·uusti'ir -sicerdote· ttua
no Monsérthór :José ~r!ll.- Montêlro. Vi
garlo; G~rii.,1- lnte.rl,nÔ . da Arqúldloc&-2. 
, Suas ,-EicJ1l-S: Revmas · forâm recebldas 

cnLfrente' ij,· lgr~ja Matriz pelas aµto
ridad~ ecl<isja:>;tl_cas' e: clvls 'cta cidade 
e por : gr.ande multid_ão · de poV::q. 

-No portlco da Igreja os Ilustres vi
llitân~ foram - saudados· pela' sr · Tr!s
tão Bauer, .f'i~felto mun1c!pal. Em se
mlide. ·sa.fu· .li, pr:oc!Bsão' de. Nossa . Senho
ri. -da/ Boâ: Mc,rte. á; P.1:tradà. da qual 
sub'[u ao i;iujplto S 'Exeia. o Sr. O. Er
llésto ;de· Piufa,, 'qúe 'em v!brànte oração 
2,g~eêé'u as homénagens recebidc.-s, 
exattimdô/ao .m*mo· tempo a dlgriidà
de: ,tncompara\'el ·da Senhorà · da _.Boa 
M!Írtc.:'. . . 

· .-\s-í_p: lloras:dO dia seguit1te.:!1bilvé: so
l~~ ·Pontifical, .sendo· . Presbi~ro . Assts
:ténts:' o Exmo .. Mons, · José. Maria Mon-
terró:': .• ' -- ' ... . - . 

As ;1.7 hora~ ~ill a· Imponente: procis-
. são 'i>!Í.ciando :outrà ·vêz;'s, J.l)xcJà. d-_. S1'. 
D, ):rnesto --dé' Paula.; Assim term_!na
rà,ní \às .f~ta~ da. -Virgem . sa,ntµ;sima. 
qÜe:. nestf ànci se ''revi5t1.---a1ri de ,brilho in vul?t;:-_:. . ·., .. 

FESTA,-,· º·E,, NOSSA . SENHORA 
·:.DAS: ;,ÓORES 

A,~\reneia11é.f. ConÚ.aria · de · Nossa 
S€nhora, dàs Pót\!S. da '.C!ltêdral, quíz 
qµe~ ~e: ano .. :a Je~t,. ~ a~ sua. glo.riQsa 
p.;droe1r,l1; -.{o:;se "c.:::.le):i1·a\la- com gran
de. ~ompa e Osolenidade. Para tal fim, 
foiccelebradà unia novena· sohne, com 
Pt~gàção;: ladainha e .benção com ··o. 
S;:,.ntissiinP- Sacramento.. No dia 15 
proJtimo; pa_ss~do. às 7,30 _horas houve 
Missa e .... Cómunh&o· .. gerá!; · e à$· 8,30 

-hi:frás/ solenissw,io pÓntificâl: en($'rou 
~ f~tj:vi.dades .em,;hom:a ·da grande 
l4:'.e ,_de Deus. ., · - · - . 

O LEGION~RIO 
t-. rep1:eser tação de no~' folha nesta 

ciçl_ade est;í, CO!ifi.a.dl!> à, co11gre.i;i.ção 
Mar!Lw cta. Igreja do Carmo. Tod<>is o~ 
pedidos de assiI)at;Ura,. etc,: devem _ser 
cncam.lnllados . a.o,s COngre~qs sr. Jo_ão 
Le:r,nc dc.Jesill> ou sr. ~ilo.JióV;eri, es!-0r
ça.dos propagandistas do_- pqsso. heb.<loma-
d.ario, ·· " · · 

TE ' DEUM PELA . UBERTAÇl0 
. DE BRUXELAS · 
Promovido pelo consulado da Bel

l(ica .,.realizou ~se no dia. 14 p. pa_ss11do, · 
às 9,30 horas na Capela das Rev. 
Coneg ·: · de Santo Agostinho· ~ Co:. 
legio ,De:; Ojsêauxc-- solenissimo· "TE 
DEW\i" pela libertação da ·capital da 
Belgka:· 

O ato se .revestiµ de grande soleni
dade,' tendo a ele comparecido- o sr. 
l{enry Van Deursen, Consul da .Belgi- · 
ca em São Paulo, elementos de-desta• 
que do mundo ctvil e 1telig~oso.de São 
Paulo. 

CENTRO FRE0~Rl~0 . OZANAN 
DE SANTOS 

O centro Fraderico Ozanan, gremio· 
cultural-' da Sociedade de São Vicente 
de' Paulo, de :::antes, continuando sua 

· serie -de palestras, convidou •par11 fa
lar no dia 15 ,)róximo passado-o· Rev,
mo. Pe. -, Vicente Zioni, que discorreu 
fluent~mente sobre um :delicado te
ma. 

A sessão, que foi ?'$alizada, na sede 
• õu Centro Frederico úzana11, contou 

com grande numero de elementos de 
destaque do ,mndo civil e religioso 
r1~ "k1 ~...:1,.. rlp ~anto:::. 
- -
HORA SANl~ DAS EMPRE-

GADAS DOMESTICAS 
Realizar -~e-á. hoie, · domíngà, das 

17 às,:18 hora, na Capela das Servas 
do' !Santissimo 5aeramentb, à Rua. Ba-· 
rão_: de Iguape, a Horu Santa parii as 
empregadas--·· do, , sfü:as 1que a ·,. Pia 

- lJnião do Exterllató São ·José .promo~ 

D. Pedro ?,fa~a, Bispo Titular: '.de He
bron: e Prelaâo· das ·Missões Saleria-

· nas do Amazonas. · -_ .. 
· Grande numerei : de poloncses assis

tiram ao tocanté e lonzo rito. . · 
• Como paraninfo de . honra, esteve 

presénte durante todo O, . CÉ)remoilial 
S. · A. o Príncipe Roman Sanguszko, 
especialmente convidado para o. ato. 
· Sua Alteza, que pertence a uma tlas 
111ais ilustres. familias principescas da' 
Polonia, é aparentado com a: familia 
do Príncipe A. C:iartoryski, que zc 

· fez salesiano no tempo de Dom Bos
co e· morreu com fama de santidade, 
tend~.' sid_? já iniciada sua'. eauEa de 
beatmcaçao. 

Após. a sagração, o Exmo. Sr, D. Pe
dro Massa celebrou. Missa no altar· re
cem-consagraco.· 

,SESSÃO FESTIVA NO INSTITUTO 
D. BOSCO 

No dia 10 de · Setembro, encen·a
mento dos festejos jubilares, realizou
se, no .salão dê. atos· do Instituto, uma 
sessão festiva em homenagem aos Bis
pos sagrantes e aos Padrinhos dos al
tares. 
. A.,orquestra executou o Hino Na

cionaJ e·o Hino'Pontüicio. O Diretor 
do Instituto abriu · a sessão · oferecen..: · 
dô à homenagem, réssaltando a im
por~ancia daquela. reunião que era 
pre.sidida por dois Príncipes da. Igreja 
'."' ,-0$,-.,~os. Revmos; Srs. D. Vicen
te I>i;iante e D. Pedro Massa· - e, por 
um Principe da Polonia. · 
· Entre· os varias oradores, destacou

se . o {tevmo., Pe. Maria Forgione, di
retor do. Ginasio- Diocesano _de. Lins, 
. gtie saudou os homenageados, pondo 
er:n justo ,eleyo a personalidade e o 
valor· do Principe Roman Sàngui;zko. 
. Si!gui-se uma parte. -recreativa, · a 

cargo das alunas· do Colegio Santa 
Inez, que .levaram à cena um ·esplen
dido dram!i alegorico "Teofanes". 

sua· Alteza e os ·demais membros da 
Colonia' que-o: acampanhavam; mos
trátam-~e encantados com os feste
jos, que deixaram em todos a mais 
bela impressão. 

FLORENÇA E OS ALEMÃES 
O interesie do Vaticàno · pela sorte

de Florença, pela qual culpa os alé
mães, é . expresso pelo Osser,•atore' 
Romano, escrevê o. Daily Telegraph, 
de Londre~. "Ele relembra as repeti
das declarações alemãs , de .· que ·· Flo
rença erà . uma cidade . aber.ta ·e as . 
afirmações · feitas pelos aliados .de que 
nem bombrdeararr. a cidade. nem 
empregatan, a· sua artilhai-ia pesa
da contra ela", Acrescenta taro.bem: 
"Contra· - as i::-omessas dos. alemães. 
entr~tanto, há os fatos das -pontes di.:. 
namitadas e da.• · estradas cheias · de 
r' ,troços," o . característico dos alé-
1'nãeb • - com<> foi dos godos .e-vanda. 
'los -, é espalhar a destruiçãp por, Oll• 
de. qµ, que, ·seja ,de alguma yantn• 

· item. I>~a eles. •· .::. : · 
!'. _-: ·---~. 

Celebrousi;(J,_ .na.. lgreja,,-:MatÍ'.iz,: 'J)41s;;a,:: s: ·· . . 

Cum comunhão .ge~l, ,.tendo sido stipe,-.- .· ·,-A .. ·CO. O\:ité. da .. -. ,.C.omp,a.· nhia Na~ion. al 
rior·a.:duzent<¼i oinu.mê1·0 :tllis que;,nij~., 
so dlá. receber:im a. sagi;ada comunhão. de '.Pàpe]· e:_Celul~se; os jornalistas ca- -
EÍn seguida. hOUVlf uma. reunlão:das ei-..: riocá~ .. , visitaram .. a. fábrica de 
associadas na sêdeC social; ,.rio ,largo:' de Papel: :é(Papelãp São Geraldo Ltda., 
Santa Cécillà; io:i. servido: 0 -café;:deu-- sittiãdá :ná. éstradá do ltaôca n. 1111, 
se. inic~ a.. Uin progrà1}UI, J'ecre11,tivo. qtié ·~ /Inhâóma; ... que ·. Joi recentemente 
íct aberto pelo coro das'· FÚha,\ de Má- adqµir:ida ,i:,e>r .aquela compa1:1hia, p;.-_ 
rif, cantarido o "Credo". J:>or:~-Opt- ra ·S8)'.'- ·neorporada ab seu grupo_ in~ 
sião t-0marám a pâlíWta a.'Filha -de ?.la- dustr-ial; ' A unidade• fabril visitàda 
ria, Maria de LOurdes F. Wey; como re• ve,;n prQduzi~dÓ ativamente integráda 
i:::uentante .a.as F;!lhas de Maria.s ati- tlQ··. esfôrço. 'de -tuei'l'.a do Brasil. Se~. 
vat, e -ri si-à. · d. Mm:ia.· M~ ·Moura: em c~fiéiénte'. -de' produção atual, que 
,:iome ,das Filhas.dé Ma.ria Por devoção_ cqmpr~énde, give,rsoá ~ipos de pap~is 

Prosseguindo-se o-.p~lll;·:com nu-. fino.s,'il?apelãó .-e'artefatos de papelao, 
meros · ,•ar!adoo,. execuf.ados. _ algunl! atiiig~-, . ·um -.volume - éonsideravel, 
deleir pelas proprJa:s_ assoo!ada.s ·.e· outi:GS, apr_e~ntando - um.: lucro compens~
por filhinhas de antigos ·membr9S des•. dor.< Para, os ·fins a que foi destl- . 
sa. associàção, que serão- por ~~o _fU•. na!la,',',se:u equipamento, que .se acha 
tura.s Filhas . de·: Maria.·, .. Dessa. .:maneira bem;::conser-vado; saiisfat: plenamente. 
est!Yerám ;eunidas sob -0s Pé? de :r-ros- -0siv::ita~t~s, ac6~panhados cio sr. 
sà Senhora..·,a,;- F)llw; de Mi,rl.a_ de.· .c:1- Nino- Casàfo, Superintendente da CEL-
tem, de hoje e de. amanhã. . .- PA;.-~rco:.:reram "todas as dépendên-

. Depois cié:algumiis,palli:irrâs cio'Révmo. e~. çi,àqué~'Q instalação industriàl, que 
D!ret-or, ·conego· Liiiz; Gi:mzagà: de· Al- ocupa uma:área- de 23.000 .metros qua-
meida, foi reriovado''ó ato de CQnsa.gra- dtàdos, fáml:!ent proi>riedâde'dll fábri-
ção . e. -N3ssa· senhÔrà:' • FinÍ.llz!Índo, , 0 ca, :r~eolhendt boa impressão . de tudo. 
corod0.iJFil:.·:'de'l\1àriàcantou.o,''Eu. ,q:ue-'~am.- .. , . , • ·· . 
protitetf'', .· De,iâ(:Õrdó com ·o que nos foi infor-. 

A Pia. U1iiâo 'das· FilhÚ ·ae ':Má;ria. .de· . madõ ·pelo Superiritendénte da CEL-
s·arib éeêiÜà, Jubilosa; agradece.· ·ãs ex- P:a,• a -'fâoriea .de Papel .e Papelão ~o 
as.,oc!adá~ i;. -gentl!ezi com que recebe- ~rala . ,Ltda;, é. apenas tim dos diver-. 
mm o cohvite ·e pe<iê 'à'. virgem 'sánlis- SÓS' estii.b~'.ecimentQs, fabris· de papel-
sima d~rriiine iobn, · 'elas ·:'aiiM.. niellio-' e' . éelulose com ;que eo:nta a Con:ipa .... 

, retJ bençãl:fs. · nhia il)ara>o ,.on.sôrcio industrial pro,
jet,ié.Ió~ 'e qtie-·ainda .este .ano terá sua
exi,st~:né'ia concretizada, ·com a sua 

. . ..... · ... - .· . 

PIA .UNIAO DE SA~TO •A.~'l'O~"l'.O 
. ~O PAF.í ····· . 

. CO!r.Ullica.nos· a: Pia ,J.JtiiãJ\ dai(F!lba~ . 
~ 'Btll'l.JCl~l V-I~ souuínl>nnld siiÍ,., <ip1pà<i, 
u ·~nb µ'à,! óp '01u'01uv ·s ap új;r:uw 'ªP 
~a · uterarlo-rel!giosa. Hoinenil.gem. ao 
santo · Padre'\· ·da. áutor!a, dó :Revmo. 
l."re! . Cámilo · da.: Silvá;.- · O/ F. ·; M.,. 
I::lretor 'da l?iP UrtiãO. A ~êpresentàção: 
se:, real!za,rá, --nó' salão ,pâfoqúl.al,' dia 24· 
do corrent~. à-s !!Ô horas,. seridó esse fes-

. tiva!. aguardad0 .'com .. grande' . interesse. 

CONCENTRAÇÃO l\lARIANÀ - • 
,EM BAGt ' ·-, . 

con.stijuição definitiva, ·.. . 
. ,',Íriforinou-nos <, .sr.: Nino .Casale que 
jl(np finfoio- de sua. organii.ição, a 
CQ!Xípàiiliia . contratara a incorporação 
d~.:qhafro:. gi:amJ~ e ,modem~ fábri
cas· d~' pasta·, mécanica Jpolpà. de pi
nho)'. no ''Estado de· Santa Catarina, e 
dé'di~érsas'-i>roprjedàdes ·com ;pinhei
râis, ,nêsse g,ésmo, Estado .e·. Paraná. 

.·. ··. Agora;·- :'avançando > mâis · decidida
nieritê ··no setor' iridustrfol,. tem rea1i
zacid:·,<1Nersos' - a<:0rç!os, .visando·· não 
sórnê.ntê . â . in&>tporação de. v.arias 
fábrica: de '-papel, nuin c<msórcio in
dust'tiiµ •.· de griin,de'}nverga.durá -como 
~be~ :$i''suprilriento .de. novos·ma
-quinárlos de. alta. efici~ncía, para .a 
i~-1~~~- ,de •uma ou. mais fábricas 

.de )!êlµlo!Je,. d,e gi:and"' pi'oduç~o: 
.· : Af -~" ~ i'lo,s informou ainda. o Su-

perinteridente da · CELP A, estão em 
vias de conclusão as negociações re
ferentes . à aquisição pela Companhia 
de' uma grande fábrica de ·papeis em 
São. Paulo e outro importante estabe
lecimento no Rio , :ande do Sul. Unia 
vez· concluidas estas -·negoeiàções, fi
cará a Cia Nacional de Papel e Celu-,. 

lose possuidora de pátrimônio em t.J ... 
dos os Estados do Sul do Brasil, a 
partir do Distrito Federal, concreti
zando assim ;,artr- do ·. seu programa 
ní3cional para o aproveitamento das 
''bras hrasileiras, nas principais re• , 
giões de país. . . . (***) 
. (Transcrito da "A· Noite", 1-9-44) 

M Ccngreg11,çõÍis M:::rián.as.· ~', -Piaa 
Uniõe:: de ;Fill\e,s de. Maria.. da .DI~ 
d;:, Pei:itM, aderlndo aos· gtii.ndiosos·, !es
t-ejos jubilares da Paróquia de.· Nossa. 
Senhora Auxllh\do,â, ;or~âilizarani. seU 
Primeiro• Congresso . ;Mariano l;)locesá:no, 
:.\ realizar.se ein Bagé. .Sob a p~iden
clr. do Exíno. e ~v.niotsr. Bispo ::t,10-
c~sanc,,. serão :'~.a\!i;a<laf nos. dias .14;- :15 
e 1G _ do· ,corrente -tessões ,'sotcnes · no_~co--
legle> Salesiaao e Escola No.rmaJ;do Es• 
p!rltõ Santo; àlem · '.de .. ,Yârlas. ses.sões de 
estudos .em que 'setãO disc.itidas. ~ 
sobra à vlda.· e à a:,ão cat9lka niarlan:i.. 

FtDEKACAô DAS. CONCREGACõES • MARIANAS 
. · A sessão plenaria do-dtr.. 16. · às 20 hO-' 

r:n eerà presidida. por s. Excia. .. ·itevma. 
r•. Anto:1!0 Zattera. As' soienida~é.s'to-' 
da~ _dê.;-se dia. .. são .. d~iêada.s aó),!der 
Mar~ano .,,- .:s .. s. · Pio .,Xn, ·reéordando' 
suin bodas· cie <iüro de· Congregado · l4&• 
rien~ .. '_:· .. '· ., .. ' ... ,, -· ' .· ... ' 

o el'lcerraménto .. deasil,s i;ol~nida.des se 
dará nil ct!a. i1',lio.' corre~~'. :c~pn<le 
con.,:,en~,~n.;ão: maf.a:na,, Missa;: pontifical 
e , <le$f!ls proeessiónalf :, · 

E,>Di'ICÂNTE ., A ENTRONIZAÇÃO 
DO CRUCIFIXO NO GRUPO ESCO
. . <>LAR DE,l\10Gl~G-'QASSú 

N~ <dia á. ~(Agé>~t~ _último; con
fonne .. havíamos 'noticfado; . realizou-oo 
n. sole~~ . f!ntto/:lifa~o do. Cr1,1cjfixo no 
Grúpo ·· Escóla1( ·de,, .Mogi-.Guassú, .. por 

-iniciatiyi do. ·sn.r: Luiz ChiareUi,, D.D. 
Presiden(e .. da: . Côpgí:egàção :.Mariana 

·loeal : .· ., ·· · 
:. A' belwima,{ê_~rimoaja (:()~()OU dig
~amf1rite_ ,a'.gra~de/nóvena_, do.·· Sagra-: 
. qo :Çoràtão, que ,a ;paroquia de.· Mogi
.Gí.tas~ti'. levC>uiéa/efeito· de. 1~ a ,27 de 

APELO t:).P. S4,N'.I'O. ~ADRE. , .t\gç;:i:loi ·. · .·. · .· . ·• ,. . . . 
·· · · · · · · '. Fç,i , taI:. ·o .. -rp.~vimíinto que muitos 

~tendetid~ âo'. apel~,. do~. sant<>' Pllflrl\ $,~eerdotes dO§ lugares adjacentes .. éom-: 
e. diretor!& da. ~ederação,está solfoltan~ - p~reeeram .. ,.{111 Mogi-Guassú. afim de 
(IIJ à,1 sras, pi:-e.slden,tf-s queé Ôriàentkm auxiliarem ·c, '-Paroco·· local. · 
n,'.lvlmentos com .o flm. de angariar do~ . ;:;A.'.êobgregàção ~o.càl aproveitando-
nativos ·E'm dinheiro cu e;n e.specie, .J>8.- se .d;i:; circur.staneias e. numa a,titu-
r. ·sere:-n envw.do~ ao .sªnto Padre, em çle d_igna. C:e ·aplausos e que deve,.ser.:.. 
favor de qua11t& pad€cem ru; t;rlstes e.ou.- vir. de · exe~plo a todas ·as:. Congrega-
squenciru; .da . gu1::~Ta, na• . Europa. ções, resolveu · patrocinar a' soléne en-

. · .· · troniza;ião de Je~us crucificado no 
mmNi~o . o:\ CONFEDERhÇÃO Grupo' Escolar local. . 

- · CATOLJCA ·· · - Os_ . Congregad,os Luiz Chiarelli e 
· Dr:,Waldfimiro Girard Jacob, este e"-

D~ · secrêtario • ·~erai d;;; CQnteclera,ção pi-efeiio e· corno- tnedico que é sape 
CatoUca recebeu. à· Federação Mátiana servir.. da medicina. como · mei o de 
Jhmininc, um aviso sol!cifuencfo O com- .séryÍr' a D~us, prgariizaram o pmgra
parecimento das . sras,. presldén~ _ de . · ma ·.que' movimentou tóda a cidade. 
Pia-: Uniões à reunião zfte,nsàl que se N!i .· terde -çlo, día 27; o. ·Crucifixo 
realizará, hoJc, às 15 horas; na qúrta '{1:>elisi;ima imag~m dcada pelo Con-
Metropol!tarui. ... 'I'ra,nsmltlndo este éon- gregado Luiz Çhiarelli) foi conduzido 
vito · a · Federação es~ra · 0 . compareci- proêéssi6nalmente ·pela cidade até o 
mentó de todas aqueias. que tem este Grupo Escolar. e· ai . colocado primei:.. 
dever .ª cumptir en( virtude. '40 car&'() ràrninte no- patio. . . 
QU9. ocupa~ na, Pia Uillão. . - · ·: • Ü~ara)Í~ :' ent&o- 'da. palavra O R. · P. 

CIRCULO PAR'ii . MESTRA& ,DE . 
ASPffiÀNTES . 

1 _' .. ·. • , ,· .. .- .. • ,· · _. :~... _ ,1 ' 

• Com? habituaim,e:n~, ·real~~~i.hoJe, 
àll 14 hQras -e 15.-minutos, na .cur!a 
mais um . :circtÚo · para_ tne~tras de . As~ 

, pirantes, o qual .será repetido, tia.. pro
xime :quarta.-fe!ra, às _17,30 . _ho~, n.11. . 
3ede. 

CJIIWUL!l's DE · lfê>iM.tçio 
, ... ·- ·I •..• 

.Real!za~se · na proximS: · ·. ·seit'ta-feira, 
-àr. .17,30 horas1 ,1ia sede, à Práça da Sé, 
47,.o prhnejro clrcl)fo êie e~úcios:de· uma 
seriC! .qu~ .v.ersará sobrá .o papél da, mó
çe, ne. · s~iedàde. ÉSses .:ci_rcuios "serão 
dirig!dor. ·.pela. Filha· de . Marlaf becilia 
Trig<i ptesidentt; dá Pia União ·da êon. 
SJ!a~ão:. · · · 

. - Ja~e X!oelho, Diretor da Federação 
1 de_,Ribeirãq ·P,reto, resaltàndci o ·,sig
-'nH.iêad~.:· do áto; · ~a professora do 
Grupo, .:· que · expenq.eú :seilsatissirnos 
~9~cei~ .sobre. <;> 

1ensino. réligioso; . .um 
Congrega~:lo. moitr'ando a Pedagogia 

. iMgualavél de. Jesus Cristo e por fim 
o Yigario local.· . · . , 

· .. A Federação dá.s. Congregações Ma-. 
;:!al'.las de São Paulo .fez.:.se revresen
t;âr . n.~ soiei;iidades .. pelo Congregado 
Dz:. l:,µiz lMariutti; que· te".e. ocasião 

· de pronµnciar · bé!issima · oração, .. re-
~;;,)tariclo ·-.- (,lue_._ tendo. o l3rasiJ·· nascido 

. ~ sombra tja cruz, ,esta -deveria ser a 
1:iussuta:·orientadora ªª riossa,terra a 

. ci>meçar' nas .. esCQlàs, pois qÚe Nosso 

. Senh~r .Jesus: Cristô' .é o lviestre dos 
-mestres. .' •. . . . . . . . . 
.,·.: Por fún .usi:>ú' da palavra o bireto?' 
._dé, Grupo.;Escolar .. dizendo da sati.s-
fa~o . -de . receber .a: Jesus Crucüicàdo 

;nci -,seu .. Grupo: Esci>lar, fazendo votos 
.. p~i'a : ,9µ~: o ensil}<> ela, rEÍliglão .tome 
nov,o urip1.1lso,,se;torne cada ,vez mais 

. eti,ciel'!:te \El • p_rpvei.toso: .. · .·. · _ 
: --: Em·· ~eguida ·às· suas. palavras .. e nu.
. ,.m~,: ;;i.µnosferá , clas .. •mais edificantes e 
. ~~m.- dEJ. ~.;mdt; ~unho cívico,. mi~ 
viz:AAD:-sé. çs .. à.cordes '.(lo -. Hino. Nacio
i:úil,íao inesmo tempo em que o Se-

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

nhor · Crucificado era · erguido _numa 
das . salas de aulas. · 

·Daqui · cumprimentamos vivamente 
· os Congregados Luiz Cl:iiarelli e pr . 
Waldomiro Girard Jacob pela felieis-. 
sirpa iniciativa e pelo grande zelo de 
apostolado • que vem demonstrando. 

Cu.mprimentamos ainda · o ·Diretor 
do Grupo ,Escolar de Mogi-Guassú a 

. quem desejamos que a sua casa de 
. ensino, patrocinada agora p.ela pre~ 

. séi:iça d:? Jesus na ·cruz, se• torne um 
grui:íô. Escolar' modelq . e. seja. a se:... 
menteira· de futuros· cidadãos exerri-
pl11res. '' 

,JUBILEU DE OURO DE CONGRE• 
GADO DO REVMO. MONS. MA-

NOEL ltOSA 

.. No dia 7 ultimo esteve ein fectas a 
Congregação Mariana da ·. Imaculada 
Conceição e S. Luiz Gonzaga da Ca
_tcdral. 

Nesse dia, seu Diretor, o. R~vmo.· 
Mons. Manoel Rosa comemorou 1m,
lhantemente seu cincoerttcmario , de 
recepção' cerno Congregado Mariano. 

Sacerdote de belissimas virtudes, 
que ·honrá o nosso Clero, s: R<:>vma. ' 
como Diretor. de Congregação. é · um 
exemplo vivo do ·amor da Igreja às 
C::rigregações, que. nelas tem encon
trado· um celeiro de vocações. 

Foi rec2bido cerno Congregado 
quando '1inda _era seminari~ta e des
de então . não tem descançado em •tra
balhos pelo môvimento Mariano. 

Às inumeras · felicitações 'juntamos 
as nossas, com os· sinceros. votos de 
que seu apostolado frutifique e que 
possàmos ainda:-eomemorar a. mesma 
dafa "ad multas" 

AS . CONGREGAÇÕES E A ADORA-
. ÇÃO NOTURNA 

' ' Uma das . mais_ felizes e produtivas 
iniciativas tomadas. em prol do afer-. 
vor~ento da religião é sem · duvida 
alguma. a ir.stituição da Adoração .'Per
petua. 

Os fieis em intima convive11eia com 
Jesus, Nosso: Rei e Senhor, presente 
no Santissimo Sacramento·, da Euca
ristia. 

Vigilando · com Ele, tal como El.e 
mesnio o deseja. 

.Na nossa Capital · a Obra. da Adora
ção .. perpetua está entrei:1ue a Lgre1a 
de Santa Ifigenia, onde . dia e noite, 
continuamente.' os-:fieis estão em ido-
ração a Jesus Sacramentado. . 

Na vida das Congregações vai · ,;1;: 
tornando um · carateristico ·. brih'lante- a 
Acioi:ação notuma. · . 

Temos a sàtisfação de constatar qµe 
o maior contingente de ádoradore.s é 

. fornecidq pelas Congregações . Marh-
nas. · 

A . convivencia intima com Nosso 
.Senhor, atràvez as . Secções Eucaristi-

. . · Emp.rêza - Auto •. Viação . . . . 
-:::g::.'•· 0 A·" ···u······t·· ·<· ·)· ···s'A!\T1'(. )s· L··1··'"'L)A 

SCIINTIFICAMBNTI 

JlS IUÂS l'DID.U:-. 

:-.\ .-_~, ... ::-r?" _5· _. _- . . ·_. • .,.... _ • _-_ .. , - .. ..:. • - - - _ - · - • 

CR. $12,00 
. ' .... -. . 

· Qnibu~ diariamente de hora em hora entre S Paulo ~ Santc.! 

SANTOS 
Rua do CnmÚci~ .N.º. ,32 

F.~~er6-11t 

cas (que deveriam eidstír em toçaS! 
as Congregações) e· a Adora,:fw No 4 

. turna, trará frutos' inapreciavcis. 
Sempre estaremos vigilantes com o 

Senhor e · com Ele esmagaremos o 
. Príncipe do mundo quando nos vier 

atorméiltar; seja com tentações; sçja 
com a introdução de doutrina<i contra
rias à nossa religião,. à. nossa índole 
d~povo cfütão, -nai;cido sob a égide 
da Cruz . 

Porem, se o fato de sermos o maior 
contingente . .d.e adoradores nos alegra 
muito, de outra parte· d.evcmos con-

• siderar. que o · numero de Congrega
dos adoradores é ainda. pequeno. 

Somos na Capital cer;ca de . cinco 
mil Congregados, o que claria tuna 
mzdià. . de quasi 'duzentos adoradores 
por noite. o que esta longe do nume
ro verificado· nas adorações noturnas • 

Precisamos. pois incentivar muíJo a 
Obra da Adoração, 

Que cada_ Presidente faça todo o es
for~o rossivel para que su~ Congre 4 

ga~ao ·compareça com o maior nwne
ro passive] de Congregados. -

Se cada um trabalhar com vontade. 
se t&dos éolaborarem, dentro em bre
ve nós nos poderemos ufanar E'lll <li• 
zer que só os Congregados bastam pa
ra manter brilhantemente a Cbr.i da 
/\clora~ão Noturna. 

Muitas Congregações ainda não 
compareceram. . 

Daremos proxin1amente a list<j das 
que, .cc .,parecem e as outras .q{ie se 
esforcem por figurar num elenco .tão 
digno e tão honroso para um Congre• 
gado. · · · 

LIVROS DE FORMAÇ,i\.O. 

Muitos ·Congregados nos têm con• 
sultado sobre· livros ortde possern en 4 

contrar materia de formação Mariana, 
visto como, residh;do em lugares dis4 

tantés da Capital. não, poderão fre
huentfll" os Cursos de Formação. de 
~ue temos · dado constantes noticias. 

Livros que ,bam a formação Ma
riana · m·o·>ríamen · e, podemos ndfoar 
a sede de e sculo~ do R. P. Wal
ter Mar;aux,· destacando dentre eles 
três: Compendio p\1r2 o exame de ;;,d
missão. C'ai:aleii-o~·. de Maria e Chefes. 

f-ão três livros excelentes, de gran 4 

de valor, escritos por uma autorida- . 
de mundial em a 'ttntoi do Marianis• 
mo e .,e ·Je5tinam éspec!almcnte aos 
Con~regados do Br11sil. ' · 

No primeiro, o R. P. Walt.er Ma .. 
riaux S. J. e:sbo,a urr programa· da 
mínimo que se deve exi~ir para ad4 

missãó de un Congregado, ao mesmo 
tempo que fornece o programa de ins• 
trução.·- · · 

Nos outros dois livros, desenv~lve 
um r _ , rama de formação de Chefe 
Marfano. 

Ester livros, iuntamente .com os _fo .. 
lhetos chamados "O Líder Mariai,o", 
fornecem nmpla matêri, _ para a for
mação Mariana. 
. A Federação recomenda-os com 
emp(.nho. · 

Alem disso, quem quizer ler aihda 
um Ótimo auxilio para um programa ·.
de forniação, · poderá solicitai da Aca• 
demia ·Mariana os impressos que co],1• 
tem as aulas de formação ministradas 
p<tt- està Academia. · · 

Sãq apostilas tambem de valor e 
muito uteis. a1>s Congregados. 

Os interessados poderão ~olicita,las 
à Academia Mariana .. rua Barão do 
Paranapiaraba. que 5erão· prontamén• 
té atendidos pelo seu Diretor, o Con--. 
gr.egaclo · Dr.· Jósé Brito Viana. 

NOVAS OIRE'.:-ORJ.AS . 
Foi eleita: a 13 de A:t(osto tendo to• 

mado posse a 20 do mesmo mês. a ll04 

va Diretoria da Congregação de San
ta Teresinha .(Maiores). do Hii!ieno.;. 
polis, uja constituição. é a ~eguinte: 
Presidente. Paulo Arruda Cotrim: As• 
sistente, Jo~é Altino Machado; Se4 
cretario. ,José Meire>l1E•_5 Filho: T~-,m• 
reiro, Nicolau Defina;, Mes.tre:. de .No• 
viço&, Roberto Barreto Pfüdo; BibliP
t~çario, Cai-los' Masaefüi. · ' 

-.::~ ;._, ,:~;;;~<,th~·~2·: :;i.~-~0.·~ · ... ,-0:::: :~.'.; 
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TEATROS E CINEMAS 
PROGRAMAS DE HOJE 

PRIMEIROS EXIBIDORES 

ALHAMBRA- Damasco, com George Sanders. - APA 
Ela quasi ma.tou Hitler, com Elza Lanchester. - A. 

ART PALACIO - Alta malandragem, com Bud Abbot .. - A. 
BANDEIRANTES-' Duas vidas, com Charles Boyer. - APA. 
BROADWAY - A volta do.·v~mpiro, com Bela Lugosl, .:- D. 

O espore em marcha., N. 17, Complemento Nacional. ·- M. 
11:'IRANGA .;... Sonh,mdo s:te olhos abertos, com Danny Ke.ye. - D. 
METRO - A força do coração, com Roddy MacOOwall. - A. 
OPERA - Oraojllo do crime, com Wamer Be.xter. - .APA. 
PEDRO 11 - Minha vida é tua, oom Lew Ayres. - A: 

Fazenda 20_, com \ylllla.m Boyd, - AMC. 
RITZ - Uma. voz na tormenta, com Francis Lederer. - R. 

;JEGUNDOS EXIBIDORES 

Al',!ERIOA - Dama: fantasli'la, com Fre.nchot Tone. - D. 
·Mulheres de ninguem, com Ginger ROgers. - APA. 

ASTORlA - Jack London, com Michael O'Shea. - APA, 
Frutos do mal, com Tex Rtttef. ~ All!C. 

AVENIDA - Alpha, a ilha dos encanos, com Jean MUrat. - R, 
Fuzileiros. d!'\ tuzarca, com Vicor MacLaglcn, - D. 

BABILONIA -~ A grapde valsa, ,com Fernand Gravet. , ..... R. 
Amor a· granel, com Andrew · Sisters. - A. · 

BRASIL -- O amor faz das suaF com Ann Miller. - D. 
Tarzan, e> terror no desertô, com Johnny Weismuller. - APA, 

.8RAZ _POLI.rl'EAMA - Plmpinela Escarlate, com Leslie Howàrd. -·L 
A mulher sempre \'ence, com Alan Jones. 

CAMBUCl: - As, três herdeiras. com Barbara Stanwick. - D 
Garota caprichosa, com Jean Carol. - A. . 

CAPITOLIO - A. grande·va.Jsa, com Fernànd ora.vet. - R. 
Filho querldo, com Don Ameche. - AP A. 

CARLOS GOMES - A dama dos diamanes, mt George Brent. - Al\10· 
'Bpncho misterioso. com -.;harleb Starret, - · AMC. · 

CASA VERDE - O segredo do professor. com Nancy Kelly. - APA. . 
CINtMUNDI -- Missãô secreta na China. eom Preston :Foster, ·- APA. 

, Vingança frustrada. com Charles starret. - AMC. · 
l Diligencia de Deadwood, com Charles starret. - AMO. 

C:OLISEU- - Mlsterlos da 'Vida, com Charles ,Boyer. - D 
: Setima vitima, com Tom Conway - APA.. 

COLOMBO - O impostor, com Jean Gabin, - APA, 
·Cod!go 1de can,:acelro. com Bob S,t.eele. - AMC. 

COLON - Ao diabo•com Hitler. com Alan Mowbray. - APA 
Vida_ contra vida, com Burgers Meredith - A.P A. 

CRUZEIRO ~ Mestres ·de balle. com o Gordo e o Me.grc, - A 
.Seu grande triunfo, com Lew Ayres. - APA. 

ESP.ERIA - Um avião .não regressou. 
Miste'rio do alem cor.1 Emlin Williams, - APA. 

FENIX - Amor de mãe, com Sara. Garcia; - APA.. 
Forjador de homens.- com Pat O'Brlen, - AMC. 

GLORIA - O gorila matador. com. Boris Karloff. - R. 
Sheriff turuna, com Russel hayden. 

HOLLYWOOD .... Paixão imposslvel, com Hugo del Ci.,,rril - APA, 
Uulher contra homens, com Margueritte Chapmann. - D. 

IDEAL - O diabo dlss .. não, com Don Ameche. - D. 
Esta. noite bombardearemos Co.11,is. com Annabella. - AP A. 
De Mayerllng a Serajevo. com John Lodge.· - APA. 

!RIS - Mares sem dono, com Merle Oberon - A. 
Barragem de foi;o. com Richard DlK - · AMO. 

IPIIUNGA PALACIO - Garras amarelas. comJJump~rey Bo~art, - Al'A 
Canções dos bairros, CQ.!11 Hugo dei carril. -. R, 

LUX - Cartas de amor. com Pedro Lopez Lagar. - AMC. 
Hora para matar com Lloyd .Nollan, - APA. 

MODERNO - AI vem os touros, coro os Irmãos Rltz. - A. 
Jornada tragica, com RaY Middleton. - A. 

OBERDAN - Kathleen, com Shirley Temple. - A. 
Paga o justo pelo pecador, com ; ene Her:ve:v. -:- APA. 

ODEON (Sala azul) - O fantasma'dos mares. com Richard 1:)\,, - Al'.< 
Dez pequenas para um homem, com Olivia de Hav11land .... l,PA 
(Sala vermelha) - Fugitivos do inferno, com. Erro! Flynn, ~ A 
Torvelinho 'feminino. com Lupe Velez. - D. 

,OLIMPIA ~ Dama fantasma, com Franchot 'l'one. - D. 
Claudia, com Dorohy MacOuire. - D 

PARAIZO - Do Mexico chegou o amor. com ':'ito- Gulzar, - A, 
PARAMOUNT - Impostor, P.Om Jean Gabln, - APA. 

Sedução tropical com Mae West. - D. 
PARATODOS - Branca d~ neve e os sete anões, de Walt Dlsney, - A 
.. Avenuras de um recruta, com Alan Carney. - APA. 

PAULISTA - Branca de neve e os sete anões, de Watt Dlsnev; - A; · 
Seu grande triunfo. com Lew Ayres. - APA. 

PAULISTANO - Orgulho. com Greer Gars.on. - APA. / 
Perf!da. com Bette Davis. - APA 

~ENHA. - corvetas em ação, com Randolph Scott. - AMC. 
Audaciosa chant.a'Jmn. com 1.€<> Carrilo; - AMC. 

. PIRATININGA - Quejo sulco. com o Gordo e O. Magro, ~.A, 
Sedução tropice.!. com Mae West. - D. · 

RECREIO <Centro) - Agente subterraneo, com Bruce Bennet, A. 
· Falam as pistolas, com Russel Heyden. - AMO. 
RECREIO (Lapal - Emile Zola, com Paul Mllm, - .R, 

Beleza entre feras, com JeQll Rogers. - APA. 
REX - A mulher da cidade, com Claire Trevor. - D. 

· Esta noite bombardearemos Calais, com Annabella, - APA, 
IUALTO - Papal por acaso, com Betty Hutto11 . ..,. D. 
. Niotes pcrlgons. com George Montgomery, - Al'A. 
BOIAL - Fantas1J1a dos mares. com Richard Dix. - APA. 

A i,er!gosa com Ria HaY\Vorth - A 
ROSAJUO ...., A Ou Barry era um pedaço, com Red Skelt.on. - D 
ROXI - Pixão de toureiro. com l.orenço Garza. 

Doutor em a.mores, com f'atrik Knowles. - D. 
SANTA CECILIA - Lili a teimo~a. com Judy Oarlanct - D. 

Despedida, com Vtvian Lelgh, - APA. 
SANTA ffELENA - Dorminhoca dá fuzarca, com Judy canova. - APA. 

O cow-boy de Wall Strcet 
SANTO ANTONIO - Emile Zola., com Paul Muni. - .R. 

Um mundo de ritmos, com Kay Kayser. - AP A. 
Sll.O BENTO - O capanga de Hitler, com John Carradlne. - APA 

Plmplnela Escarlate, com Leslle Howard. - A. 
SÃO CAETANO - Etnlle Zola, com Paul Muni. '- R. 

Um mundo de ritmos, com Kak Kayser. - APA. 
·sA.o CARLOS - o grande homem. com oona.ld o·connor, - A. 

Esrada da alegria, com Leon Errol. - A. 
Silo GSRALDO - o brasileiro João de Souza, Nacional. - n. 

De mulher para mulher, com Robert Taylor, - R. 
Slf.O JOSE' - salve-se quem puder, com o Gordo e o Magro. - AMC, 

Original Peca.do, com Jean Arthur. - D. 
SAO LUIZ - Beau Oeste, com Gary Cooper, - APA. 

Sombra da morte. com Ralph t:ellamy - Al'A. 
SI.O PAULO - Mulheres de ninguem, com Oinger Rogers. - APA, 

Amor a segunda visa. com Red Skelton. - APA, 
SI.O PEDRO - Hora para matar. com Lloyd Nolan, -- APA. 

Tarzan. o terror no deserto. com Johnny Welssmuller. - APA 
UNIVERSO - Impost.or, com Jean Gabln. - APA. 

Codlgo de cangaceiro, com Bob Stcele, - AMC'. 
VILA PRUDENTE - Uma loura no caminho, com Femand Borel, - .4PA, 

TE/,.TROS 

8AN7" ANA - 'neo-tico no fuM, com Waler Pinto. - M, 
BOA VISTA ... A tal que entrou no escuro, com Caza.rré. 

EXPLlCAÇJi.O DAS COTAÇÕES 

D. - BOM - Filme que pode ser Visto l)O: todos con• pruvelto ffit'"al, 
A. _ ACEITAVEL - Fillne 1ue pode ser vlsto por todos, embora sem 'erõ• 

veito moral. · , · . · 
AM,. - ACEI'l·AVEL MENOS PARA CRIANÇAS - Filme. que pelo enredo 

ou cenas pode Impressionar "l publico Infantil. . . · 
BPA. - BOM PARA Al)ULTOS - Filme que pode $~. \listO com proveito 

moral tão somente por adultos. 
APA - AOEITAVEL PARA ADULTOS - t'iline 'll!9 Pode ser visto_ tão 

somente por adultos embora. sem proveito moral: , 
R. _ RES'I'RITO - Filme que pelo enredo ou t'enas deve ser eatrit,amente 

reservado a pessoas de solida formação moral e religiosa, 
D. - DESACO.,.,SELHADO - Filme que pela gra.. inconve .. tencia. do enredo 

. ou cenas. deve ser evita.do po• qualquer publico. · . 
. M. - MAU - Filme prejudiciaJ .i,ira qua.lq1.er pul>Uco, 

NOTA: - t Importante que o espeet.ador nli.o se contenui com 1\ slmpler cota.
ção do filme ou da peça de •.eatro, mas que procure. conllecer pelo 
menos ali.me detalh& da critica. Isto justificará uma cotação que 
a.finru.da sem nenhU?l comentarlo p1,derá pa:rocer Injusta: e so
•'bretudo com a leitura de umi. analise qu~ põe. em relevo. os ele
mentos bOns e mam do filme o espectador l)OUCO a pouco, educii;rá 
sua conc1enc10 . e apren1erli a julgar por sl mesmo os outros filmes 
que ·11e forem a.pres,.ntados. 

O boletim da Orientação. Moral dos Espetaculos contem uma 
critica detalhada je todos os filmes exibidos en. S, !'BUio. ll: publi• 
cado semana.Unente e a assinatura anual CU!!ta Cr$ 25,00 na · ca
pital . e Cr$ 30,00 oara o Interior lnfonnit.Qôes na Associação doe 
Jornall6tas Catoltcos, ã rua Qtllnt!no Boeaiuva, 176,· 3.o anelar, 
sala 307 - Fone: 3- 7760, 
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PRESUNTO· E FRIOS ,- VINHOS FINOS, FRUTAS 
BlSCOUTOS E BOMBONS - GENEROS ALIMENTlCiüS ' . . 

EMPORIO MONTENEGRO 
_Rua Augusta. l.~59 c~s.q. R Luiz Co.elho) - FC?ne: 7-0035 

··. MéRCÊ:l'Rl,f :,AVENIDA ·. . ' ' 
A,•, Brig, Luiz Antonio, 2.098 ..;.. (Em frente, à Igreja 

!marula<la. Ccmceição) ---- Fone: 7.5453 

úNlCOS _D1s1·R I BUIDORES DA 

M:ANTEIGA "B4NDEl,RANTE" 
ENTREGAS A DOMICILIO FRESCA EM PACOTES 

.· 

JUVENTUDE FEMININA CATOLICA 
(Conclusão- !la 4,3 pagina) n. ·escala de Deus. Não portanto o que 

iras divinas, atraiam bmçãos e ·contri- é grande só aos olhos dos hOmens, mas 
buam positivamente para a 'éonqulsta dDll o qu!l é_ grande .aos olhos. de oe:us. · 
pagãos par&. Jesus. A Jeclsta· trabalhará para reallzar es-

Sacrificio em lugar ' dáquetl!<I que tru;. grandes cotsa.s. A$ . empresas e 
não se sacrificam, que ·preterem des- ideais que a encheram de entusiasmo 
gostar e ofender Jesus a desobedecer· aos pode mcontàr com sua ,colaboração ati-
caprlchos da moda e aos . únpuisos d.a va. Não se deixará. levar por ilusões. 
sensualidade. . E prudenw. Não se deixará levar por 

6. A jectsta se lembre da. frase da auciaé/a... ou Ímp!'\vidês irrasoaveis, f: 
Escritura. "E mseus servos Deus en- prudente e segue o exemplo dos santos 
contra consolação".· ·Que missão mag- e os conseU1os dos seus superiores hie-
niflca a dela.. consolar e, cox-ação de' rai-quicós. · Mas t!Lmbem não é uma 
Deus!, Consolar o coração ,de Maria! utoplstA ~olsta. que tem ... a · veleidade 

Reze, sa~riflque,se, .viva .san1íame11te; ão bem mas- não tem _energia ou gene• 
e .diga a· si proprla: ·O'Estcu .consQLan- rosldade,para .se mo1c.er a realiza-lo. Ela 
do meu Pai do céu,. o coração· de . meu age, trabalha; .sacrifica-se,. conquista e 
Jesus e o Purlss1mo coração, de minha coopera assim'' coní a santa Igreja pa-
santa Mãe. Eles todos do.: alto :do céu ·ra a realização dos grandes 1d~a!s. ca-
mo vêem, VêPm tambe.m minha colegas toUCM. 
da J. E. C .. e .todas as. moç.a.s 'i:,riisilel- .- 4; Estes ldenis não se -realizam cm 
ras puras e amig;is de Jesµs, Vêelll a.9 ~m· dia, ,sej,,;111 c1es a santlficaç .... o ·pts-
pralas. as piscinas, as c~ .. de artigos soai, ·a cqnve1·.são dos membros da fa-
de banho. os clubes onde ço!egulnhas milia, a conquista de coleg«s, <> µ01ie-
de mtn11a ida.de· se comportam .. tão mal, traçào da m!l.llSa . com as Ideias e os cos· 
E esta vista. enciic. d.e tristeza. os seus 'tumes catoJicos .. ·. A .l''ort.a!eza lne 
Corações, Ma~ depois -Eles. oJha.m para d& a -1'erse\·eran\a., · Uma vlrtucte essen-
nós - e em suas filha.~ D€Ús ·encontra ctal a ·jectst.a e a todo.· o . · apostolo. 
a con.sol.ação Deus . Olha ·para,:\ ~ia, "C;Ja1,1a no cesses! ~uas1 ,uoa exa.-a 'vo-
a .Africa, e vêns menillas.cuJa,conver- cem tuam"!·. ,Um.-trabalho sem fim, 
são nós conse,:uimos - e em· suas. .t!lhas uma ima -sem tregua, .Na ·.111reja nunca 
Deus encontra consolaçMI_"_· S(J realiza a fes,a. ·ua cum1zira. t:iem-

'1. A jecista ~e lembrará. da., .. efica-« pte ós opei·a.Í'ios consi.roe1n- novos· panos 
eia. da orr..çâo e dJ sacrlficio,.4o, 'jtlllto ·de ·muro,. cilnce1·ta. mural.has dern,1iuas, 
pelo vecador. · Nos.sa RedençiiQ :,se. rea- erguem·· ptlare$ o· é.a.vam· !ossos. A Je-
làtzou por um· 6rancle ato cl~ .satls\'ação c!si:e.· qúer· trailàfol'lnar ó munao Junto 
e reparnçõ.o, Dai vem a. tnda»_ os h<>· · com·. seus ;irmãos mat.s velhOll da· A. ·c. 
men.~ as graça.s de satvaçil.J, e· os seus pais eu1 (;1·;i;w, a ;..;eia1qillk\., 
· "Él!Í temeu 89'·'bre __ :_.si ~---· _F,Ao_~_· __ ·; l_ni- · Acos,uinar-i;e-á desde cédo. ão ü·aoalho 

.. ' . p hum!!cie e · iJerseveranu,, :-Terà.· contra-
quldadea "., Jesl.18 ';~istez:' ao:--, adl-e . dições· :·ex~ma.s. ·'i(:dest<nímos Internos .. 

: .Etem;í., PÓ! . nós\ Nós ,,s;i.tlsfare,mos ao Sentt:á l:ia'vànas '"qtie a. esboi~téla." e a. 
Padre Eterno c;im Jesus, · · 

Satisfareino.s com Maria .. sautlssill'..a -revolta.' da natureza- Jov~m; .. .aesi.stira e 
· · coritinuafa, · · ·· sua · vlgllm · de arinas. 

ao· Coração de Jeims. , Verá suas wmlgas curu'a..dn-i.e de l,Ul'éS 
Satisfaremos ·nós mesmas '.ao Puri.,sl . enquanto 'ela· está .lutand::i na. esta.cada. 

mo .Coração. Lá ficará, ao lado-'·de suas colegas, ao 
Desta · sorte, como outrcra Moisés, as 11:.âo . de ,Jesus, como· s0lciadJ fiel na 

jecls,2.$ atrairãó wcire· as· iuoças ,pagãs . brecha. 
a gra.ça da Fé, â~rairãinitlbre· M ·moças é, l)Jnflm a ·jeclsta receberá da For-
ca.tolicas á_ graça "da i>u1·eza: do· •i·ecato ti:lleii'r. :a. virtude' ela Paclencia. Ela ~-
e apressa.rã.e, o dia· em que; unid:as todas beril/ p~1·st!verar no Hem,· ser ·t1e1, ·mes-
rio rrícsmo tddi:.l. ·-as moças dé>' universo mo qwi,ncto lhe acomer1cem coisas tris-
se reunirão em torno da Virgem Maria,.·, te~. e não .'se c.,:ixarà. abater. A ·virtude 
formando O .-séu. cortejo dei gloria,' um . ·sempro. cem i'um .. fruto ctoce'. . •A lei de 
cortejo éle,:fUl).l.l,s;e df'V.ll"i;é.!]f.~'~·. ;·;: -~i:l'.ieuif;~ .· f'~ulcisS~t~J.\1'1/,.m~p'.'../;,.Mll:l> ·.ª· 

Àpós a. Virgem sei)âo éo~di:i2idll.s" ·ao natúreza seritc·"mu1h1~ qé_ie$ à' iír!iárgil-
Rel omras virgens: todas ·elas ·su.M fl· ra do saérlficio qué .é mais 111tensa e. 
lhas; serão· ,evadas com alegria ·ê':jubl- sens.ivel' tio que' J iloçu·ra esptt,tual. As· 
·10 e farão sua ent'raaa no templo do ein: enquanto o espirita rejubila, a al-
Rei ". (Sálmo, 44): •·:nÍÍ.chor'á. Oeus'exigede'nos·na·A. C, 

l .o Ano de . CóÍUptÓUllt.';O;'. grandes . sacrifici~, grandes renW1cias. 
O.o mês. . · São;ô preço de _;:irarides vitorias · futuras, 

·I Leltura pá.rticu:Jar: '' '1Qur.dragesi- ···más :Sao'·dlires que. nos acabrunham 11.0 

mo Anno". · '" · .. ' "j-:i-es~ntê. Á iedsta se acostmé,rà, pÚa 
I Dificuldades da· Açãó Cà.toltca. · A · · "hlor'tlflcação, ?, ser paciente. "Em vos-

Fortateza; . fP, p/1.cíericit. conquistàrets :vossas almas", 
Continuamos· a n~ssa · serie · de · cir• dizi?, ··Nósso SenhdÍ'. · Ele mésni.o· por 

culcs de. J. t!~. C Je acordo· có11f o' pro-. µma grand,e pac/~ncla nos remiu. Uni• 
grama. estabelecido para · os 5 ·,anos de d~. a· Ele, a · jeclsta será forte. 
vida JeciS!a normal. .... . ·. Alma a.Celta a grandes coisas, que em-

Nosso circulo · do 5.o mês· de. formação 
de Ação oatolicà. estabeleceu ·0 · meto- pr?0lld0 .. com generqsilade, 1J1!rscveran
do que devemos ·empregar pai:il" ·reali·. ç\· e })Mieti.é:la, elá será. o instrumento 
zar com ségurança os fins d~ Ação ·ca-. ,que IJei.w,cQló.ca nas mãe da Igreja ·vara 
tolica: a· criação· do ambiente çatollco.. coll!.!lorar. ne. reconstruçãQ cLa .Cris,an-
Tal tarefa é rea1izada 'junto dé outi:a. dad<l. · 
empresa que v1sa a · fódnaç'ão 'fudMduaI.. ri ~ O!!~cúldades da · Aç~o Cato!ica. 
Ambas têm suas grandes d!ficulda.des. A FortaJezá, . 

1, A jec!sta não deve • alimentar. nu- i: · t'oda's as; virtudes enunciadas no 
iSÕes acerca da- emprei;a ·que toma a.os ,1.9. ,lli:rcul!l v~m formar o pedestal sobre 
ombros quando se eni.periha· tiM bata-· . __ que .se eleve · cons~núr• a vir~ude.chefe 
lhas de ·cristo. · : A redenção- do niund.> neste canipo, da· .Fortaleza, ela mesma. 
se fez pela contr;i.dlção: cios hOmens.· A li: uma virtude sobrem1tural infusa. 
.iui brllhou nas trevas: quê. ulío a,· re- pelo ,Esp1r1t-,- Santo _em nossos corações. 
cebera.m. Jt:Sus . foi cruciikà:do, . por li: 'sobrenatí,tral em -sua origem - Deus 
aqueles, que o, deviam ter aéolh.!do ·com - 8 em .seu ·um - Deus. Mas seu ob-
perpetua· fidelidade,. · · Assim é ,aecessa- . Jeto ti o. llSQ reto. d,as .criaturas que le
rlo que ai; gi-a.ndes. ·obras 'de·,·saJvação . vam .ti i:>eus, quando .este uso é dificil. 
sejam con~uistadas" através•de· grandes A disposição habitual de árrostar- e 
sofrtmentoa.. ven'êer. as dificuldades, é esta virtude. 

E F ' ' . Se é infusa em nós. seu exerclcio é A obra que empolgac"a. J. ; e. . . . . 
é a conquista dos milhões de,.meninas quenõs dá seu perfeito domlnio e a !a-
brasileiras para Nosso Senhor. . Obra cil!dade e firmeza no seu manejo. Isto · 
magnifica., de reperoussll:o· dee!slva nos se.dá.,com.todas.-.as virtudes sobrenatu-
destlnos da IgreJa· no Brastl: Til.o gra.n- ra~. · 
do,é a. tarefa que parece utop!ca,.e só 2. Amar. a Deus sobre iodas as coi-

1 d sas ·e o. proximo como a. si mesmo não 
a fé ensina que é real zaval e:: eve ser ,é _·\lma· coisa. s<>breh_ uamai1a, . e. é o ató 
realizada com o ouxillo · de Deus--·alca,n• , 
cedo · pela !nterressão ia · · santlss!ma ,dl\ ·. càrldade, l\iiás a .este. amor. de ca-
V!rgl?hi. A 1déu. ·de conqu!Sta-r· -para .rutade se opõem cÚ!icÚlda.cles ·. extrht· 
Jesus e sua Igreja os mllhões·:de· mo- .secas: respeito.hUn1ano. concup!scenoia, o 
ças bra.sileil'as faz · fremir de eritu.sias- _medo, ·a v!o)cnoia.. Amar a Santa Igre-

ja e ensinar a sua doutrina tambem 
não é sobrehumano para um ca~Uco. 
Mas .. pode haver · dificulda.des .· extr.lnse
cru; ao ato,· quer venham de• tora,,. de nó's, 
quer de outras paixões. de nosso coração, 
alheias à caridade. . Ha. contradições, 
perseguiçõe!, injurlas, ca;Junia, que uma, 
jeclsta deve suportar para poder defen• 
der a Igreja. Estas dificuldades s_ão es
tranhas ao a to de defesa da. Igreja. k. 
vezes não existem dificuldades lntérnM, 
mas e,dsten'l aJ externas. . As vezes lu-

.. tam contra nós . ôS in!ÍhÍgos QUÊ! nos 
odeiam; .. às vezes anúgos'·-1ue· nos são 
e&ros, nos.sos pa.is. nossos irmãos. Sã.o 
grandes dificuldades que· devemos · ar-
rostar e venc~r. · · 

3. A luta da A. e. pa.ra a. pureza 
da fé e costume e para a, reconquista 
do mundo· para a Igreja há de esbar
rai• infalivelmente com a oposição 1n• 
dividual e coletiva. humana e inferna.!. 
Pensaria alguma JecJ.sta . ·que a campa· 
nha d& móraltza.ção das. praias· -se farta 
pacülcan1ente? Que satanás deixaria. 
que se escapem das mãOs as sull.!I vti• 
mas e esta am1as terrlve!s de que tau ta 
vantag.:m tira? Creria aiguma jec!sta 
qtto a Maçonaria - este. _sL5tematica. ini• 
miga de Jesu~ e ali.ada do inferno -
veria a A. C. cruzar-lhes os planos, 
perturbar-lhe as campanhas· de descrls• 
tlànização e ficaria de: braços cruzados? 
Os pecadores e as almas fute!s têm o!llo 
da luz. e da virtude. . Detestam quem 
lhes. vem perturbar o prz.zer e despertar 
sua concienc!a adormecida, 

A A •. (). ~ luta. 
: i: lutá pelo bem, pela. Igreja. 

. o homem morcdno não gosta das lu• 
t~. · A palavra oue ~e aprecia é tole-
1•ancia. Está pronto a to~rar as von~ 
tades alheias que não o incomodem, 
c~utanto que tolerem as deie. · 

l'il natural. 
o que não é natural e sim multo de 

se ·,estranhar é a falta de energia dos 
bons na defesa do bem e no combate 
ao mal. Como Je.su.s f;,i forte 11a defe• 
sa · da verdade e no combate a.o erro! 
Se foi "obediente" fol tambem "for
te" até a morte. morte da. Cruz! Quan
tos bOns amam de mais o. seu sossego 
· e ele. menos a sua fé. para sacrificarem 
a comodida.de de utn . "modus vl
venãi" pelo . Incomodo da contradlçã:, 
Num co!eglo não é raro vermos me• 
ninas boazinhas sacrificarem Nosso Se
nhQr para· .evitar atr!t~? 

A jeclsta não será temeraria.. mas 
tambem n!l.o será medrosa.. Quando · a 

·.causa de Deus .e o bc mdas almas o exi• 
g:;!, saberá enfrentar o. sofrimento. 

Mais e.stranho ainda- é outro- feuo
·m~nc,. O· tipo d1i catollcos liberais tem 
como caracterlstico, justamente este, de 
serem · imcnsamentt moles na . defesa do 
bem e .no ataque do mal, mrui . desco
b1·1rém fontes· de energia. tnquebrantavel 
e arrostarem g , a n d e ·s dissabores 
no combate.· contra aqueles, que ·defen
dem denodacLamente a.s pbslções vlta.!s 
da Igreja, Basta uma .,essoa aparecer 
n:; estacada em dctesa de · nossa santa 
11,'::i,dre Igreja,. e estes .. catolicos · aparen
temente Incapazes di! atitudes fortes se 
levantam e guerreiam c\e morte o ousa
do lutador. 

Surgisse na estacada uni !nim!gO, dl.s• 
pooto a ferir de morte ~ta mesma San
ta Mll.die Igreja, estes ~tollcoi;' não o 
0-phÍudiriam, mas,' '1ostis O resigbados, 

~ass1&tt~i11,iµ. ,tjc. .§!lus carnzrot~s,;;~ ,du~lo, 
-.consolan:to-se ,intérnamente·com · o· ·he
rotsmo de sua fé na. inctefectibllidade da 

' Igreja.. . 
En~rg1cos contra os bons. Moles con• 

tra cs maus! · 
Nos lu1ac.c>;:es de Deus, .u6s nos acos

tum:ucmos a ver tudo co os olhos da · 
fü. Serem;s seus aliados ·na. oração, ,10 
sac.rificio e. na ação, A essencia de sua 

. açáO . é boa e a: Intenção. i:eta? Mesmo 
. se. algum pormenor· sE.cundario. deixe a 
desejll.i', · estaremos com eles. . A tenta
ção de .detestar os batalhador~ da ca.u
s2.. Cl!,tOl!Ca .. por motivos . fUteis . nos 8.S• 

sal~ará, R€s!stamos~lhe. 
Todo o , fiel que luta pela. Igreja é 

•· llOSS:) Irmão . de a.rmas .. mesmo· se falar 
outra. 11.ngua e 1•estir outro uniforme. 
e: ombro a. ombro lutaremos. 

Aos inimigos da Igreja por ignora-n
cia, levaremos a IUz da yerdade. 

Aos in!migoi -da.• Igreja por má fé. le
varemos a luta inteligente, energica, 
sem -Quartel, até que .eles, confundidos 
deixslm o· campo ou, caincio em si, \'OI• 

.tem. ao selo d.a Santa Madre, Igreja,- e 
·formem .a nosso lado, 

Amaremos tanto os inimigos da Igre
je que os impediremos de fi:zer o mal 

.r, Nossa Mãe e . si pt·opriOs.e os anlqui
la\·emoz, de maneira que, tmmilhados em 
seu orgulho, ou catam em.· sl, ou não 
possam fazer mal. Onde a. prudencla 
110s Indicar o caminho da vitoria, · se
remos pacientes: onde ela nos · mostra.r 
a energia comq a arma do momento, 
seremos energ!cos, 

Estote fort!s in .fide ! 
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NOTICIAS DOS ESTADOS 
MARANHAO 

S. EXCIA O SR. ARCEBISPO DE 
SÃO PAULO 

são LUIZ, (ASAPRESS) - Segui
. rã brev.emente para a capitalbarideiran

te Ó Exmo. S.. Arcebispo D Ca:rlos Car
. melo .de. Vaaconcelos. Mota.• afim de · as
sumir. o governo da Arquidiocese de São 
Paulo. · . . . · .. 

Diversas homenagens .serão· prestadas 
ao ilustre Prelad@ antes de sua parti
da para. o sul. 

POSTO DE REMONTA 
VITORIA. (ASAPRESS) · •.e. Foi illS• 

ta1ado nu municiplo de Cachoreira do 
Itapem!rim um Posto de- . ,ementa. cr
gantzado pelo Secretario da Agricul
tura em. cooperação com o serviço de 
Remonta do .Exercito. · 

C O I A' S 
raspo DE .CORUMBÁ 

GOIANIA, (ASAPRESS) - Encon
tra-se em visita ao Estado de Gotaz s. 
Exc!a. D, Vicente Pr~ante BJ.spo de -· 

COrumbã., em Mato G1osso. que -vem 
seud'o alvo· de expressivas ma11ifestaçóel! 
de apreço. 

O ilustre Prel?do é hOpede de S. Excia.. 
D. Emanuel Gomes de OJ'-eira, Arce~ 
bispo Metropo-H~no. . , · 

. MElWADO DE O1'1\fANTE 
GOIANIA, (ASAPRESS) - Noticias 

procedentes de Ba.tra · das Garças, uma 
das bases da, expedíçao Ron.,àdor;: .!Xn
gú, em territorlo ao!ano informam.'_que 
depois da. mvasão do co. tinente. euro~ 
peu o diamante sofreu certa. pscilação 
nos preços. decorrente da sltwi,ç_ão ._.de 
incerteza e!ll que se encontra.vil. _o _P,ler~ 
cado comprador. . . _. _. , .-, .. ,.' . .• 

Agora, entretanto. q comercio norma• 
lizou-se novamente, sendo. a g~ma ··~x· 
traida nos garimp0s daquela :é~â9 <;Cr 
tada .ao preço de 1.000 q 1 soo crÜZl)i,.\'os 
por quilate. de "fazenda fina", ... ",;·. 

As mesmas not!~IM adlantatn Q~ a, 
produ~ão. depois de declinar uin '-í:J\:iu• 
co pelo desinteresse dos 'falscaãóres···pe .. 
lo valor do produto m3 ntem-sr' bâstiúio 
te firme .at!m:indo de ·certo tem·pe, 'pà• 
ra cá a exporta.cão mensal de "8."l'ni• 
!hões. de r,ruzeiros. 

MAIZElr! 
DURYEA 

~- ;,,· .-,:_. 

" 

: , .. !±·": 

Uma carta -. Um artigo Uma entrevista 
(Conclusão da 4.ª pagina) 

devotamento po.r intercessão· de Ma.ria, nele perseveram \)Ot' esta mesma ínter_êês
são, lutam por Ela amparados, vencem como seus Instrumentos. Se: exam'.lnJu:. 
mos a vida interior de todos os · heróis que defendem a Igreja nas .. batá.lhá.~ 'in• 
cruentas e cruentas que ela trava, encontramos em todos o amor de. Mii.rl;. ,êp.ín.o 
fonte c!e seu a.mor e fidelidade à Igreja. ... . · ,' .i, 

O Esp\rttc:i Santo dscreve J,\1aria Santíssima. como umn. torre blincl.ada, da ·qual 
penC:em os escudos-de todos os. rories "ex"qua ·pendit omnis 'llrmatui"a fôrthn.11."; 
depois a c,harna "terrível como·um·exerclto em linha de batalha". Em tórno• da 
Virgem, e só em tomo dela, se agrupam os Anjos e os t;>atalhadores de Deus''.~ 

.(Conçlnsão: da · 4,ª pagina) 
_XIII ''abancloliacto do Espfrito ·santo 
ou: que _éle não. entendia de ·liturgia" 
ao prescrever as três Ave-Marias no 

, 'fiúi' da.. Missa; · · •· · · · 
A árt.e"heuron:iinse•; 1;1éreC'eh elo A. 

as seguintes obser.açõ·es: "Dá,se 
prcferenc!a a ·figmas de oarater egi1>
·c10, · hieratlcas, frias, cobertas elo t:s
tupor sagrado dos velhos hierofantes 
do . Egito em lugar dns Virgens ma
ternais, ternas e afetuosas que a pie
dade cristã criou e atua". 

De inicio deve ser dito que inume· 
ras e respeita veis Igrejas em todo o 
mundo cuja pintura obedece a esse 
estilo, são acll 'ncalhadas assim por 
serem decoradas segundo uma. arte 

· que .1ão corresponde aos sentimentos 
afetuosos do A. 

A "arte de Beuron ", cujo inicia.' 
dor foi o ilustre beneditino D. Desi 
der!o Lenz, pretende, segundo .r. 
Kreitn.aier, S. J., "Beuronér Kunst", 
realmente trazer os prototlpos da ar, 
te grega e egipcla -'-- as ma·s eleva
das coucepções artísticas da huma· 
uldade, fundadas que são na llarmo
uia do numero, medida e proporção 
- ao serviço da cultura eristã. Pre·., 
tende, em suma, guardadas as devi
das proporções, realizar no câinpo <ln 
arte,,. o .. que. S .. Tomas realizou com 
a filosofia de, Aristot.eles ou': os Pa
dres da Igreja COill a cultura p,,gã 
ela antlgu'dade: aproveitar o Jl'l'all· 

de valor dessas concepções colocan
do-as ao serviço da culturà cristã. · 
t>or isso tem-se. observado que a arte 
1-' heuronense" tem u!tldas semelhan
ças com a sacralldade de, ~'ra An
gellco e Giotto, ilustres representan
tes do cristocentrismo medieval. 

A pin.tqra "beuronense" se .disÚn• 
gue ess,enc.almente pelo espfrito. ,de 
adoração e i-everenc.ia a. Deus e;:ex
prime a elevação da na.tu.reza _à ordom 
sacra!, As imagens, como quê .num 
"sursum" simbollc'o, t·epresenw.,,. a 
atitude, da creação sendo elevadas 
ao Creador, Em oposição às "Ma<:lo• 
nas" de u mRafael ou de um- -Leo
nardo Da Vinci, que. reproduzem mo• 
delas realmente existentes em ;sua 
epoca, a "arte de Beurou" pretende 
que nenhum modelo hmnano poderá 
l'epre3entai: toda a elevação e digni· 
dade da Virgem Mãe dE> Deus e, per 
isso, a figu1·à de Nossa Senhora . é 
apresentada estil·zada e alongada 
para indicar sua elevação acima de 
toda a criatura, 

o A .. · pode Pl';feÍ'ir as. "Virgens ma
ternais, ternas e afetuosas", mas nii.!l 
tem -o direito,· de ofender. as ima 
gens, Inspiradas numa concepção <ii· 
ferente; como não· poderia ofender·.a 
slmpli<'iclacle do eantochão por pre• 
ferir as ·musica,s religiosas popu!a· 
res, patentemente mais . terua•s e afe• 
tuot-...lSn .. 

O u-·.R (J CAll'l'l<'.I.A8 l>U M11NTI<'. 1)1•; HOl'OHIW 
- JOIAS ll~AllA8 11! Hlfll:IIAN.Tl':H -
Compro ~ll&?ill'ltio · o, mPlhnrA• APAUELIIOS 

para CIIÂeCAFE 
rp r,r,.,.na 

· R Alvares Penteado. 203 D E . L 
S.0 andar -·-- 'l'el 3- 7720 ,- MONA-CO 

mo oo corações jeo1stas. ==::;:::=;========================:;;=======~===========~~== 
Evidentemente· uma· empresa. .:glgan- ·1-- ·· .. d · ·· · , ·d modernos, elegantee1 

em desenhos originais: 
Nacionais e extrangeiros 
Podem oo~ ,id,,,drida, 
lambém em Ili pagai 
tnenro, pelu 0 l'lano Suava'•. :::i ·~:n:~t~~: ~ii:n:~:: · sa~ ··n·· . . .· _ 1·.--"'--.-. ---8 . . O. ·r. 

cr!!lcio e dedicaçáOde fé e nerg!a, de in• ' 
te!igencla e prU:dencia,. · Profissional 

2. · A primeira parte . da virtude da 
Fortaleza a.f ·entre.; a l\l~nimidade, 
A jec!sta . deve .ser acostumar· a .a.ma1· 
grandes · causas com determinação. Seus 
iãea.!s e seus tlnooresses devt-m ser gran
de., e altos. ·.suas- amiguinhas ,se ,em·· 
polga.m poJ:'. · causas pequeninas, mes
quinhas e CUteis. Que é que ocupa e 
empolga numa menina ·moderna? 
Vaidade das vaidades! · ·- AS grandes 
batalhas da Igreja, os grandes interes
:ses do Papa, os grandes problemas ~ -
Catolicismo, as missões, e, salvação (las 
alní:a3, a conqúlsta : das estudantes, , a. 
formação catolica da nação - é disto 
que a · 1cci.sta ·se · ocupa. Eia se eleva 
-ao altQ naa a.sas. da/fé e ela. caridade, ·e 
icontémí,la. coisas grandiosas, Tem um 
1~~de, a.~ó.,;um1,gi;a,;i.de horizonte;' é 
imàil'nll~itna. . fül!J$i,~q_qen!nos sotrimen
ítÇÍ,S:,:e\l#té~4q~os em jogo ,éffl. 
ffâ~Jí~sfgrinÍ~~fldea!s. • : 
r Os: velhbii,irotnanos ··e!nham como ideal· 
l"FÔrtia"" a.g('.l~~'et.. 141Út!l . pa.ti Romanum 
1este•. /R,ell,llzar.,:,iiàndes col.sas e sofrer 

. ;cruas ocnas é·ser,R~ano! A J. E. e. 
,cuttj.va ,e,;ta,; -vlsãii ·grande e · ta.rga · da. 
\vida'. -~riue-:a -f~inoà; ,escortlna., · 
, Vale. à oena. . tt,:_ 
! 3,-., Além\d . -~jção .habitual i,âra 
a.inar coisas grandes e elevadas. a for
taleza noi; ensina .. a real!zár grandes ooi
sa.,; li: a. virtude da Màgnlficencia.. . 

Esins' coma(i,:andés'sã() ~;:dli!as c9m. 

A D V O G·-A Q OS. 
Dr. Vi~tite Melilo 

E'ra.~a da• Sê,·. ~3, -~ '2iº· j!,ndar · il Sala· 245 

Dr •. · Plipio .:Corrêàt,de Oliveira 
Ruà ·· Qúlllitlno····socà.tuva., 116 -. a.-· 

Anâ9.r: :~ sii,1_a <1123 .... 'l'el,: l!-7276 

T,.,e 11 e a 
e:. 

, ., . , J. N. Cesar ~essa 
· ~dvoglldoa W 

r..1,0 da M_lsefl""t~_la. 2~;:-... Sala 901 

'Dr~ .. Fr•ciac:Ô .. P .. ,R,eimão 
. . , Hetmeister . 

Rua'"-'SãÔ 'Bali.o; ·:lilt· - ·'t,é ·a)ldn.r 
,, Sala!''ll"'"-'- '"'at: ·2-1M3 - S. "'E'ÀULO 

,. , •. , .,.~:- . . ,:_ '-1 ' 

. Dr.' Càrlds Mc:>râes · de Andrade 
Rua 8eDJümlm Coneta11t, 23·. t.Ó anti, 

l:lalB 8S, .._ 'J'el,1 ·8"191!.6 

,i;o:r •. our~àl ·'Prado 
.. ·. . . ..... Meillc,o 'úcútlsta ' 

.. ~- ,s,isnflqr }'~ulo IDl,tldlo. l& ; 
&.o U'Jd. •, $a~a11·,6l2 .•. ·.13 ... H 

r 4 l!lsq, ila·;nua ,lrisé. HnntfÀàlnl 
• 'C/ÍnS,:· CO!li·,liora :màr~ada.• p,:,l;o 

· . ,Tel..i,-.2~1au· ~- · · 

MEDlCOS . . ' ., . 

Dr: 'Vicente de' Paufo .. Melilo 
Clinica ftle1llen ... · Tubereglose 

Ralos X. · , :, ... 
Diretor d, ·•snnatol"lo v.Ua, HaaeoteM 
Cons,: R Marconl, 84 --.'6,o andar 

Apart.o 63 - Tél,: :f-S5Ql 
nes.: Av. Agua Branca, ti: 9S 
, • Te!;: '6 68'29·· ' .. 

.. Dr. ~ar.go_ A~dr~~~-. 
Doença& d• St'n 1orn• - Parto• 

. , .. · . . Opern,:0ea · , · . 
Da Ben. Portuguesa e da.'Maternldallo 

de s t>aulo 
, . Cons,: ~ f:!enador tre!Jõ . n. 20& 
Tel.: •• 21,1 - Das . li .. 4s. t's·. notas, 

Sa.Mdo: Dàs ·10 á.s 12 'tior.a.s , 
Hes.: Rua Kílfael de 'aàrrbs, 461 

' . Te!., 1.45s3;.: ,,,.;•:· · 

, ' l>r. Celestinc:> BourrouJ . 
Res,: t...gc, ::! .t'auln K - 1 el,; ll-2623 

Uas 3· l!.s e, uoras .. 
Coli11, Hua Y "de Abril. as& 

Dr. ReynaJdo Neves 
· de figueirec;lo 

DO .. · B()Sl'l'LU DAS Ul,INU'ÂS l!l 
; . SA11JA'1'11ít1o'sA!li'l1A C:A'tARIIIIA 

CIPIIWHA OAS ·VIAS Bll,IAl'Ulli:l 
· Cnns:· ·Hua· -MRrl!on1 84 • · a.o entlllr 
1··1/'one, t-sv·11 -· n"11 14 fl.s 18 horas. 
·., Resldenclll·•' Av,, P1t<'nAmbo;- lOU• · · 

:',lto~e: 6·26llS 

RAIOS 
-----------------Dr. J. · M. Cabello Campos 

MEIHCJO llADIOl,OCHS'l'A 
l't1t1lio-Dln~nô•tl<'o!J - l!l~nmea 

lladlttlôi!;l<'O• " dontl<'IIIO 
Cons.: R ,,. -Marconi, . 94 , l,Jd1tlclo 

PaPteur) • l!.o ahd.' • Te!.: 4-066&· 
Res,: Rua Tttlll. 693 - Tel.: a.ou 

São. Paufo 

HOMEOPATI.A . . 

Dr. Artur Rezende Filho 
Medico .t,.meopata. da e. A. P. da 

· Sorooab11na. !Jlretor clinico do Am·· 
.bul~torlo· Homeo, .,_t,eo ; (lo . carmo. 
Cons,; 'R lienacloi 1re1Jo. 20,$. telero-

.. _ n,;,, . ,'f.3~ •. Re.s,: 80617 •.rcc . hr 
: i-a t>~!õ _t efõ~e,: 2·0S39 <'!~ 1 _ús 6 

-Amadc:>r. CJntra do :Prado, . 
tcnau•itab,uro .t;r111d1e-io 

Arqu1teturà ré11g1nsa., ç,~1egtost resJ. 
' . .· tlone1a1t, enlet1v1úi 

Rua.• tttiero ~,.,t,.:i,., 461. ;.. · l:lão Paulo 
Tel.1 2·1àl2 

TO O O e. A , o L , e. o 
· d e v e· 1 e. r . o · 

L E G ! (,) N A-lC! O " 

1, 

>:T·A NA C R A,N, · ... · · , ' · , n ~ i} .. 
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F roote de 800 quilometros ! 
Q .. G. ALIADO NA FRANÇA, (Reu• 

ters) - As tropas aliadas avançam ago
:re. pará . leste, numa · extensão de 800 
qu!lometros, desde i,, fronteira sulça, ao 
sul de ·Be[fort até o estuar!o de Scheldt. 

·NOVO· .. ATAQUE A BERLIM 

ANO XVlll li 
li São Paulo, 17 de Setembro de 1944. l, 

LONDRES, (Reuters) - Os aviões 
"M;osqu!tos" voltaram a · bombardear 
Berlim dl.lrante a. no•te passada .. 

Os aliados a· linha Siegfried 
IJecorrem satisf atoria1nente 
Janda Cidades ocupadas 

as lutas 
Aachen 

no Oeste,: euro.p.eu, .. .,A: 
na Alemanha,, atingida . '. . , ', ' ·. . 

gu~rra 
pelas 

pela/ Iib'iv:t~ç:ão ~a Belgiéa 
· vanguárdas das . Nações 

e da Ho
U nidas 

· _\RGEL, (Rúttlers) - Anundou-so 
t-1.qui, hoje. que uo primeiro. e o terc~i .. 
1•0 exercitas a1nericanos fizeran1 Ju11-
,:ã ... diante_ da linha Siegfr~d". 

PEXFTRA::11 XA SIEGFRIED 

. SUPREMO Q. G. ALIADO, (neuters, 
~ Anuncip .;;e oficialmente que a· for-

, (:as u.liadas, operando a teste do Saint 
Vith, penetraram numa secção de van
gua~da da Linha Siegfried, numa 
fronte de 10 quilometrns. 

SUPlUD-IO Q .. G. ALIADO, (Reuters) 
- Af; forç_as norte-americanas pen('
traram na Linha Siegfried a lesto dó 
Baint Vith e venceram alguns do~ 
1nalores obstacu1os ·ànti--ta1iques. 

· Xo ,mtanto, até agora as forças alia
das não atravessara1n a Linha Sieg
fried en1 P<''ltO lgum - assinala--se 
autorizadamPnte tudo se resumin
do, por enquanto, a penetrações. 

.. -\.demais, 0 comunica.cl..., aliado con
finna que suas tropas ºestão encon
trando crescente resistoncia de posi-
1,_;ôes inimigas rrcviamentc prepara
das". 

A localida,:e de Saint Vith, onde as 
tropas aliadas penetraram na Linha 
Siegfried, fica 22 quil01netros a oeste 
tla. cidade nlemã. de Prun1 1 na qual, 
segundo os cor· espondentes do guer
ra, '!Stava ontem sendo travada rc
n h ida. iu tR. 
DJ,FESAS GERl\lANICAS AT'RAZ DA 

SIEGPRIED 
SUPREiH.O Q. G. ALIADO, (Reutcrs) 

--- Acredita--se que a resistencia ger-
1uanlca aumentará á medido, que as 
forças aliadas se :1p1·oxilnarem do ter~ 
ri torl'o ger111d.nico. 

,.,un isoladas nP m. rgem sul do canal 
(10 Escalda em cotise<iucncta · de outras 
forças alemãs que jfL havla.m fugido 
atravé~ do canal teroril explodido as 
pontei:.:. 

A?llOXD~AlI-SE JlF. AACHEN! 
ESTOCOL~JO, (Ileuters) ·- Segundo 

o t·omuni<:ad ic·ial de hoje· .de Bel":. 
Jin:1, ''ao sul e a sudoeste de· Aachen, 
o inimig-o conseguiu in;omper âo cam
po c·xterior <ln muralha o entaP'. 
AC;.re:-:ct-'nta. o·' mc,smo comunicado qué 
"pésada luta contint..a co1n furi'a in ... 
cN10antc nacJuêla area". 
lll·}I?l.Hl CO:\'F'E~S. A· PERD.4. DE 

31.\ \STRH'H:T N_i. HOLAXDA 

ESTc 'COL:.10, ;ncuters) - "Maas-
1. ichl, na flnlancla, foi· perdida" -
~- d.mi t~ nfieialnrnnto Berlim. 

D~p .f'.. a. c:L~ 'leia ale1nã confirmou 
que "a~ forens alemãF ahandoriara1n 
::t , latJ.c t1, :\lanstricht". 

E;ST .. JCOL~IO, (Reute .. ) - A agen
cia, notici<isa. alemã citou hoj:: um 
.porta-voz mi·· tar de Berlim, como ten-
do d•.:.:..~laraclo o St-C>:U inte: 

".:\ prcssãc, inimiga ao longo da li
nha :c'rroviar 1u T\Iaastricht-Aachen 
foi o:.tem novamente 1nuito forte. O 
ini1~ i~ está at!'l.cando s~m desc8.nço 
<:, o, det:P<=iVi de suas t)esadas perda.s, 
fc--: alguns progressos a .. ingind., o -rio 
Ceai, a \<' lc. t<' oc i.\ln.!"'stricht". 

NOS SliBl,RlllOS DE \ACHEX 
LO~JJRES, ('U>utet'S) A radl. das 

F,F'.J.. informo ár P"'i.i.ncira· horas de 
1,oje: 

s tropas no1·te-a,.-neric:,nas estão 
nos sui.n,r, ios de A.- chen. a grande ci-
dade alemã, propr!o centro da ci
dade e~t~ j'> sob pesado canhoneioº. 
r,;-::r •CA-~l~ A ltESISTENCIA. 

INBIIliA 

Sl:'PRE:'.10 (J. G. ALIA. ·O, (Reuters) 
--· As forçus n 1rte-aniericapas cruza-
ram a. fronteira alcn1ã. ·cm diversos 
ponto~, 1tumc ":·ente de 14 quilomc .. 
tros, d Aac:u:m , a .-, sul. 

invesLt ; nada· justffica que· se· acre
dite que as . .'forç~. invasoras .·n,trav.es- · 
sa.ram praticamente a, Hnha de -defesa· 
alemã n~s~e ·. setor. Pelo.,contr..ar(o, ·es- · 
Pera-se. que, :quànto .mais profunda se . 
torne·.a· ,P~~~etf"aQ:ãoJ i:nai~ ,s~. int~IlsÚiª 
ca.r-: a ·resisterc·~a· ·gérm"a.Jlica. · ··- · · 

De outra parte, as forças · alemãs 
que se encontram co1nprin1idas entre 
o· canal Albert e ·o. can.al elo. Escaleln 
e .·que _consegLJran1· alcançar o· ulti
mo d( S dois Canais, VeCÍlloS•O agora Cli
ante da ·persPê<"~iY8 .. C.c precisàrein na .. 
dar, p·óis que p·arec·e cXistir eScasses 
de embarcações. ' . 

Aindà ,que o~ alemães estejam ten· 
tando criar uma linha du defesa· .ao. 
longo das ma, :sen , do canal do Es
calda, ·cobrluclo a retirada.para Se)1eldt · 
essa linha já. se· encon•··a; · dla:nte da 
ameaça ·ae :·ser. flanqueaCa péla Inves
tida. das forças brltanicas sobre o cn- · 
nal em Grôcce, ·perto da fronteira ·110-. · 

land~sa, onde·'avariçara1;, ·. tã~·. 1·apida
nlente · que ·.-conquís.taran1 a-tlnica pon .. 
te sobl'i'f ·o.'cana:l, afl:n 'd'J cón,·oüdar
so. na margem op.os.ta. Os· .crescentes 

. cóntra~atàques ' a:iemães ,não· conse
g1i~ram ... c1ê'salo.jár .. ~s ·_.foI:·ças ·bri{anica8, 
que· so ütã.'o movlmcntancto para o 
sul, afhn de i.mina.i• o3 bol:.:ões de 
resistJncia. 

Jt,-in;tlm~n._te; en_r~ ._an·M.) .às ·f.o_rç,as nÔr· 
te:.an1ericanas < v vergen1 1>ol o sul. e 
leste, pa1a o ataque a .,Aachen, que já 
está.· sob o fago . 'los can.hões aliados, 

· os ·a,~iões cl: : Nona· ·Fu'.rça Aeréa parti
cipam tambem da batalha por melo 
de bombar<leios;. Os caça.s-bÓmbnrdea- ·· 
dores -.sobreVoaran1 onteu1 a..-,:Cronteir.a, 
<Ltacando objc . os .. alcmll.es: 

·na ll\O~IVQS .para .. Se. àcreditar que 
os alemites ·não estão podendo agora. 
tra.nsfel'if .. _ súas:_ tr'optts· e: e-qutpamen-.. 
tos para poSiÇõ~;.;, .. t'lt1to ·.:ào nor:· -J~Ómo 
na: linha mais .ao ~u_l:°da ar,·a· de Aa- . 

l ln~}:~~lp~·n·? ... r:~cnt:5··· _cv;~.1te~~~ ~p!ç~s~ cfm~m~o 
Rua D, .Josl- de .. DnrroN, .. 2r.2 ·-'. A v. Agnn Drnnen, 524 . . - ·Telefone .. 1!.fJOSl 

: ,•. ·. . . ,•, . 

Preces pela ~tona contra o· · nazismo 

cÍ1en. · Os ~eco.nhec'mentos açreos · du.;
rante os ultlmos dias registraram 
ap:~n.as pecrúenos n1virner:tos de trans
por,tes a.lemães. 

. AVlc::Q.\ OS POLO'.'IESES PELA 
.. . . HOLANDA 

COi\I o PnnmIRO EXERCITO CA· 
NADENSE, (Reuters) _ ·As tropas po
lonesas, operandO pa,.ra o norte de 
Ga·nd, reallzaram patrulhas até a fron_ 
tcira holandesa. 

·A lesto, de Bruges, as tropas cana
denses ?.bandonaram sua cabeça de 

. ponte através do canal Leopolcl, dian.
te ·da pesada resistencia alemã. 

.A·. infantaria · está.. abrindo ca1ninho 
pa.ea o a.vanço · <las forças Polonesas, 
que estão enfrentando determinada 
oposÍgão inimig,i, · 

CHARIUES LIBERTADA 
LONDRES, (Reuters) · - As fo1·cas 

aliadas . conquistaram a localidade de 
·Charmes, a 40 qullometros ao sul de 
Nancy, na inarge1n ocidental ·do rio 
Mosela, 

CONTR'.\_-ATl Q,rE A·LEllL1-0 N'O 
CAXAL LEOPOLr 

LONDRES, U{euters) - As, ultimas 
1to.tl.cias , ev<'lam que as trop2.s , 0 .na• 
dense_s,. que_. ontem cruzaram o canal 
Leopold, nas .proximidades de .Moer-
kerke,' foram· obrigadas a se retirar 
hoje, em virtude do violento fogo a1c·-
111ão, que as submeteu a um sacrifício 
!nutil em ,campo razo. 

·, N,-. "' Y. OCUi'AD 
Q. G. ALIADO NA •'RANÇA, (Reu

tei-s) - Foi anuncia.do oficialmente 
que as forças norte-americanas ocupa
ram, a impo!'fa·,;e .. iC:: .. dc ele Nancy. 
9.000 NAZISTAS APRISIOXADOt! XO 

HAVRE 
COM O PRIMJ•JIRO EXE-!CITO CA• 

NADE:,SE,· (Reuters) - O numero de 
prisioneiros feitos no Havre eleYp.-se 
agora a. 9.000 hom~ns. 

As baixas .britanicas, segundo I for
.tm_'a.çõ~s''. ric:ais, foram -de n1enos ele 
400 ·homens.· 

BREST ES' EM CHAMAS 
ESTOCOL?vIO, (Reuters) - Berlim 

anunciou que Brest estlt em chamas. 

_J\preseiitamos . seleta 
varieda4e de rendas 
inglesas ·.·.· ettt'. <lelicados 

. · desenhos, para\ a dor= 
· no · · de .Jingerie em 

gtral. 

•. Nos balcões .da loja. 

CASA 
ANGLO-BRASILEIRA 
Sue. de MAPPIN STOitES 

l. linha Siegfried talvez seja ap<>na'
n prim~1ra barreira dJf( s.iva ao lon· 
go ela muralha ocidental do Rcich e 6 
mais que provavel que os'alemães tc
J1ha1n. construido novas defesas. Os 
reconhecimentos aeroos sobre a area 
da linha Siegfried e o Re'lo mostraram 
evidencia~ das defesas recem .. construi
rlas que os ::,lemães. ao que parece, 
çstiveram e ·1gindo apressada1nent<.:, 
énquanto os aliados abrem caminho 
através· elas areas cxt<,rnas da linha 
::;i ;1.gfried, 

NO CANAL LEOPOLD 
Sl,"Pl'lEJUO Q. G. ALIADO, (Reutcrs) 

-· Anuncia-s·e oficialmente que as 
'tropas aliadas que oueram a nordesle 
rJa Belgica chega·am. ao canal Lco
)?Old, no. norte do Malclegem. 

.\ rcsistencia alemã está se ntensl• 
ficando cada vez mais, A medida que 
3~ tropas nortcaamericanas fazem 
11 rc-~Eãv cr:.1 (1ire1.::ão á linha Siégfríed. 

ldnda que t, ·1ha feito substanciais 
1Hogressos t: que as informações indi~ 
e.1-ssen1 umn oposição surpreendente-
1ncntc ligcir·t nos cstagios iniciais da 

A---INVASÃO OAS ILHAS PALAU PElAS TROPAS DE MAC ARTHUR 
'l'ERR.•VETS BAIXAS .AZIS'rAS 

SUPREMO Q. G. ALI,~DO, (ReutersJ 
;__ A arca <> _ h·o o canal AlbHt o o 
,.;anal do Escalda, que está sendo lim
J>ec ele deniães pelo Segurdo J;;.,o,rcito 
]jritanico, transforn1ou-se t'Cgora. nurn 
''te-ereno de mata.nç:a". 

O V1~1 ElEiG!TO A 11600 
METROS DE RIMINI Soldados norte-americanos assistem a uma :Missa celebrada pelG 

Revmo. Pe. Vitor:Dosliogne, na Normandia: Esse Sâcer4ófe, qtte 
conseguiu ·fogir da Belgica. quando da invasão alemã, oférecêu seus 
serviços como. Capelão ao exercitó·americano, com o ,qual. espera 
regressará sua patria libertada. (Fçto da Inter-Americar.:2). 

As importantes ilhas do . arquipelago das 
a~enas · a 950 quilo metros das Filipinas ~ · 

Outras noticias· 

Carolinas 
A luta na 

situam-sê 
China ... 

J;aixati bastante substanciais estão 
1;cndo infligidas ao inimigo. 

.\s tl'opas comp1·imidas entre os 
11oi;:; canais estão agora na iminencia 
\le serem aniquiladas. Essas forças ·fo-

4.000 . toneladas de atucar 
para a Espanha 

.. BILBAO, (Reuters) - O navio es
panhol "Monte Galera" ·pa•'tiu para a 
Guiné Inglesa, c1fim de transportar 4.000 
toneladas de açucar para "' E3panha. 

A CONFERENCIA DE QUEBEG 
QUEBEC, (Reuters) - o primeiro 

ministro mglês sr. Winston Churchill, 
o pre.'lidente_ dos Estados Unidos, sr. 
F-rancklin Delano Roosevelt e o sr. Mac
kensie King, primeiro ministro do cana.
dá, concederam juntos, sabado pp., uma 
entrevista a.os representantes da lmpren
. sa sobre suas atuais trocas de pontos de 
vista, 

COM O VIII EXERCITO NA lTALIA, 
rReutcrs) ..;.._ Prossegue com exlto a no• 
"ª ofensiva das forças ..io general Leese_. 

· Os Lmques canadenses e a infantaria. 
c:1ega'ram .•, um quilometro e mel9 ape
nas de Rimini. 

RESISTEl\I O:SST~NADAMENTE 

ROMA, (Reuters) - As tropas nor• 
Lc-americanas e britanicas do V Exer• 
cito que operam no norte e a noroeste 
de Florenc:,i está.o ei:contrando agora, 
pesadc, resistencia das posições · inimi
gas da "Linha Gotica". 

<.ORIANO EM 'PODER DOS ALIADO$ 

ROMA, 1,Reute1·s) -- Anunc:-3--se ofi· 
cl~.lmcnte que, após pesada lufá, as tro
p->.s britanicas e indiana. do VIU Exer
c,to limparam agora a aldeia de Corla-, 
no e a colina que se estende a sudoeste 
ti"ssa aldeia. 

CABEÇA DE PONTE. NO RIO 
MARANO 

ROMi' •. rReuters) - Foi ofícialmen
t•! anunciado que as tropas do VIII Exer
cite. atacando através do rio Ma
rano. estabeleceram ·uma cabeça de pon
te na outra margem. 

CASIMIRAS, BRINS, 
LINHOS E AVIAMENTOS 

c·ASA· ALBERTO 

. ~-. ) ' . _/. . ' . ' . 

ESTA-DO ·DE GUERRA 'ENTRE) 
A FINLANBIA E. A ALEMANHA 

\ 1 ' ' • Ir 

Os Oái:~0tas tenfáram $é .. apó.derar ·das 
ilha§ . flogland, • sen:do rep~l.,ido$·: i-' Nove 
embarC'étÇÕes a.variadas·/~ Côrnunkado 

. , . \(}fic-iâl de H:elsinki . 
T•:STQCOLMO, (Reutrrs) · - Os ale- - cc,bidas do HelsinVi,,. capital ··finlari'de-

lllães·· romp.eram Jrnstilidacles co11.tra, a sa,. 
Ii'inlan_d_i3:: .. -. . .. _ .. .- .. _· ._.--: ... ~ EsSa é', a infel"pre:_t'a~ão'·que· se' deu 

Consiõé1~a-se·. _a agressão como uma .· a 0 . un1 , 1nunica<lo ofí_e,:ial-, fi.n]andês, 
declaràção' virtual do guerra. ent1•e os . alnmciando que ·a 'artilharia· f:nJande-
dois j.a.fJE:S. - _sa. havic, ab,;.rt.Q_:,. fogo. _contr,:;t. Os na--

:, :Ol'E !\'AVIOS- XAZIS'l'AS vios alemães qm• t<>nta:,•am invadit·· Ho-
. A'l'JSGIDOS. glan~,: a nialor. ilha.do go\fo da Fin-

. FlSTQCÓLM. O, ··-(Réute1· .) - 1-'oi· ofi- 1ª nd·ª, · . · . · .Nove·-dos .navloS aletnãés fôram· afun 
Ci8.lmente· anunfüàdo' 110.je · enf n·e1sin• dados Ou_ incendirdos,. · 
·ki .. que· a ,.!a·tiJ:,.c··i: finlandesa abriu. O :comunicado: .acresc,;n.tou que ·o 
fogo na ultima . noite . contra navio:; ataque a.lcinã'>. fol ·.r:epelido .em todos 

. alemã.és._ que_. t ;~t_av~n.1~ inyadir ª· ilha os t>ontos, ·e.xc .. ' .. num, ÓndE! a.· éiabeça 
de Hoglanel, ela Finlan'éiia,' .. no. melo do . . . . . 

· · cfo . praia. ge~,:n.ú1lca. está, seriq.o agora 
golfo .do' mes1nó nonie e entre. o lito- eliminada. . ··· , · ,. · · . · ·. · ·: · 
1·al dá ·Finlandia e .os Es.ta.dos Dàltl- · 
cos. .· .: . . . · · · A\lrita tera. inicio quando ;um· ofi• _ 

Nove. navios alemães foi'àm ating·i- · ciàl alemilo desembarC'OU 'naquola. jlha 
e exigiu ·súa re11d!ção. : ' acoblo com 

dos pelo fogo' f;nland ta. cs t<' m,. de· armlstlclo com à Russia, 
A decl, ,; ac:ão ·.oficial finlandesa: diz .. ·. os .. finla.neles'es ··comprometeram.se .. a 

que a .tentâtiva f ,·em. toáos .og J>On-
to~ repelida, exceto . rium · onde n ca.-. .<lésarm: todos o alemãés que ainda 
beça. de·praia ale·mã. está sendo ag·o- j,er11;àriel)am em seu. te--ritorto· depois 
ra eliminada. · da mela'nolfo,de hoje; · . 

· D.est,achos' ariterrores .·de• Estocolmo 
NENHUM Ni\,ZIS'l'A · NO SUL' DA· ·cli:<i.,.1 .qúe· .. o ul.tfm'> ná,vio-a:oi>J.ã~.dei-

ALRlllAN HA xara Helsinkl na.·noite' passa,' .· . .'e que 
ESTOCOLl\Io; (Routers) - A radio não havia mais tropa~ 1,;ermanfoas no 

sueca. anuncia hoje, o seguinte: "Já. sul .da Flnlandia. 
não exlsti,m mais alemães, . hoje, . no ANSIEDADE NA SUEÓIA · 
sul. d<L. Firilandia> •No, entànto, o· pro- ' . BSTOCOLMO, (Reuters) -· Reina 
blema dos alemães que se encontra\n ánsiedade ,,estr, ·capital 1m ,'lrtudo do 
no norte daciuele pais · pcrmanimerá. fa.t;' c)P, que, t itdo · .tentado invadil' a. 
insóluvel ·.até que se expire .:·o periodo ilha .de Hogland,. na . ~"inla:1,Ua, ·os 

, concedido· pa:ra sua r~tirada", alemães· ·l\qt:em · t.ambem. ,lesencn-
EST.,no : DE GUERitÁ · El\'TJt.E A dear golpes ident•cos contra. a ilhas 

. F'INLA!\'.DIA · E A 'ALE~t'A:NJIA Aala.rid, .'qt·. se errcóntl"am ºli> ent1•ada 
ESTOCOLMO, (Reuters)· - Um des- do golfo <le .B.oth1Jia,. entre a. Suecia 

pacho, de i-Ielslríki para· a·agd)cia'. no- e a b:inlandlu. . . ·- . .. . . 
tlclosa suica. diz que ·o .. comunicado · · t: siirnif!ca:tivo ... o ,fato: ·dé· que. o 'go
oflc!a1''fjnlandês, ·o.nunciaJído o ataquo · ,::)·no stieco .anunciou· terem·· sido: m!
alem!i.O:· á. ilha ele Hogland e as me-· nadas as:.agúa·s· suec,ts, ;fro'ntelras. às 
dida, .. fiµlan.d~saà. para .. r,epell 7 lo, õ , ilhns <AaJan,1• · 

!nter1n·età!I.o. como significando que 

WASHINGTON, (Reuters) Foi 
anunciado nesta capital que forças ame
·ricanas Invadiram as Ilhas Palao, no Pa-

.. clf!có. . · 
CONTINUAM OS DESEMBARQUES 

WASHINGTON, (Reuters) - Anun
cia-se que, apesar da obstinada. reslsten
cf.!', Inimiga, continuam os desembarques 
nas Ilhas de·Palao, invadidas pelas forças 
norte<a;-.iericanas. · 

P1tlao.,é um grupo de ilhas no arqui
pilll,f;a das Catalinas. 

Essas .ilhas lmvlam sido entregues ao 
. Japão, cor_:o primeiro mandados territo

rais depois da primeira gr;.,.ae guerra. 
,4. 950 QUILOMETROS DAS FILIPINAS 

NOVA YORK, (Reuters) - n·orças . 
1101·te~àmerlcanas de.sembarcaram nas 
ilhas de Palao, no Pacifico, a 950 quilo
metros das Filipinas - confüma a ra
dio de Toquio, numa transmissão aqui 
captada. . · · 

· Segundo essa .irradiação, o desembar
que centralizou-s~ na ilha de Palelio, 
INFORMA · O ALMIRANTE NIMITZ 
·, WASHINGTON, (Reuters) - O al
mirante Nlmitz, comandante das forças 
norte-americanas no Pacifico, divulgou 
o seguinte oomunicado sobre a invasão 
de Palao: 

'·"Tropas · do exercito e força.; de as
salto da marinha dos · Estados Unidos 
estabeleceram cabeça:; de p0nte na.s ilhas 
PaJao em 14 de setembr ,, com o apoio 
de· aviões com . base em porta-aviões e 
naviós de. combate de · superficie .da ter

. céira. frota comandada pelo ·.almirante 
HáLsyt . 

As. dêfesas inimigas estão sendo pe
sadàmente bombardeadas e canhoneadas 
g," pequena distancia. As operações án
flbias contra Palao · estão · sendo dirigi
das pelo vice-almirante T. S. Wllkinson, 

· comandante da 3.a torça . anfíbia. As 
tropas expediciona.rias são. comandadas 
pelo major-general J'Ulind O. Smith, da 
infantaria da marinha. ·os desembar
ques estão continuando, apesar da· re-
·nhida oposição inimiga.". • 
MUITO'LEVES AS PERDAS ALIADA.S 

NOVA YORK, (Reuters) - O posto 
de' escutA da Columbla Broadcastmg 
System, em São Francisco, captou· uma 
irradiação do comunica.do especial· do 
general Mac \rthur, em que em infor-, 
niado de que . as forças aliadas desem
.barcaram ·. e estabeleceram .uma cabeça 
de. ·ponte na ilha da Marotai. 

A irradiação acrescenta.. que as for
ças locais foram tomadas de surpresa. 
As perdas aliadas foram ligeiras. 

." Com esse .desembarque, os aliados 
ficam colocados, justa.mente . a. 480 qul
. lometros da., Filipinas" - concluiu o 
comunicàdo. · 
. PONTOS DO DESEMBARQUE 

Q. G. ALIADO NO PACIFICO SU· 

exlsté 'agora. o 'esta, . ele guerra entre 
a F!nlamÍia e ··a Alemanha. . , 

A ilha.finlandesa de Hógland .é' úina 
das :iioslçõ·es : cliaves que ;·pi·otegem a 
entrada -·'do.·· golfo , da' · FlnJandia _. e ' o 
ata.que· mostra.. que'. os,. ale.m:lés ·temem 
<1·1e frota· russa· irrompa · no' Baltfoo: 

REN,DAS para LINGERIE 
IIENDAS._~d~, Norte, .feitas à ·mao 

e roquetes 
qualidades 

REUNU.O 'DE. EMERGENCJA. DO 
GOVEB.NO DE IIELSINKI 

• ' . . . . •· ~ ' ., • .' ' 1 
ESTOCOLMO, :(Reuters)".'.- Ainda. 

que. se interprrte o ·comunlcado fin
landês divulgado hoje como · signifi-

cando que existe agóra O estado de _ .. ,.: 1 guerra, enfre _.a. Finla'.ndla e a Alema-
nha, duvida-se ge'rà1m·ente. que o go
verno fh'.llaridês . declare fornialrilénte 
guerrà. a. ,Alémanha. · 

···•·,·llÊN:l)A$: ,para 
'. REN.DA'S'.'.de 

alvas 
todas as 

Comprem na • casa ~specialista 

Mátriz: Largo São Bento N.º 40 - Telefone: 21-2336,. 

· consi\lera<se, po1·em, ,que. · 1farece l 
lnevitavel · que·• sejam .. inlciia.dis . hosti
lidades 'fin·os·germànicas, de vez que, 

•.• _.:;r~n'~~;;J~!1~!::ª~1~farit:t:t:;rs:: " .. . ' •. ' 
finlandesas . ,serão · forçadas .a desar- . 

. ,.; .: mar ·a·s ' tropté . .- a.lemãs ,, ue' ainda hão 
Distribuidores: Alfredo Serra & . Cia. -. CAMPINAS .... 

Vila & Fernandes SAN'l'OS 
Irineu Gomes de Almeida - Rua 12 de Outubro, 191 

l'elefone 5-0800 SÃO PAULO 

P. MACHADO & FIL.DOS 

. ··tenham' evacuado· a parte norte da 
Fínlandla,· . , 

Circulam ·.nesta: capital:, infOrinações 
de. que o gove,.·no finlandês realizará 
uma. ,reuni/LÓ •de ,.etnergenoia ,·afim. d·e 
consldérar. as. medi.das· a ,serem. toma-
das contra: tropas alemãs. · . 
rtl!lPELtno:o.ATÀQ,U.E · .\. IÍOGLÁN'n 

LONPRES;.(l,eut~~)' - A :Ftrilan• 
·dia; .e1itã.iem virtual· estado·, de .guerra. 
__ atêé·agora•não·.deolarado'-'- com-lá: 
. Alemanha, -séli;undo' infórmaáões. re-:· ... .-.. ,:. ;;_..,: ... 

/ 

A , c~sa ,onde tudo é · mais barato 

~J. ·.·c·o·.:El>H,0 D'A F rN SEC A 

1 ' 

... RUA DAS PALMEIR:Às;8B a· 90 
· . Tel. 5-4070 - S. PAULO 

1. , : ~ ··------------..:.. ________ ....;. __________ ·-------

DOESTEI, . (Re:uters) - , Um conm1:1ica• · Ein seguida, dirigindo-se aos oficiais 
do oficial do general Ma.e Arthur. eon• . e soldados, o general Mac Arfüur de•' 
firmou que tropas alfa.das desembl\rca- cle,rou: · 
rarn em Halmr.Iíera, a· 430 quilometras "Vocês . atuaram bem. Agoi-a domi• 
da Nova a·uiné. . · .'. . : . · . . : nam o· ultimo pon.to-forte que barrava; 

As tropas ·de· terra.,. s<>b ,prqteção · .. de . seu. caminho. para a:s. Filipinas .. O lni• 
bombardeio nàval. e .aereo, : ocupai;am migo'. como de costume, não. estava no. 
cabeças de praia na ilha de Marota 1. lugar necessario no momento .,reciso"• 

MAO ·;\RTJIUR .\SSISTIU OS A LUTA NA CHINA 
DESEMBARQUES. CHUNGKING, (Reuters) -'

1
Pm por• 

Q,. G. ALIADO NO SUDOESTE DO tP.-voz militai· chinês declarou hoje que 
PACIFICO, (Reuters) - O general Dou- 450.000 japoneses, avançando em trê:; 
glas Mac . Artllur,' comandante das for- · coluná:i, enconkam-se a . 110 quilome• 
ças aliadas no s!lcloeste .. do ,Pacifico, as-. tros de Kwellln, capital dá provincia, 
sistlu ~soalmente, c!.a, ponte . de um dé K\v.mgsi. , 
crUZ3.dor norte-americano, às operações Acrescentou O porta-voz que a colun:t· 
de desembarque na. · ilha ,de .M&otaí: · central ,ias rorças nipo. nicas. havia. ul• 

"Brevemente· taremos ·uma grande ba-
se aerea e uma· modesta base nava,] aqui, trapassado Clluanchow. · 

11 "Estàmos confiantes em podermos man• 
com ra.i-:, de 480 quilometros das. F i- ter Kwellin" '- disse ainda O porta• 
pinM" - . declarou o general' Mac Ar-
thur, nesse momento, -àó' .corresponden- rnz. 
te da Agencia Reute;·s. . CAPTURADAS POSIÇÕES· NÍPONICAS 

Quando -já se .éncóntrava .na.·ílh?,,;pllr-. KANDY, (Réuters) - O comunica• 
manecieu de pé,. na praia, olhando para. do divulgado hoje pelo çomando aliado 
.o noroeste. como se pudes..se dlvjsar .a· ,nc:i sudoeste da Asla Informa .o seguin• 
silhueta de Bataan e c01;regedor, nas te: 

. F'i!!pinas. E. enquanto. olhava. sobre.· o ··" As posições externas das defesas ja• 
Pacifico, ,Mac Artllur disse: ''Eles es-. ponesas nos cruzamentos do rio Mani .. 
tão esperando por mün;. E desde ha .. pur, na rodovia de Tiddln,. foram cap• 
bastante tempo", .turadM" . 

OFENSIVA RUSSA NO SETOR DO . BALTICO 
Os exercitos 'de · Rokossowsl< ocuparam 
Praga,. suburbio .de Varsovia Continua <t 
luta dos , heroicos poloneses, pelà iiber• 

tação 'de sua capital· 
J~:OTOCOLMO, ·(Reuter~: - As '.f9r, .:o destino das pontes 1uc cruzam· <'à 

ças russns .desf~ch.tr:- ·1._ u1-r?,... nova Vistulr ;erá o (ator import..tnte na; 
ofcns:va. no, setor· ~setenti·i'ona:1; .ri.ri batàlhà. ·Não s·c -~abe .. :J..in >· se as· tro• 
area clO Ba'tir.o, Informa· .. a agencia· , i')as do.general 1.tol<óssovsky .consegui• 
notic:,;-,... alemã. __ Quarenta divisões raro salvar algm ·a~ das pontes, 
estão sendo.-·empregadas •lef():~ ·fússo·s~·- , crialldC' · ·bar.reir-a~ e fOõO ·contra: o~ 

NO'l'ICIA .BERLl'II gi:upos alen fles ele demcilição. 1 ·uran• 
l~STOCliLMO; ·(Reutci-s1 - .A ag~.n- te a· luta em l'l'aga,. porem a.s tropa!:! 

ela 11oticiosa · alemã, e. pós; an.unciar s ,vieticas fizeram tu'co que puderam 
que as tropas. russas l>tlclaram uma· pa,r;, · evitar a. destruição, de pontes,: 
nova ofellsiv: 11.~ art:.a do-.Baltfo:0, diS•- ·-Em-meio a ~·n.gcn1 luta ·1ravacl. pe'"" 
se o ( ~-r..-uinte: , ·_ la posse Je~ suhurb·io, ou_VÍ1:1-se n1es""" 

"A -ilespeitv ·.do esforço eJ:,"trema.men- mo um oficial ú" artilha ria russo gri• 
poderoso elo 'nimig·o, as tropas .ier. tal': "Repito ma1s uma. ve · não ·fa., 

manicas· fizeram· fracassar tqdas .. as çàm foge contra as pontes. Nós vamos 
tentátivàs d~ - irrupção n,ssa, âs· pe- _ precisar rlel--s" .. 
querias b.-echas.,- que. ·foram imediata- P:~Q,UENAS · AS QPANT•DADES DE 
mente·· conÚ<la.s .ou feclladas. ALllUE · 'l'OS .l!l. A.IUIAS 

RETIRAlll-SE OS NÁZlS LONDrl/1,'i, (H•ute s) ~· Informa,. 
ES'.!'OCOt..l\fü; (Reutei-s) - · Berlim <"Ões oficiais, elivulgadas pelo coman• 

confessa hoje que as. tropas germani- dante d'o exercito polones do inte• 
cas que lutavam a noro·est"' de L<>mza , : or revelam que os russos os o lan .. 
se reUrarani. pà.,ra a margem norte do cando pequenas quantidaGes de ali• 
rio Nare,v. apôs pesada luta. -- r11entos e armas no sThurlJibs de Var111 

PLANOS . PRG:-ESTABELECIDOS;.. sovla, sendo essa a · primeira tenta ti• 
ESTOCOLMÓ, (ReutersJ _;_ A agen~ va de auxilio feito pelos russos. 

ela notiélosa alem·1l. admitiu hoje que·· UOlllUNICADO l)<)S: HIÍlROICOS 
"Praga; subttrbfo or·lentaJ de Varso- DE1''ENSOrlP-S ug VAllSOVIA 
via;· foi • e>va.euáda pdos alemães; · <le LONDRES, (Reutets) - O comn'nl• 
acordo th Os. ··ptàn_JS-"~ Càdo ~- 'nlgarl, nojfl pelo genf' ;;·f Bor, 

Acrescenta á: agencia que· :s tenta: comandante-chefe do e,forcito polonês 
tivas 'i:tinilga·s ·c1e ·1nterférir. eom ·à, .r#• do interior, é o ssguir e: . 
tirada alemã e· capturar··.· Intactas. as· '"Em Varsov!a 'estar,os repelindo com 
pontes' c.lo .YistPlá ,foram derrotadas· grande· esforço os ataques dofi ale• 
em luta· f~roz. ÁS .pôrites ·foram e·x- mães, que estão .tcn '1''0 obter es~ 
plodidas", . . · . . paço para movimento na .margem oes .. 

VARSOVIA BREVEMENTE. te do .. V!stula, 
. . -···· - .LIBERTADA..f· ·· -- ·· · · 'i>.s tropas sovieticas ocupa1·a , Pra .. 

MOSCOU, .. '(R,iuters) - Existem· in- ga. O.s alem·e es estão se retirando des-,
1 dicações ·ele que· o exercito· russo, .·com · sa· atea . o.ra ·o norte, em ·direção de 

as tropas polonesas .a .seu lado,·. pos- · Modlln. A artilha.ria. sovietica éstá ca• 
slvelínente. conseg'ui1 à!. levar, a .bata- nli nearido ,Instalações no suburbio dé. 
lhaidê ·vars"via a uma rapida .<ie.cl- Sadyba e. Siekierki, a cidadela de 
são.· · Trau- e .à at'.ea ela-estagão ferroviá• 

Nas ruas de. P,·aga existem pilhas ria de Dantzlg, onde forças destruiram 
de cada·.·eres alemãee, enquanto· os in• · vagões fero·. larios .. A artilharia ale .. 
ccndiç,s :.,.;.'sain · de casa. pbr ,,casa .. · mã, e~tâ canhdneando Praga, com ca .. 

BATALHA PBLAS ·PONTES! nhões estabeloc:dos na area de Kuraco 
MOSC01.J, ·, (Reuters) "-- Varsovla .Em J3 ,1e s.<>t«mbro, os alemães· ex .. 

esta nóva:ménte coberta por uma n'u-. Dlotllrall} .a p~nte de Ponia" e a 'lHin• 
. vem· de · fomata - dizêm ··. as .ultl.inas ., qipal po~te f~rroviarl a. br o Vistu .. 

informações recebidas d,.,. frente, . Agora os , .nf- e estão se dedi .. 
Os canhões · pesados rus'$OS .. estão cand,. a. nem"" :ões na prop.rla cldade. 

emnen.hâd.os· em. fet.;ze~ du.élos com' · · Em 14 ·de tf' ·bro.' 45_,, dis de luta. 
os canhões dos·, f(!rtins. de Varsovlà, · . na capital, os 1':.Issos lanQaram o e que• 
As trQpªs do· exercito\ rµss" --SE'' cón• · na. .. quantiãaclf's rle · ,i,llmento's ,. ar .. 
centram cll,ai:ite- da. _ci~,"de, e;,:iqpa,i;i•,\ o.s m.aà ,nos ~· hurblos de V<ir ovia. :Q a; 
comandantes · sov,etrcos ·. estudam'. ôs .. ,Primelr~ tentativa I no geri em, rei~ 

/Planos ·das' :r:1as/. pelós, i:u:_.~os, -

\ 



NUMERO AVULSO 

· .. , . . . ' 

CR~$0)10 

ANO XVIII Diretor: 
PLíNIO CORRl1:,\ DE OLIVEIRA São Paulo, 24_ de S_etemhro de i944 

Diretor-Ge1·ente: 
FRANCISCO MONTEIRO-MACHADO 

li 
li ' 

NUM. 633. 

' . ' . . . . 

o P a/p a .. P i o X l l d á importantes diretrizes 
Todos os espíritos cristãos bem 

· fol'II\ados não podem deixar de la· 
Jnentar os _barbaras acontecimentos 
-verificados em Roma, por ocasião do 
julgamento do .sr. Caruso, antigo cli· 
rige,~te da policia fascista. Como é 
sabido, os agitado·res Ei descontentes 

ao apostolado do Cler.o 
, 

e da. 
· se apoderaram do sr. Canetta, dire

tor da ·prisão de Regina Caeli, e o 
linchara111 de modo mais cruel. O 
"Osservatore Romano", orgão ofi· 
eia! da Santa Sé, profligou coin seYil· 
1·idade este ato vandalico. 

* * * 
Entretanto ha ai algo a se conside· 

ra1•. Nlnguem ignora que, se bem que 
a policia fascista tenha sido menos 
cruel do qu·e a Daz'sta que· che,,;ou' 
neste terreno a uma "perfeição" 
tecnica insuperavel, tambem o regi
me do sr. Mussolini caiu em gravir 
simos abusos neste terreno. Corn, 
lembra O Santo Pad're em sua\formo 
sa alocução que publicamos, os cato
licos são os defensores natos do di 
reito natural. A.ssim, ainda mesmo 
l(l'te o regime ·fascista ,tivesse outOi' 
gado: muitas facilidades às ativida
des· catolicas sob mais de um ponto 
de vista - que não negamos -'- é cer
to que isto não deveria tornar mt1i
tos catolicos· bastante cegqs para úo, 
verem. as ofensas irrngadas pelo re
gime ao direito natural ·em outrns 
terrenos. A Santa Sé foi· muito eqni
librada. Não .negou o bem, nem fe. 
.ehou os olhos ao'mal. E, agora que a 
'Vindicta popular se .erguerá na Euro 
p· inteh'a contra os excessos do to 
talitarismo, sua situação é boa. lnfo 
Jizmente, nem todos os catolicos SP· 

guiram este exemplo. E, precisamen
te por esta razfto, ·agora, que. se torna 
,avidente tuào lJUe o fascismo tem de 

(Conclue na 2.a pag ,) 

"EM DEFESA DA AÇÃO 
GATOLIGA" 

O Exmo Sr. D. Severino Vieira de 
Mello, Bispo do Piauí, esccreveu a se
guinte carta ao Dr. Pllnlo Corrêa de 

Oliveira: 
"Teresina, 10 de setembro de 1944. 

limo. sr. Dr. Plinio Corrêa de Oliveim. 
Meu.s respeitos- Peço desculpa pela de
mora desta ·que vai qua.se fora. de tem
po, mas é preciso ir porque devo agra
decer a V. S. a delicadeza da 9ferta 
de um exemplar do livro "Em Defesa 
da Ação Catolica", e o.esejo manifes
tar a. impressão que me causou ·a sua 
leitura. 

'· Chegou ele com consiJeravel atl'aso, 
pela auiaJ falta de transporte; recebi-e 
com satisfação e ii.-o com muito inte

resse e atenção. Gostei imensamente e 
penso que V. S. tratou o assunto 

" com proflcienc!a, sinceridade e franque-
za.. considero esse livro como um · ver,. 
<ladeiro trabalho de Ação Catollca den
tro da Ação catolica. segundo o. perfeito 
espirita da grandiosa obra. Por isso a 
V. s os meus muito sinceros parabens, 
e desejo ao livro wna ampla divulgação 
e que seja bem compreendido. 

De V. S. S.o AdOf. cm Nosso Senhor 
Jesus Cristo, 

t D. severino, Bispo d~ Piaui" 

O Vaticano depnis da li~ertação de Roma 
Como o "Canadian Register" descreve 

Reabertos o museu e 
do Vaticano 

pontiíicias 
as· audiencias 
a biblioteca 

De uma reportagem do "Canadian 
~egister". trancrevemos: 

"Em frisante contraste cõin a soll-
. ºão do Vaticano. durante a ocupaçã<. 
nazista da. Cidade . Eterna, os "assen
tamentos" da Santa. Sé mostram que 
as audiencias privadas, semi-priva
das, e publicas, ultrapassaram todo, 
os nwneros antigos. 

E' particularmente significativa 2 

nrndança dei Vaticano que, de u:i:;i 
velada discreção. que durante um 
periodo de . três anos 'limitou a um 
pequeno punhado, as visitas de per
sonalidades nazistas, passou à atua' 
atitude· a·e "braços abertos", que tem 
pt·esenciado uma su·cessão ininter-
1·upta de chefes militares e civis alb
clos transporem os portais de S. Pe
dro. 

Mais impressionante do que tuc::O, 
entretanto, tem sido a constante on
da de soldados e oficiais eatolicos e
não catolicos que enchem a Cat2.:!ral 
de S. Pedro da manhã à tarde, e as 

centenas que ainda ficam na historica 
praça à hora do Angelus. 

Pessoas intimas do Papa contaram 
que o têm visto :inunieras . vezes, de 
manhã cedo, .fogo após as cérhnonias 
realizadas em Sua capela particular 
olhando as multidões que se. encrm
tram na Praça de S. Pedro, :sorrindo e 
erguendo Sua mão direita pará con
ceder-lhes a Benção Apostolica, atra
vcz da porta- de vid1·0 de Seu apar
tamento particular .. 

De acordo com a vontade do Papa, 
a biblioteca e o museu do Vaticano, 
onde se encontram as mais famosas 
obras-primas mundiais, foram fran
queados pela primeira vez desde o 
inicio da guerra. 

Basta permanecer durante alguns 
minutos na Basílica de S. Pedro, ou 
na Capela Sixtina, ou em qualquei 
dos corredores do museu ou da bi-
blioteca do Vaticanõ para ouvir exela
mações de reverencia e admiração do, 
saldados aliados, em suas lini:tUaS di
ferentes mas num nivel comum". 

Condenando os crimes dos nazi-fascistas 
'Integra ' da Pastoral dos Exmos. Snrs. 
.Bispos da Provinda Eclesiastica do Veneto 

Importante alocução aos Paroc_os e Pregadores quaresmais de 
Roma -- O ·problema do.- quietismo em nÓssos dias• - As cor
rentes · que procuram pactuar com o et,;pirito pagão ~. Os p.e
rigos das, grandes cidades Coragem e fôrtal~za na IJ1Ja 

A despeito elas preocu;.,ações ·e tristezas da ·guerra, mal ~ncaradas.·Cal.ir ª· verdátle, sussurra'.,a, alful•la,, els 
0 Santo Padre Pio. XII tem publicado uma ~érie de do· º. ex1to do verdadeiro apostolado. Dír-se-ia a transposl-
cumentos doutrinários do mais, alto valor e da. mais fl;:,. çao, para o terreno ai;ostórico dos conce:tos do. livro 
grante oportunidade,· N.ãÓ ha ·muito' tempo, demos a no:s• famoso: ucomo fazer amigos' e' adqÚirir infÍuência". co-
sos leitores ll texto integral · da explêndicla Encíclicfl mo se vê, tudo isto tem um e.feito: torna, macia a· vida 
"Mystici Corpor:s .. Christi", que tão ·tunda repercussão e agradavel o apostclado. ·.sobretudo, é preciso não dis-
teve no Brasil. e no mundo inteiro, Esse documento lníl' cutir nem combater: .. Guerra à apologética. Nossa tática 
gistral contra o "liturgisnio de má lei" foi seguido ·de d:~e ser "i~enica", isto é, pacífica. E por pacifismo apos· 
outro, de que conseguimos apenas, pela dificuldade das toltco_ se en,ende que o apóstolo _deve empunhar, em suas 
vias de comun:cação,· um resumo muito incompleto:,- foi relaçoes com os não cat6ticos, o-,terriveJ guarda-chuvas 
a carta de Sua Santidade ao Exmo. Revmo. Sr. -Bispo de com que Chamb_erlaih alcançou contra Hitler. tantas e 
Moguncia, sobre o 'me.smo assunto. Na esfera das quéstões tão estrepitosas vitórias: .. . 
sociais é de se desta_car a .alocução do Sob_eranq Pontí- , Mais de· uma vez, .. o LEGIONARIO al'udfu a ei;sa 
fice à 'nobreza. romana, que tainb.em publicamos segundo . mentalidade. 1-!a mais de ·um ano, vimos fazendo ·a pro
os resumos telegráficos, O· Santo Padre tratou aí do im- paganda de .um livro que refuta sistematicamente todos 
portantíssimo problema das rel.ições· entre ·a tradição ·e O • estes erros: "Em Deféza .da·. Ação Catolica'', e que· me• 
progresso. A notabiHssima alocução que publicamos hoje, receu os mais calorosc,s aplausos de tantos membros do 
se refere ·a ·um tempo a questões ·religiosas e socia:s, .e Episcopado Nacional. ' · · 
foi dirigi(la aos Párocos e prega~ores de sermõe:; ~11arts- Hoje; graças a Deus, a palavra··dÓ. Pontífice veni mos-
mais de Roma, em 22 de. fevereiro· deste .ino. Publicamos !rar q~e noss_as preocupações' nãc, são quimÚicas; e· que 
a traducão· do próprio te)\to dà "Acta Apostolicae $edis" · e preciso abrir os o.lhos ante a realidade. · 

Publicamos em um de nossos ul
times numeras um resumo da Pas
toral dos Exmos. Srs. Bispos da Pro
víncia· Eclesiastica do Veneto conde-
11ando · c1·imes dos nazi-fascistas. Re
produzimos hoje a integra desse im
portante documento: 

parte melhor e mais sã das popula
ções que desejam a paz, à justiç<\ e 
a liberdade. Os Bispos, concientes de 
seu elevado ministerio pastará!, exor
tam todos a examinarem suas· pro
prias responsabilidades diante de Deus 

(An. e -;,0 , XXXVI, ,sr. 11; v.-XI, n_um, 3,· d'e··14 de ·março_ A esta altura, jã _ podemos acentuar- outro aspecto 
'" de 1944). da_- questão. Há pessoas, talvez. pouco infoi;mai:las, que. 

Em gran·de parte, a importancia desta alocução vem entendem que o LEGIONARI.O deveria abandonar todas-

"Os 'Prelados estudaram os graves 
problemas pastorais que a situação 

,atual apt•esenta a sua conciencia de 
Bispos e Pastores desta região, e jul
gam oportuno manifestai· seus sen
timentos. 

"I· - Comprovaram dolorosamente 
• que em varias lugares o desprezo e a 
· violação da dignidade da pessoa hu
mana e seus direitos, o derramamen
to . de sague, as torturas, se repetem 
com frequencia tão impressionante 
que constituem pavoroso regresso à 

. barbarie. Em nome de Deus e da 
moral cristã devem condenar tais me
todos, quaisquer que sejam seus exe
cutores, porque· degradam ó' homem 
e espalham o terror, lançando desven
turadas . populações ao desespei·o. 

"O hoinem, feito à imagem e seme
lhança de ·Deus, deve ser tràtado co-

. :mo homem em todas as circunstan
cias. Quem atelita contra sua digni
dade e seus direitos; nele degrada e 
fere . tóda a 1umanidade e se · rebaixa 
a si mesmo. Alem disso, os delitos 
devem ser t:astigados pela autorida
de competente e não por particula-
1·es; cumpre que a pena seja propor
cional ao delito, do qual se deve ter 
a ·certeza moral confirmada por re
cursos legais, e em caso de sente,çn 
capital faz-se mister a assistencia do 
Sacerdote. A' E'Ste proposito julgam 
oportuno ,ecordar que incorrem em 
pena de excomunhão a_gueles que 
usam de . violfin'cia contra os .SacE1r
dotes, (Can. _2.343, paragrafo 4). 

"II - .Os Bispos comprovaram que 
em consequencia das continuas mu
danças e deportações de homens e mu
lheres, · a_s ffimiHas se desagregam, as 
paroquias·. desaparecem, e toda a vi
da_ econômica· e civil· se .torna prati
camente impq~ivel. Deste.modo, são 
CllP.~~ os :eofr4?1entos caWãados · à 

do fato de conter um quadre, da situação do mundo cc,n- ~s · questões referentes à formação dos fiéis, quéstões 
temporaneo, das principais tendencias esp.irituajs_ e pro, , ·,irduas, _que geram. por vezes d.e.sco·ntentamentos e dlvi
blemps · eéonõmicos· que se esboçam·: quer entre os fiéis, sõe~,- para cuidar apenas dos- problemas "el(tra-muros'J. 
quer entre os .povos que não são católicos. ~egundo. um:, O. Santo·. Padre. _indica . com suas. palavras que. devemos 
costume tradi.cional, os pregador.es quaresmais de Roma_ . fazer úrria e ciutra coisa; e que· não é desedificante más 
foram ao Vaticano receber as bençãos e as palavras de . necessário, cuidar. tambem tias questões criadas .pela itt-

' ordem do· Pontífice, . E e:;te determinou . os . temas .sobre filtração de. idéi<1s erroneas entre os -fiéis, Fazendo-o.; .de• 
que deveriam descorrer, os ar,gúlos especiais_ de que "de: ' ve_-se usar. de.toda ,a.caridade .. Mas se, apesar-disto, a de-
veriam considerar tais temas. .!e_za d_a verdade enfurece a alguns, paciência: não é por 

com uma insistencia ·apostólica em que trarísparec.e isto, que·se ha de• deixar a. verdade· indefeza. 
tod_o O seu zêlo· paternal, o Sumo Pontífice. se preocupou Nesta alo'Ç'ução' magistral, o Sumo Pontífice tem o 
em desfazer toda uma m.entalidade errônea que-ha tempo maior cuidâdo,.em se conservar na linha de inquebranta· 

e dos homens, contemplando o 
P1:l<5ente e pens;:;ndo nas complica
ções do foturo, e rogam àqueles que 
usam da -força que se não vinguem 
sobi-e populações bde~'sas e aldeias 
pacificàs, ·àtraindo sobre si, em con
scquencia, uma reação inevitavel. 
Acrmular odios, acender 'a sede· de 
vingança, criar animosidades, não é 
do interesse de pessoa alguma; em 
verdrc:le, não se conseguh-á · a paz me
diante os tratados enquanto não ha
ja paz nos espíritos. 

0 LJ:;GIONARIO · vem combatendo;,-e de cujas veações ... , vel .equilíbrio; em que_ se situa sempre a Igreja. Portanto, 
pelo menos furiosas, temos sido ·muitas vezes alvo., Como 11ã·o se __ trata. dEi ,f~zer ;ª apologia do carranclsmo, do mi-· 
diz muito bem Pio XII n9sta àlocução, "é u_m fato que · santrop1~mo, do,. r1gor1smo excessivo, t possível comba• 

e sempre se repete na Historia_ da Igreja, que quaní:t_o a Fé· ter a ti_bieza e o· laxismo sem se expor só por istó.à.cen-
e a moral _cristã entram em atrito com fort~s correntes su'ra de cair :no 'extremo oposto. Como mais de. uma vez "III - .A vista das noticias ampla

mente difundidas de que alguns de 
seus fiéis que se encontram interna
dos. em Ur;) OU outro ·sitio, levam 
uma vida agoniada de privaçõE!s· e ~o- ;;} 
frimentos, os Bispos solicitam das 
autoridades competentes uma pala-
vra d.e confiança que tranqúilille a~ 
familias c-;;e vivem angústiadas ante 
tais rumo~es. 

"IV - Visto que por toda parte se 
invoca a . necessidade de maior jus. 
tiça social e de maior respeito à pes
soa humana, os Bispos lembram q,,,.e " 
Igreja não só não é contraria a es
ses ideais, nias que· seus ensinamen
tos indicam o caminho p~ra <! sol u
ção duradoura dos mesmos. 

HV - Nesta hora tragica, como par-. 
ticipam dos sofrimentos de seus fj. 
lhos espirituais, especialmente do, 
mais afligidos e mais distantes, os Bis
pos qonvidam todos e cada um a su
perarem qualquer ebstaculo que si 
oponha à concordia dos animos · e ar 
mutuo entendiinento; ·a' respeitarem
se e ajudarem-se r-,ciprot·amente; f 

afirmam a necessidade imperiosa. d< 
que se não aumente com imposiçõe~ 
e restrições . a. angustia das pessoas , 
das familias. · · · · 

"E invocam sobre ~eu.s diocesar r,~ 
proximos e distaÍitPs, o consolo ·:J. 
bcn~ão do Senhor"~ 

inimigas de erros ou de tendênc,ias .viciosas, aparecem temos acentuado, não negamos o que ·tem de bom nossa 
tentativas vãs para . vencer.· a_s , dificuldades com qual- época; não negamos que o apostolado deva ser feito com 
quer espécie de compromlss\>, C\u-pelo menos de se ·esqui· . muita caridade, muita prudência; não negamos que se 
var e de se escapar às dificuldades". t; o que se obse_rva . pode . chegar a resultados· excelentes empregando por 
em todas as mentalidades de certo ·-feitio, que procwam vezés, em lugar do ataque de viseira erguida, uma. ind.us• 
não ver a luta, quandÕ l_utam prc,curam lutar com ar cie triosa c,u'ldade, Deus nos livre. de tais n~gàções. Mas 
quem flirta, com ,a menor energia. possivel, ,e .em cujo1s negamos que a unilateralidade no modo de ver. as coisas 
idéias;: tendências, atitudes, existe sempre un:ia caracte, ou. de ·proceder diante delas seja boa. ~ preciso ver o 
ristica: 0 desejo.de concordar a todo pr.eço. São, na orei.em mal como o bem, e não ve'r só o mal ou sô o bem. 'é!' 
espiritual, o que foram na ordem 'temporal os "colabo'ra- preciso ser enêrgico· e caridoso, e ·não enérgico quando 
cio nistas'' que apoiaram o -regim_e nazista i:ia- Franç<1, se deve ser caridoso, caridoso quando se deve ser .enér-

Por isto antes e acima -de tudo, .esses colaboracio- gico. Mesmo porque- a própria energia é caridade. 
· nistas têm horror ao que chamam as "jeremiadas". Pro- Publicando_ este documento pontifício, nossa atitude 
vavelmente, se fo~sem vi_vos ao tempo de. Jeremias,. o não é de triunfo, mas de júbilo, Entre. irmãos,' uin não_ 
Leriam· lapidado: Não gostam que se ·aponte nas .suas ver- .triunfa do o.utro ver.dadeiram'ente,. senão. quando o-cinge 
dadeiras cores a situação contemp_or_anea: chamam 'ist". em· seus braços, rio amplexo fra_terno da cariclade -cristã, 
,, lamuriar". Falseiam as vertladeiras perspectJ:vas da His- na união santa, <(entro da casa paterna, na obediêncià · 
tória, para dàr a. entender que "o mundo·foi sêmpre a~·, meticulosa à. Mãe comum que é a ·Igreja. t neste,espi
sim", e que portanto podemos sentir-nos tão bem tiojt;, · rito, que fazemos à margem do admiravel text9 pontifi
quanto São Luiz ou S; Tomás sr. sentiam. na Idade ~éd,a. cio publicado 1ra ,nossa ·quarta' página algumas observa 
,udo isto para ·deduzir. que o munclo· de· nossos .dias, se · çõe.s. destinadas· a resáltar a. importancia. o..i. atualidade 
comp~rta alguns "r~toques" feftoo com ·multo ·~~eitinho_", · deste ou daqúe1e ·conceito., . . · . · 
para não desgostar ninguem,Yé· entretanto,· ·"grosso· mo' .. As. palavras do Santo Padre se -dirigiram. aos Páro-
do", excelente; e dai, o direito·de viv~r associado à gràn cos de· ·Roma, aos, pregadores quaresmais da Ci'dade Eter-

. de euforia do homem n~o-pagâo de l'\ossos dia_s. _Es.te, o · na. Mas, na realidade, elas descrevem continuamente <l 

modo de ver o panar.ama. Evidentemente, o modo- de pro· panorama de. toda a _so·cledade hodi_erna e interessam 
ceder perante ele é análogo, Antes de'.tudo, não_mostror -- i,ortanto os:fii,ís do mundo inteiro. é:on(e~do .um progra 
~s oposições - aUãs poucas, tão pouc!\'3 - existentes ma de· àção para os Párocos, elas contém tambem Ul'l' 

,rntre a Igreja e o espírito do século. De nada· valem ae programa •para a. Ação Càtõlfoà, que na aloéllção. ponti 
atitudes apostóllcas ... denodadas e• francas .. E: .. P.re_élso . di _fioia _poc!e encontrar.· a definição. da· verdadeira . fisiÓno 
tuir a .-verdade, para que ela. circule;· é '_precis~ ·esc:,nder·· .. mia dos problemás que enfrenta, a descrição da atiJu.de 
a i,oa doutrina sob a pele de doutrinãs más, pâra que ela qu_e teve tomar p·erante estes prciblema::;, a ·visão exát? da 
ciroul• a'.~.cintacle entre os-9ue aô :go11tim ,de :ideologias eatrategia que l_he Jiripor-tir seguir, ·. · -· · , · 

• • .' -·-----· --~-~-·- --- d~- .-- "".".'- .::-::- ., ., •• , ) 

Aç.ão Catoliêa 
O JAPÃO, PROPUGNADOR 

DO PAN-CRISTIANISMO 
· Fiel ao.· exemplo do 

deseja "purificar;' 
nazismo, o . Japão 
o Cristianismo . 

;. ,. '. . .. 

O correspondente· em Toc;uio do· dia- , 
:rio all!mão "Koelnische Zeitung'' (Ga
zeta de Colonia) publicou naquela 
rotativo. datado . de , 2_8 de agosto p.p., 
uma longa correspondenc!a sobre a ati
tude que as esferas oficiais do Japão· se . 
propõem ~umir quanto às futuras. ori
entações religiosas dos ·cristãos que vi
vem na "zona de; co-prosperidade da 
Grande Asla '.'. · 

Começa· o artlculista observando . que 
o principal ponto que tem em vi~ta, nes- . 
sa. materia, os dirigentes japoneses será 
devolver ao Cristianismo sua purezà pri
mitiva. 
. ''.As normas morais cristãs - expres
~9. o correspondent,e - . foram. até. agora· 
completamente divididas pelos cismas e · 
pela,; divergentes lnterpretaçÕF';; a que as 
submeteram os europeus. Só o Japão. 
cuja. lei moral corresponde a do Cristla • · 
nismo da maneh·a mais nobre e perf·eita, 
pode .restituir-lhe a plenitude," Éxpôe 
em seguida os ultima.s . razõeJ . nss quais· 
pretendem fundar-se os teo!ogos japo-
ne~es. "' 

"Antes de tudo sustentam os exegetas 
oficiais nipões que .Jesus Cristo era ori- · 
ental. Tem, portanto, o Oriente pelo me
nos direitos iguals ao Ocidente, quando 
não superiores, na interpretação da dou
trina de Cristo do ponto de vista dog
matico, tanto mais quanto os orientais 
cO'mpreendem Jesus Cristo mel}:lor que 
os ocidentais. Por outro lado,· o Japão 
foi destacado para, restau1·ar · o C1·i~tie- ;; 
n!smo em sua integridade, pelo :r.:cta:> 

jâ · postá' em pratka Ili),. un!!lcação · . dô 
budismo·· sóbré . o funaamento jap<Ínes 
sintóista. 'o • Crlst!anislllO, pois deve ser 
un!fícado .de' igual modo: Insde então a. 
influencia angló-ii'axi:m!à · sopre o protes• 
tantismo no fong!ncjuo Oriente foi ln• 
teiralllente supriniida, , pa..<sando · a.s ili• 
i·etriiés às. mãas de clerigos rii-otestan:
tes japoneses. o mesmo i:-tocesso está 

•ern. vias de realizar-se rio que toca à· 
Igreja catonca, que. levará a fusão. com 
o . protestantismo: Assim; o .·Cristianismo 
se libertará.· da lnf!uencla ocidental ~
guindo o· exemplo do budismo, que .de• 
pois de ter sido ·~niponizado ". facilitou 

· ao Japão um solido vinculo id~oglco 
com os palses de i·cJigião budista do Ex.• 
tremo Oriente especialmente a 'tanan

~ dia e Burma. 
, O corr~spondente acrescenta que esta 

classa de "depuração" religiosa projeta.da 
pelos dirigentes japoneses se · baseia em 
interesses · nitidamente ·• po!iticos. 

"-Partlnd::> da suposição que somente 
os nlpões são puros - visto que eles fo
ram chamados à dominação politlca. da 
Grande Asia e que oua raça corresponde 
à formação de· um . blóco pan-asiatlco 
oriental - para conseguir totalmente 
esta un!flcação, · pensam quP toda fonte 
de_ autoridade,. · tanto. espiritual como. po• 
lítica, deve ser submetida a.o. seu pais. 
Esta unificÍ>.ção das religiões foi le\·acta a 
cabo· no territorio . 111etropolitauo . do 

· Japã°o". / . · 
(Do "Informn\on cato:üca Inter• 

na-cional). 

Salvos o· Gamielo e a Catedral de Lisieux .. ' ., ' . ·-. ' 

Juntamente com a Basilica 
·incolumes 

são os unicos 
na cidade ·edificios 

Correspondentes de guerra cana
denses em França informam que o 
Carmelo de Lisieux foi -salvo da eles, 
truição, milagrosamente segundo 
crêem os habitantes do lµgar. 

"Noticias Catolicas" em despacho 
recente dó .Otawa div{11ga O que Ri
chard San bum escreveu a-. respeito 
para-o "Southám Newspapers": 

"Os vizin]µ>s, . f' · medida que reco
lhiam os nii1?eraveis restos de seus 
pertences, entre as ruinas dos bom· 
hard eios e dos incendios 111 urntura
vam atonitos a historia' do ultimo 
mUagrEJ de Santa Teresínha. Lisieux, 
após a invasão, foi alvejada arrasa' 
doramentB dezesseis vezes, quasl mil 
habitantes foram mortos; presente-

I 

. . . . :,·-,,. . . 
misteriosamente, até extingriirem-se, ·, · 
ante os plhos aton.it.os dos especüi.
dores; que estão. convencidos da in
tervenção .ãa ,s;.i.n,~a, n_este evento'.' .. 
'.'No alto duma colina levanta-se a 
impunente Basili_êa de· Santa Tere.sa. 
As · abruptas cratei·as ciâs _ bombas, 
estão a poucgi, pés. da constru!Í.1\9; 
que permanece incolume; as religio
sas da_ Ordem Catmelita, à qual per
tenc·eu Santa Teresa, atirmarâm sua. 
crença de que a Santa resolvera in· 
tervir para. salvar o Sántuario de 
seu nome". . . 
. '.Conversei com a Irmã Ana de Je-

. sus de 65 anos, <Jue depois de 30 a1Jos 
de, reclusão foi obrigada a · sair _do . 
converi_to. para: orar na B11~ili'câ e~cui• 

, Tocante e aute!J-tica fotografia de santa l'eresinha d~ Menino Jesu~ 11moro•, 
sarnente abraçada a Cruz do Redentor, no claustro do ·carmclo de Lisieux,. 

mente sõ os edifícios religiosos, se· 
erguem na desolada· paisagem: a 
magnifica e nova ·Basilica de Santa 
Teresinha. a Cateãral da cidade e o 
V'izinho conveDto, no qual, a meni1w 
que seria ur,a santa, aos 15 anos d~ 
'dade fez seu3 votos, em 1.888" •. 

AS CHAMAS DECRESCERAM POii 
MILAGRE 

· "Depois do bomQarde,io de 8 de j11 
illo, manlfe~tou-se na cidaã,:i. um ir. 
:endio que durou 3 dieS,1: as charna, 

. levorando, quadras após quadras. 
-icercavam-se ameaçadoraJ do· co11 
,p:..redes, . pro,.:ímo a Capela de Santa· 

·· rer~ªi!.l!la, ... ::IS' chama:.i . d~cr~~~rani 

dar ,dos refugiados. Surpreendeu-me, 
· q~ando declar.ou ser de l\io.ntreal. e 
· que tem parentes em Quebec. Segun~ 

do esta religiosa. ainda vivem duas 
i"mas de Santa Tereslnha: a :•Irmã 
Inês de Jesus de 83 anos, Superiora 
rlo Conve_nto, e- a ,Irmã Geuoveva da. 
sant . Face, de 75 anos, dos quais 60 
foram ra.ssados nli . vid:,.-, oéulta dO 
1lau-stro". 

''Lo,go que a situação se •mali• 
7.''l' . uma . procissão. silenciosa ·é:le fi• 
,uras vestidas coín o hàbitp do dar• 
-r.~lo p~_reorr.eu as,,rulnas /ie Lisieux, 
vara. s1~mi1:em·~e · de. _iic1vo no .silencio 
, · na .· iu~isibilidaué . dos . c_Ia1.1stros · do 

· Con,~utg".: · · · 

I 

/ 

· \ 
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EOMENIANOO ... 
;'/ ::t··· 

. Á MESQUITA. 

. Vai ser·;fu~stfii.1da ein- s. Paulo, na. 
A'venld11, do Estado, a prime'.ra més-

" L E G I C> N. A R í' O '' 
SEMANARIO CATOU<.'O COM 
APltOV.t\ÇAO ECU:81ÁS'11CA. 

-~edação e Âdminlstraçãi 
Rua do Serrtinario, 199 

· . Telefone ·4.;0931 · 
Caixa Postal 147•.A 

São Paulo 
quit · !~na da. 4merica.'.'·.J?ªra. 
a.s .'1~~9:já.'.fóran1da.dos_va- -, .. . 

· · i .. 1 t•· · •h'lt Assmaturas: .. . 
~

8
quantk. 2;1,:rfii u;ãt~~mM 'Egh~: Ano·· .;./, •••• Ü,i~ •• t~/ Cr$ '. 25.00 

Segundo noticia_ a Imprensa, dentro Exterior ·• ............... •• Ct:$ . ..50,00. 
em breve se realizará a cerimohia do ·Numeró'·iiiiu!st, ~:.,.~~:i,.;,;· • CrS: : .. MO, 

.L.E~G J.O N,A.K.I. 0,--. 

------ ,.----· . ----· ··o ·A .T ci·:a..·'l c,.,.o··.···s 
. . ' . . .. , ' •' -· ·' .- ( -, . . f (. ' ' ,, ~. ·'.. . . . 

. ~mpren, exclusivamente suas lófas , ê ·. s.eus presentes , na . conhecida · · 
.1 O A ltH'A'R 1-A '.': .•·"· 

C AS:A····C AS t·Ro.·· 
. . ' ~ ~ ' ,·' ''. ·: t ·, J ~ ' • • . • • • .-. • • ·~: .. ·.- ,,' 

,&VA .. 16 D111 NOVE\!BRO J!. 311 • OFICINAS ·.· • Vnie~ 11u11ce.c,sfonario1 doi AFA\fA 
· '· ,119uiú a. Rua Anchi~~). • PROPRIAS · • l>OS Jelogi011 à· E 'L E C T li A • · 
,) 

\: ,;, 

lançamento c1a'.ped_ta. fundamental. . N!.1ffi,e~ ~Ira~do ;·~~:·"· Çr~ ~.qo, . 
o fato não ãelxa de· ter um alto Rogà!Í1os aos nossos ass'hlllntes ~- >., . L...., ___ ...,.., ______ """' _ _. ___ ~------~-------~-"."'""'~~~---:----:--

~~~\~\8~%~~!c~/!!~~fe~1~t~u:~ai~ :::!a:::: ~~=ni!sta'.i-ie:r~~de- A e o N s A G R A G A~ o o· A·s .. · N A·C o""' [ s Excia. ·Revma. e pele) solicito sr. Ar;-
spb a· égide do Apostolo das gen,t.es . . . - ceblspc; .exito que· :consola. juntame11te 
pelo!! ,apostoles jesuttas, que dava:n .. StlCtJRSAL' NO· RÍO: o Coração de Jesus Cristo,. alegra o de. 
à.. Jgl'éja. novas cristandades, no mo- Agencia noticiosa su1.: seu, Vigario e garante tesouros, de gra~ 

::,~~~u:; .. ::~e~:trt~rd:i:i~: , ~e.ripaiia_ .. _~press·· AO:_,_r ··tM·A· cu-. LAlln_· COR-ACA-0 DE . MARIA- ça~ ª$·::~:º~:d,:1:v~ln:s;)eus, _supré-
ttí.s rrlnhencié "llaS ,tradições cat-oli7 ,Rua li.J.iajr,ante. Barro~o,)2 · U mo Dóadol' de todo bení., seu fervoroso 

' e,;_ ' ·' · " · · · s· p 1 · ·Fo'n· es 22 ·4375 · e" ioi "637 · ·. agradecbnento·, deseJ·a11do que, não fál~ ea.s w,, nacionalidade; em ao au o, ,.. ~ · · .,..,..., . .. . ,, .• ,,;.. . 
q,ue, por muitos aspectos, :pode ~er ... ji -~ te a quantos piedosamente ,colaboraram 
,considerada a capital religiosa do AnlUlcfos: .. · ·· · -· · ·· · . · F rio empreendimento a. expressão de seu 
l3rasU, -Qa.da ;11, importancla _de seu E'eçan, tabela, sem compromisso. . P .. Valentim A. de Maria~ e. M • .. ·. singular :recoµhecimento. . . 

· mov~elifo católico '.com repetcussões· . - . ·. · ; S Enquanto o Augusto Pontífice roga ao 
ein todo o pafs; em· São Paulo, cúja Não publicamos colaboração de pes• :F&t.ó incÓtites~ve1; (lecl>.rente qa:nna- A Procisaáo triunfal do coração de Coração Ima:culado de MariE) continuar 
!!)Opüla{lã'ó, "ainda' ha dôiS anos, reco• soas extranhas ao ·llOSSO q~adto de. ravÜh~ 0 ,Àpa'tfções o.e: Fa.tima ·-:é do Maria, na qnal tomaram parte para mais prcdigalizand6 sobre essa amada. Ar• 
nheeii ~m, . peso .a rea,teza,· de Cristo redaJores,. ato .sólene. e memoravel decret:i,do por de. trinta mil ~ssoas... quid!ocese as ternuraJ1 d_e sua celestial 
n!'I, ;sua:. !lJl!,1;$. subl1lll,e ; exp_ressão, o sua.'''santtdalle ·Pio\X:II ·em :31. c1e ·:outu- A propaganda pe'Jo· racl!o e pela,. im• proteção, para os frutos da providencial 
Mister!o :Eucar.istico;. (1 preclsal).lente bro e s.,de dezembro de 1942, :é sem prensa. verdade!rament-, assombrosa... solenidade· serem sempre . mais co· 

em stoiF.~lÍ!Ô (lue:se'vai e~uer, por . . 1· O.IA·S .. . ·_· .. E.·-M .·.R·E.··v· .-1··s .... 1,·_··A duvicm~-0·1movlmento mund1a1·c1as··con- Vinte dias de transmlssi)es radiQfoni- p\osos e·se)etos, especia1merite. entre qs ptini~i.~ .vtz ._em _terras- da, All'lerlca, o ·. sagraçõês áo Imaéulado Coração. de .Ma- cas feU:a.-3 por trê.s possa,ntes esta_ções de joyens e adultos, com patemal . carinho 
· t d · ·n:1mlgoii maJs repre ria. '.:. . :_:_ ·, . '. . 3 · _, · .'. · .. · . radio <IA ·cn.plta.l.·.; , . · . . . envia. a Sua Excia., ao Exm.o, Preladb; 

mona,men ° · os 
1 

.·. ·•· ·. • ···, · · ·· t!ss' .. 't ·· · ··., N·oven•n ,nu· pro~ramas de convite· e a.o. Cler·o, a·os Rel1'giosos e Religiosas· e t · t' o do Cris·t1a· nfsmo O Islam Cons_ Qa_ .. nte·· . as_ _.'gra .. una_ s . no 1cias ... !, 
· sen i lV s · ' · ·, · · · · · · a to. dos o• f1'e"is, o- p1·emio e à c:Jnsola-. tn 1 du~ante tantos se ;~Cón· c1118· a"o ."·.· _··1·. G . pa' ... ) transmltldru; }'pela •.lmpreru;ii . de. diver- propaganda; 30.000 formulas de Consa.- ~ 
a. ui~~- ~t'.;í_que e· 1' ta d ·-a ·e exer

0 

..,. - " sos pâ.'Íl!es' e _pelas.·igencla: (le_·tnforma- gração; 10.000 clrcUlares pedindo a. re- ção de sua Bençã~ Aposto!icã.". 
culós .' op·,-,u jl._ • r s n. a e • · - · · , d ·T 500 rt ~ª . ".A.·. car .. '", dizia e~ o'por_tuno. comen-ceu _à, iidêi;in\;a d~ todos os inimigos · ·mau, as imprudenc!as ·deles. são in• ções, essa benemerita. camp_anhl!, un.... ,za. quotidiana . o . erço; . . . ca a,,.s .. ...,, ... 
· ·=.-· · · · · · · • l t 1 ·0 ····vocadas ·pelos inlln!gos ·de ·nossa Fé, versai. cordimáriana. vai·· prosseguindo, para. serem _atlxados µas lgrej_as e.çape- t.a1·lo, a ''Ave Maria",. de 20 .de maio 

d:e .,éi,Us, Cri~t(!, vai ev_an, ar aqu : · · · · · · M, d d d d "'" - ultl.mo, e' ,,m·" · d·_ocum.eri_'" ·.· de our.o, ·que 
seu. bi!,)Uí!,Í'te · 8 , aqui vai . ceiebrar os · ri ara juotlf!ear .contra nós a.cusa~ões mercê de Deus, sua. ma1·cha tr!u..._al, . las; 300 !me a!Ms oura as · . os .,.... pod. er'." m· 

0
;·_escrevcr- n_ c·a""da uin _dos. nos-

. · f. ·" E · t · · t · n· t no de toda ordem. alargando 'de dia para· dia seu ralo de grados corações,,de Jesus e df Maria; = u " 

seus tr~~ qs. · '
18 0 

efxoa_,,ams edn 
9 

mal f;, pois preciso que se diga bem ação e sua esfera. de .conquista, a.las- 200.000 pa~las ~'.Os )?edidos: <;!e No::sa sos preclaros Bispos e Prelados Aposto-
:momeliw em que as r~ 

0 
' claro que a honra e dignidade dó no- tra.ndo--se â. maneirá: de torrente .lmpe- senhora.''.; 30 .. 000- folhas: dos Prln:).elroa !ices que Jlzeram ou 'tencionam fazer a 

procrram . galvanizar novamente as . . . . , . ... c ão. ·,.,d· Ma. la ·3 700 Con~ºgraça"q ·r·e·pe· t1·d· __ 1 "e_~º·.· p_e __ dida pe_-.. cl O 
• • • 1 · s · u ndo as me cristão s6 está. incondlclonalmen• tu~a por todos os quadrantes do mun- Saba.dos ·do oraç .. ..,_ · . r . ; . . . = a.s • = 

poten as . mussu mana ·, ra lt.. te ligado a0 que faz a.. Santa Sé, que do civilizado, . ' . . distintivos com à füa.. do Coraçã, de ?rfa~ lo Santo .Padre. . 
de seu Longo letal'go, _!)ara que vo em , · · · e • · E·ssa c· ons· ag."aç_a·o .. e" _paúi. .. o· Pa_ pa · d J d h · idade ê a unica a representar em carater Todos os organismó~ 'Vivos do Cor.· 1 ria col):lo .lembra:nça_ d_a

1 
onsa.g_ ra:çao._._(·, , 

a. infiuk:nos·· est nos.· a.· uman . ' . .. . . po Mistico_. da··. ···xgre· J·a, resp0' ndendo. ·num· .. Pio_,_._XI .. _t,.· na _.ex_ press_ ão._. de. s_eu .. cardlal . ' t f' e-=. Jti.fa.livel_ a 'doutrina da,,, I_gr_ eja .. Ass_ lm, A' CONSAGRAÇA"() 'DAS . n· IOC"'Sl':S 
como·cou rora o· iz •= ·. · e an~rde un'·-n·o de fidelidade e de obe- · · · ·"'· · Secret.ario·· ."·um· ·pare. nte_ ·se. ou.· o. a __ s_is_ de i.iorJ;anto, ·11é,nhum ataq\!8. ao atoli• ~ = DE FLORIDA E MELO (8 7 43) 

De.fâto, mais do'que,n)lnca; a. ques- cismo se. jUstlflcà com fundamento diencta ao simto Padre, no Intuito.de · • • · alegria.". E ó Papá. está 'tão necêssita~ 
tão ·do· ~und0 mussulmaúo eSíá 11ª no qu·e tçnhrim· !tito meros 1>articul~- satisfazer da melhOr 11onta.de posslvel ReÍ.ultou na verdade imporiente'e !)O· do· dess~ 11,iegria.s! . · . · : 
ordem do dia. o mundo mussulmano . · J . r 1 - iste tes movedora. Do'farto notic!a.rlo··tiuli!ica• Dé_pols, .a_ .Consagr_ação "consola o 

. . . d Ih res. aos .dl·se 98, . ao . exemi. o e ns . n. do ·no "El , Dlen·.,_', . d·1a· ,.;n· ·ca·to· ll<JO .... de_ é, prf)sentemente, a menma os o os .,. ,;, .,, .. =- d s cn t'-'n"e vão toman •= coração de Jesus, alegra· 6 Vlga~io . de 
1 fl t ~ exotuaçv,;,, · e · .,..n """"' ' ~ Monte· vldéu, e· nas revistas •('El · Merisa-das personalidades .. _n uen. es, qa~ do posições definidas ·e apressam-se a . Jesus Cristo e traz copiósos frntos es-

têm nas· ~ãos a. re!l.ea dQS a.conteci, . 1Ias .o. fato é _que a verdade, ó' a engrossar as fllei.ri\.s desse glol'io.so e pa- gero_$Íel corazón.de ~aÍ'!à" e "Réina pirltuals''. Repare-se·, por· ultimo, que 
mentes. Tudo indica que. os poyos verd1 de. E,.·por isto, os ca.tol!cos 111ia ciflco e:<ercito que leva lllllcrlto,.na$ do• Y .MMre", · de ,~ontevldéu. e. Buenos o Papa reza. pela Arquidiocese que se 
:ntaonietanos ·ter.ão,·. cada vez. mai5, , não se atemorlsaram. e1n .dizer ela· bras da. sua. bandeira o lema: · AMOR, Ah·es, dirigidas pelos · Padres' Cortlima- . consagra ao· Coração de · Maria, · e· fa~ 
uma· fl~rte i;nals ativa e. µma infl11et1,7 -ramente as e.cisas como eram, , e .que · REP.ARAÇAO E GLORr.h:cAÇAO DO rlanoo; extrahnos a:s segúlntes notas _ln-' quest;ão de m0strar _a sua gratidão -e pro-
eia s~mpre !llll.iS ac~ntuad!), no conc;er- cl1ama1'am as cruolda~e crueldades, IMACULADO CORAÇAO DE MARIA. teressa11tes que ofeiecemos a ~ossos ama- fundo reconhecl.!nento aos.· que laboram 
to d.a civillzação. · Pelo menos, 1st0 é as. ignomínias ignomhllae, . hoje_ co-_ Aqui surgem Institutos e .Congrega- . Veis 'leitores:, . . . pela •· consecução desse alvo · alevantado 
o qUE> ~e procura levar ª eteito, El, lhen1 o fruto de sUa conduta. O:ra!;as çõe3 itellglosàs; ali, colcglos, Hospitais, · . "~ grande Diocese de Florida e :4e: e esperançoso, · · · · • 
em ·consequencia, º· nom~, do. verdn· a Deus,· entre .estes, .está. o LEGIO· onclnas e _outros . Estabelecimentos; lo /em um Bl~po talh~0 .PHª as J!ª~ · · Que dirá.· o· Suíno· Pontífice quando 
deir6 peus será cada vez menos hon- NARIO, que foi acusado de faltar alem, p:;.roquias, D)oceses e Provt.icla~ des obras dlvmas .. E isso D.. igu_ souber que o Brasil camb.lha. na van-
ráilo e .g!Ôrlfica.do, f_ar:se-á cada · vez; com a caridade para. ·com os. ·raseis· eclrs!asUcas a.quem uma. determhmda Paterna.ln, q. _ss. R., que lançou m~o guarda dessé movimento, e que 'não fi-
· menQJ\ .. Il!l_ 11t_ e m_ undo ·perverso, pois . tas e nazistas, '·porqÚ_ e· teve_ à c_a.rlda· 1_· ·o -~'• ' c1A Conrograçao ao l'.macuiado .. Coraçao carli. uma oiocei sem ser ~- patrlmo11io 

l . i . d reg ao ll v=• . . d M . . ,,n ""' n"a a a. reno a ~Jitca verdadeira greJa ra. ca ª de suficiente para coni às ·vitimas, Quá-n6s p ... recer que entre os dlver- ,,6
0

• zn: ""ll! ,Pre"."'.r""~ ,P3• ... ; • do coração de.Maria?".· 
vez ma4; deixando dé ser considerada p?,ra não calar os ·crítnes dê ~e·us al· sos paises ou nações conságrados nas di- \a.çao ~.,pir_ltqa'. _de seu rebanho. Pelos dados e infoi-mações publicados 
,a. "iatnha dos poitos, para ser tida gozes. Sirva-nos esta· experiencia pa- versas pai~s do mundo a•) Imaculacl,, "se1;a. p-5.5.slvel - · ~screveu na sua pela Imprensa. nà:cional, já atingem no 
apenàs como uma cirganfzaç~o reli· ra compreendermos que a Politlcàme- cora•áo, de Maria, merecem rcgisti;o ei;- apOStolic:. P.astoral - permanecerm~s Brasil as consagra:.çõti; coletivas, .entre 
gfosa, entre outras varias' congene, lhot é a de agir sempre com imparcia• pecial os da Amerlcíl. I,2st!n .. <t. lndlfei-ei:t~s· e. lnsensl_vels ~rante tao Arquidioc~. Dioceses e Prelaz!.as, a 
res ·não menós Importantes. lida.d.e. diante de todas a:s éolsas. No correr destes dois u!t!mos anos e"-trao~Jmai:io acontecime_nto. Não O respeitabilíssima cifra de cincóenta· é 

f.âo Paulo, 24 de Seten1bro cie · 19M · 

U M A D I S li N C Ã O N E C E S S A R ll 
. : 

Pe. José F. Veloso 
1 

. Recebemos Jia, dias Ulll recorte ae• JOr•' te:l de UOV1da.des;; e se tais espfrltos reo 
na!, a.companhiclo·''de. um pedido de ei~_:_: .' presentam _a va1.guarcta de aagmp. movi•: 
cian,cimentos" a respeito. niénto chamado llturgico, · . poderemos. 

Procuremos sa.t!Sfazer ao amavel mls· de antemão estar certos. de qúlí:.não se, 
, sivista. apre.sehta)ld<>' · ances aos dema!S trata, ali. de Liturgia; mas ,;,_lm,:c de pur~· · 

leitores o artlg:, rec:órtado; e que se ln- e périgoso liturglsmo. .. ···> . t. 
titula; .. As, .cõndenitções da .iYSTICl . Chegamos, assim, ao oonto crucial ~aJ. 
coRPORIS ·e O :·Movimento Llturglco". quest~o. e do .lrtlgo em vistà: 1) Con...; 
rnti·cduzincio, ó assú.nto; diz o articulista denou a MYSTICI CORFORIS alg .. ~; 
que, ao primeiro anuncio da MYSTICI movimento liturgico, ou . mais-. precisa-· 
CORPORIS houve um gra,nde alarid~ mente: algum movbnento Üt;urglsta~( 
sobre os erros condénaàos, frizando-se 2) Haviam. medrado . no Bril,5!! ~rrps li"!i 

de modo partÍcUlar que O Santo. :radre · turglstas conderu«ics na referida. EnciiJ 
condenara o Movimentg Liturgico; im• cliéa? _ _;'. 
pressão esta, que perdurou ainda depois.,. Depois das·ciistinções a. qüé acenamos!: 
de conhecido ·na integra. o precioso do- . não nos parece cabivel. a d1,vida de qW!l; 
ci.imento, o que· Í"arrefece.u. o animo" de · a ambas ~. perguntas a· resposta &ejaji 
seus adeptos . .-·Hóje, porein; passa.dos os . afinnativa, a. quem quer -q'ue'.;!eiii a En.;, 
primeiros a.rdores; . já se~-1a. ocasião _de cíclica. com. olhos de lé,·, é éõnheçe. u~! 
investigar "se E\SSQS COn~nações tem POUCO dó que se faz; dfa é ~~creve po;'; 
qu~ ver com o ~\))'.llnento Liturgi?º• · esse Brasil àfora .. Jj:· dlantt:.'clé; varias, 
principalmen:te , n'Q · l3ràsll ". -.: A seguir interpretações tendenciosas . que·. desde d; 
passa. em revista." ciriêô·,en-os conde~os ínlcio apareceram, não· póucas · penas se: 
nr, Encicllca; afirmandq que .. eram ,'des• apressp,r:.m a. ·defender -<> genulno :ien··: 
conhecidos 110 BrasU, ,.,, que ."se llou','.e tido cfü. EIÍclél~. $endõ_q\le i.estas mes•: 
aigum excesso, foi de determinadas pes- mas· colunas; por bem duas vezes, pro•/ . 
soa:i, e não uma c!)-racterl~'tica do Mo- 'curamos·. esclareter 'varlos ponto· ccn-J .. 
vimento Liturgico entre n'ós". E as- LEGIÓNARIO de 30-4 J 14-5 de 1,944),; 
sim sendo, num desafQ&o'. · e satisfação . \ ee não bastar, porem, a 5:Cre11a e sim·: 
incontida concJue radtáWe que . "·a con• ples analise da Enclclica; .recorramos ~ 
denação i>assou· av 1Ó.rgc>._ graçà1;'. a Deus, argumentos de :autorlda.cte, aesl;a mate-. 
sem atingir o ~i'asil ": · ' · 1·ia: irrefuta;veis, . Quanto ao; primeiro! 

Em lugar , de nos>"a1:ialançarmos fº po11to, o proprlo Sumo ·fo!l,tlflce (dlan•, 
exame fastidioso de. tqdos os. itens do te das deturpações ;fettai, ,i!·• EncicUC3',: 
referido art\go, ·. (iq-qem.õs ,. numa p<1~sl- não ,36 110 13ra.sil mas timebm. na Furo..; 
deração de ordem geral, que - ,espe- pá) · se dlg11ou dar uma. ·fütepretação'. 
ramos e... facilitará um juizO sobre to- · autorizada, conforme um documento que 
do O artigo. . só pelo rr.;s -de matei' chegou ao nosso; 

Desejou o articulista· afastar do Bra- . conhecimento.,Dos resumos que dele,pos~ 
sU ,.ualquer alusão . na Enciclica., com. suimoo. fornecidos !)Ilia. agencia suiça.·Ki• 
a distinção ,ue 'fez entre o M.elVlmento · pa, podemo.s confirmar a necessl~e da 
Liturgléo e. seus adeptos, distinção em distinção que acima 1,1ropusemos: O. 
verdade muito justa,' vi.stó cjue o desga1·- Exmo: · sr. Bispo cie Mogunc!a pedira. e.d 
ramento . de um .exag?rado. nã.o i.lllpo1·ta. Sa11to Padre que fizesse . co~ que toi;I!!,, 
a!Jerração na dout,rlna de que ele se des• a questão <lo Movimento.Liturgico pas~ 
ga·rrou. Mas distinções, de tal. especie sasse \de u= ·atmosfera de a,pree~q· 
nem sempre 'bàstanf: pois que tais dis- . pai:a Ílma· de confiança:. é -responde -o 
sidentes dcbmrão de ser simples indtví· Sumo· Pontlfi~é 'que a questão está.· sen• 
duos extri,,:viados no momento em que do estudada. em ,Roma, afim de.se fazer 
- por seu nume1'(?, inf).uencía ou ação ·uma divisão clara .e.ntre o que é orto-
- possam considei·ar-sé um verdadeu·o doxo e -o que r.ão o: é,, (Logo; _tatnbem 
grupo oi.! mÓvimento, ou passem a . ser :-110 M:ovlmento Liturglco ,ieglt!mo se ln~ 
considerados corifeus ou pontífices de filtróu o joio. produzindo aquéla · dege-
uma. nova .. mentalidade . ..'Neste caso, a neração que veio aumentar e familia 
distll1ção precedente já não .:,astará µa- dos "ismos'' a evitar: o llturglsmo) .. 
rn e.vitar-se o caos, e requer-Ee Ad!àrita. o P:1pa. ·que "relativl!:menW a· 
cutra. mais profunda e _ma.is nitlda. f: certos pontos,. isto já. rol feito ·na. Eooi_-
a que devemos aqui fazei: ( e infeliz- clica. Mystici Corporls" · (Al.iás, já. o 
1r.ente foi esquecida · pelo artic,ulist~) · resumo da 'Encicllca clivulg!}dó" ~\a il:e.~ 
entre o Movimento Liturgko bem inter- cretaria de .Estado nomeavá. o Jitúr!lisino 
preta.do e o mal entenclldo; óÚ mais ·entre. os. erroil t,ro!ligados/. E pr~~::. 
claro, -para usai:mos de formulas já co1·- g.ue o Papa: "Três po'ntos Julgam,o~ 
re11tes,. entre Liturgia e Uturgismo; merécerein atenção· especial: 1) Qµe', 
. A dlst1nção é de. suma .i,mportanciá: • por dar importancla exageràda· a seu 

Lit-urgia. é o: sãÓ equi!lbrio, lltt1rgi.stnb efel\o psico!orlcó, o m6viínento litm~i-
o extr;a.vio desequilibrado. Aquela, , a co não relegue para .i;cgun(;lo .p}ario. e 

Pot.i!ISO mesm~'. a questão mussnl- de 1943 · e 1944 já fii;uram, ao. que consen'.~ a npssa · devoçao à V~tgem, cinco! 
m~a jâ chamoü a atenção \'lgilàn- ·, "' * ·'\' nos' consta, no grandioso Quadr() das.Con- aprendma no aco~chego' materno•· nem Felize_s as Dioceses · que 
te da. Igreja. A gl'ande maioria da_s No momento em que se n'oticfa. que. sagracões ·N'aciónais ·os seguinte:. ,pa.i- 0 nosso proprlo, ln~re:sse;_ nem.ª nossa ó ezeinplo! · · 

ortodoxia; este,. o camlnh<>, de . tantos signifieaçi(o da ._graça coµred!i:1a. µe~?s 
lhes seguirem · en-os a que Pio XII quis de ve·z fec~ar misterios sagrado.s e, a estj.ma, pol' élils; 

as .portas com a ~STICI CORPORIS. 2) q11e a conçjencia do signlflqc\ó 'f).lll• 
intenções do APOfltOladó da Oração,. as forças ·expediclonarla:s bi:aslleira:s ses ou-nações deste continente: Argentina, ve1:eração•pam com o Vigarlo de Je.sus 
pari,; .o pr9;imo ano: ~Ie ;J.945, ref~- estão tomando parte cá'da vez mais Chile colombtá, Bolivlit, 'Peri1, . GÚate- Crist-;,, 0 9-ual ,nos deu primeiro O exem-
rC-:.s.e ao mundQ ntussulmano,. a partir à tiva nós ·acontecimentos militare~, mala: Equador, 'qrugÍ.tal, Pans.má, POr~ plo consagrand0 . _a ,;i;r~ja e .º _muudo ao 
d:,: prlmeti'a. que<recom~nda se reze enché:se de justa uranla' nosso cora- to Rico, Venezuela, :cuba e Mexico. De , Coi-açá~ d~· Ma.ria • . . 
pela iiii#ua · benévole11cla entra érís, ção, à. yistà. dos lourôà que dtãh co- todos· eles ·temos nótic!ás bem interes- DcpolS ciisõ-0; o ilustre a.ntlstltc D. Mi-
, tãÔ.s. e .urµssulmanos. Saibamos com, . lhendó ·no campo J:}a honra. Efutré- santes a comunicar a. no.scx amáveis guel Paternaln, tudc fe:z; para O .maior 
prér;nder o seritldi:> pi'ot:ui, ". tanto, é preciso tàmbem · que pense· leitores. "Damos hoje. começo pela _or- :exlto,~a.-._cqnsa.gração, que resuftou lm• 
intenção . i:' beóevolencia :··guerer O mos nas almas imortais. Nãci só· PI!• dem de. vizinhança. "Fell:z.es Os_ povos, ponent~55una. e comovedol'a:, ... ' 

1 
bein do proxlmo· Ora, o maior bem. ra. 1'e~ar pelos que fateceranl'-no cuin· 'diss,e s. · s. Pió · ~II, -.que têm :á, M&'la . ·No dia 8 ·de .dezembro F~r!dª e Me.o 

· d j 1· t . · d .., ., h · . ·. t R !nh ,, • · · · ·· :. , · amanhecia emoande.lr;l.dA e fest1va, Os . que se pode e:;ie ar a um maon e a·,. Pr.1mento o uever, ·.· onrosamen e, como a a '._·;.. .., sinoo· de. 'todàs ,as ;igrejas _da, _Dioc~e 
:no,t'. qifo,eléabandone'õs erros, que_· mas pàra que Deus, Nosso-Senhor, se CONSAGRAÇAO DO URUGUAI AO anunciaram O ac;;ntechnentQ; ·Âls· cé.-
" fü1p· adem dé ver' a. ·1uz ·c1a. verdade 'ar,lede tainbem deis Vivos_·_, aiixillall· ... • MARI~-
.. IMACULADO COA<aÇIÃO . DE'· . .. mimhões gera.Ili· pareciam. converter a. tatolica. Tudo o que se · faça il.éste do-os a carregar· cem militar e crlMt:'i ·· · ,, · · " · · · . 
·· " 1 · · · Por •_i.tulo_·. ; de_'.'. .. ·co"'_··ª. · """ .. ', · áo,· / a. ~pu- Diocese em dias· de Santas Missões, . Na sentido,. serão ~tos de benevo. éucia. · s::ib-.:anc!!li'la · as cruzes pesádas des· ~ • ..,..., • ..., · 

· · · · ·bllca. .do Uruguai · ficou sendo desde o Catedral· um Filho de> · coração ele• .Ma-. inver11~ente, tudo o que concorra ses dias de sacr!fic)o e de '.heroismo. 
· , , · · · · · · · clla s de .deze_ mbrs_.o de,_ 1943, _patrbnonio ria, o Pe. Fcllx Cruz- UgaJde, inc;unbiu• 
P. ara co_ps/m1a-_1os no ert·o; serâ n mais o heroísmo é o clim;t: habitual do cit-

. do Imacu.laclo'_'·. cor.·açã<;> da_ Rainha do_s se das pregações. . .· autentfoa· malevol!inclà, um enorme tolico. Por-isto,-_ó verrlade1_·ro_catol_i- · d o· 
· · · Céus e Sobérà_na' do 'Universo. · Por ultimo, às, 8,30 -horas,. to a a 10-pecà __ do.· ·. êon.tra a c_·al:'iqads. __ Ora, é_ e-vi· · co. sabe· o que custa o sacrlficlo, . 

· · ' · · · · As tres" \=stas c••cunscn·çoe· s =pir1·• · cesc, unida espiritualmente e congre-<Ientif qúEl a .êon$trutão de um1;1 _ mes- qual o preço da coragem,· e. admira -~ ~ w · · .,d 
1 . , 1 . . .. . t. lb f • . . . b tuals que ·1·ntegram a. ·Pro_ v'·1c1·a Ecle•.. gada, em capelas, igrejas e éa"" ra' re-quita: '.Ql.USs.u mana· co~1 r ue · otte, · mais elo que nlnguem os. ravos, por · u · 

· · · · · · · · · siastlca · dó ttruguai, u'm Arcebispado _ , petia. a; mesma formula . de Consn.gra-
me·nte. .Pcara _tjxar no erro os maome, eles rezando com empenho toilo par- is ção, fazl.a os mesmos ·pedidos, hol)!ena-
tànos ·aé ·são Paúlc:i, furtando-os à ticulai". · · · · -. 0 de Mo11tevidéu --~ dois B pados - 0 geava a mesma Mãe,· ·convertendo-te 
ação :,ap·ostoliéa do. catolicismo am, *. * * . .. de Salto. e o de Florida ~ Melo - se maravilhosamente em verdadeiro ,trono 
.bient_"'.• .. · pol_s_. eles já não _.estarão dis· ú grande O lterolsi·uo dos· iiue. vão. cQnsagraram por melo dos· seus dlg11!s- . 

,. .. sim os Prelados, ·. ao coração de 'Maria. . do c )ração Iir..acu!ado de M,a,na. 
. semiMdós .n<.> meio catolico,·nt1as te·· Não é pequeno o dos quê fiçam. Reze- Mais um pafsque, e_ m ato publico,_ o, ultimo trlduo da .solene Noyena 

rão_ u ___ m_:_.:-.ce_ Ii_ t __ ro __ . dí;l cbnvergenc a o_nde mo.s tamhem pelás fan11lia_s· q· ue ·r1ze- to '" pa a· grºnde festa. da -"' ·· ' · ... · · · · o· ficial e solene de acatamento e sub- prepara r,... r a ~ . receherao !fenrpre· novas 'forças para ram generosame'ni.e a· dóa,.-ão de seus c • f i d ~ r t a.1 • missão ao desejo e .a_ pe!d insl~tente de onse.graçao O e ~ up ica pcrpe ua., • ""erm.~ .. IJ.e.c.er . na. ~ua ralsa rellglão. ' chefes,. de _se_u.s f'lhos,. 1·_rm. ãos,· pare_.Ít·_. t d f1·e·1·s em gru"""- não 1·nte1· ., · · · · ' Súa Santidade Pio XII, se entrega aos ernan ° os · ..-- . · . -
Esf~.cemô;n.os, pois( para qu~ não tes, para a defeza do Brasil e da civi- cuidados ;riâternals do Coração Ima- rompidos ante- a imagem da Santlssi· 

se éq!Ícrétfii~·o·.projeto: .Que. S. Pau- lização cristã, Este sofrimento,' sn· culado de Maria. ma. Vltgem colocada na C~pela do san-
lo nãõ \ieja tod<>s os dias o "niuez.. J)orta.do em união com !'fosso Senhor Pelo esplendor invulgar e pela vibrn- · tisslmo sacram€nto. 
zin" .subir ao ruinarete, conclamar cs J.esus. Crlstó,. 1'e'Ve1"ta em frutos pa!'a · No dia 7 de dezembro o santo. Fadre 
maome. tanos para. a ora_ ~·ão. · ·110s.sa -Patria - · · ção civiéo-fel!giosá que a. caraterizaram, enviava um ca_ bograma. redigido nos se-

Paro4'uia de. santa Terazinha. 
INAUGURAÇAO D:E. OBRAS DA 

· MA:TRIZ 
Elll 17 dó mê.s ·corrente foram inau

guracR>s na Paroquia de santa . Terezl
nha .-os ·vitrais a,·tisticós, .a reforma do 
."f,!tar ·Mór!'. é a· pint-ura.' -executada.pe..-
_10. ·!'.~tista· Ary, Soponar() .. ,, .. 
. P.,; · ~0Je11ida(!es : ináugurais dessas .. dí
'Ver&J,s obras !Ora- .·mcelebra<ias ,em nome-

' .nagem ao Exmo. B.e.vmo. Sr; D,·. Carlos 
Carmelo de VascÕnce!cl Mota. 

O programa realizado fci: 
.?l.s 7,30 horas, Missa com comunhão 

gerai dos"nels,. às l!l,30 horas,. Missa s0-
1,mc, acompanhada i;elo coro. 

A noite houve. solene reza. 

a Consi..gração da Republica dó ui:u- • 
guai ao Imaculado coração de Maria guintes termo$: "Bispado . de Florida: .. 
assumfü' as proporções · dum 'grande (Citá dei Vaticano),---:: ,Sua ,santidade 

1 LHA DA E S PER.A N:ç A-
i>é Cruz D' Alva 

. Um livre, de Fé, em cujas paginas viv, .• 1 os. altos principios de ius
tiç~ · é da nossa civilização Cristã F.,çalt.~çâo do heroísmo dos defenso• 

· · riSs: <ld )béfu, ·entre ·os qualá se encontra o Brasil. 7 ·poemas c01n ilustra
. i:ões.:Cr~. (2;00 · · • éncadémac!o com pano Cr$ 20,00; Em todas as· livrarias 
. inclusive. as eatolicas. . 

BERNi.Nos .· NA OPINIÃO .. DOS. ESPIRllAS 
Pe. -Vicente M. Zioni~ 

; ... -, 
Not-:i..~e; · de tém'J)os .p~ra. c:ã) uma Pio XI e de· Pio XH, interpr_eta~do-ás 

cúr;osa; inslsteno!a,. de. atpbiente'S jO· precisamente de acordo com- a men· 
vens, em elogiar, sem réstrlções, cer- talidfde dos. escritores, de que acima 
'Ó ~·upo duvidoso de. escritores que falamos, o militante espirita assim 
se rótulam de catol!cos e· inesàupu- se e:ii:prlm1;1: · . . .. , ·. · · 
.Jo'sainen,te -tnvest~nl: contra a .lgNja ".E· esse pareée, aliás, ser o senti· 
,é sei! Cl1efEa1;;,contra os -Oogm_a.!I' mais do exato. do Catolicismo em evolugão 
s~rad.Qs do ,Caté>llllismo' e a. T.ra'lU!;àô ou em · movhnento, do Catóitclsmo 
•eclet;ia~tio~. ,·desrespeitando 11,; un~ -e ·cristão e fraternallstà dé Jacques 
:ofeudendoi a.,,.outrP!:i,; :com : aberto · ci'. , Ma1-itaJn, de Cronln,. de. Ber:nanos, · de 
11isnicr.·:e•, :bnprf:)st:1IC>1Jant.e. ou~a\l.ill- Maur!ilc, de Leopoldo Aires; d·é Hu
. Tal$'. .'.ê.liçr!tores, _: ,ae •· mentall{l,1de · berto Rol1dert,. de TrJstão de· Atàide, 
,'nova,;_;(:.?:) ,~~tem:11~ f)Or um'a _nova· de Perilo Neves,. do Padre Jo!ié Pe, 
••cris~ªIHl~de· ;que' ;as falsas -.111an1,a:i . éfro Costa, dos filósofos ,Frei. Sebas· 
J:Óm o Dinheiro ôu com. o. Poder ,vêm . tlão Tausin e Lidio Bandeira de Me: 
tornàndo tio difiéll". ~_·(Tristão ele 1ô, e de outros tantos arautoâ. e fu: 
.,A.ta•ae~~«BernanQs" artigo publ!cado · 'mli,ares .da doutrina lnclualvlsta de 
nQ·''PJJtriQ de, s. Pii.ulo",·.1~-o-44), .... Jesus, s~m tntô1ei-ançlàs, sem secta· 

. Eritrê' estes, acha-se . o autor . de . ".i·ismos êstreítos; sem pri'Vileglo_á CiU 
: "Um pa.roco de aldeia". ha.:pouco··.fti:.·. "totil.litarl.Sniosn espMtuaiii", projé- · 

· tcondigipv.almetite ericomlacli:i ·u~lo'. Sr._ ta.dos pái;a o mnndo futuro, .em- q~e; 
;~lc:f~u~i,_<lé, t\~i:ii:oso LJtµa, no :snpraci-' · i,raza a · Deus, será estabeleclijo o 
:fado artigo. · ·· 1 · primado d·o Esplrito, da intellgencia, 

· .•··. Nã.Q't-tlretendemos · estud11r-lhe as _da razão,. da. Justiça,, do amor evan• 
obrás;.!)1{crjtiéru•,!Íle à orto.dcixia. Me- gelico, da, solidariedade social,. da 

.. ·nos ainda discutir'ás. ràiõés ciue · tno- verdade; <la to)erancia". (o grifo é" 
'tivam os elogios 4ncondlcionMs e. as . uqsso.} 
-moções de estrelta, .. ;solida.rledadé ~ 
,pessoa e às. obràs de .. Bernanos; 
·· . Apen'as queremos transcr,frer á ilPi-
nião que nos metos' 'esp!ritas se está. 

: rorpt.ando sobre d· ()'itadé> autor e seus 
,admiradores.. . .. 
. Ha poucos ·atas;' o ·Centro espírita· 
;mineiro 0 Pàulô 'de· Tarso''; de Três 
• .Pl)ntas, publicou. e. vulgarlzo.u, ·e':11- ai

... \ta esca\lJ uma folha volante -de melo 
·,inetro de comprimento, com;mela,du 
: z!a de dlatrlbes, HinéOl'osas'-·cotltra · a 
::Igreja. catollcà. na qual se reiteram 
como. semi,t'ê, ·,as- ·;ac~sações · ln justas 
-e: mal fundadas Cón.tra a Igreja e os 
P,êuij' • .,-(iliíõs. . .· . . .·..• . 

:Depois de cltar,duas tassagens. de-
~:....·., 

, . :..;l)Oo,- .. 
· Dlspensaú1os qualquer comentario • a 
estas palavras-, · -·porqtte. · suflélen~e· 
mente eloquentes e claras. · Apenas 
queremos !ater- U:ma necessarla res
salva· sobre a. ver!iade. e extenção da 

'acusação espirita; e sobre o acerto 
com que preteiüle 'focalizar as ações 
e inten!:ões dos escrlto1;es catolicos 

· supr.- cÍtàdós, alguns dos tina.Is, - · 
sem duvida -• injustamente atingi-

~- dos. · ·: ··./ 
Ao · leitor inteligente e que . vem 

acompartl'lando o mOvim.euto Uie1•ario 
dós nossos dias; rto caltipo· réll'gloBo· 

.·apol1gtl~ç_o·· .. ::1:~egllJll.®,$.i..COnclus~o-

. 4tJe ta,!s fatos 1m;p_õ~m; · 

acontecim1mto religioso: .. Um' novó e· glo- pedindo. t~múras : Mãe .celfstial sobre 
rioso marco _hlsto.rlco a .presa-glar. para Diocese; envia .coi;dlalmenre imp~otada 
aquele pafs víz.lnho e Irmão, uma nova. benção· apostolica. cardlal Magl!one"; 
era de paz, de· grandeza e de prosperl- No dia 8, das 20,30 às 21,30 h9ras, na 

. cíade, Catedral e em .· todas as Pat'.O<Julas da 
Diocese fez-se · à Hói-9, · da. ·· Coru;a,gração, 

A · CONSAGRAÇÃO DA , ARQUIDIO• repetindo-~ a mesma f9rin4la prof~ri-. 
CESE DE MONTEVIDEU da um ano . antes . pelo Santo. Padre 

ltea.Jizada lla. data previamente desig- Pio XII. na ,grandiosa Baslllca de São 
nada.,· 29 de agosto de 1943, constituiu Pedro ante uma mu:Jtldão de 50.000 
sem duvida, um magnif!ev triunfo do fiéi.s. 
Imaculado · coração de Ma.ria. A CONSAGRAÇÃO DA DÍOCESE DE 

Com 'vistas a esse grandioso deslde• SALTO AO IMACULADO· CORAÇAO 
rat-um, .foram conjugados tódos os me- . DE MARIA··· 
lhores esforços. Nada absolutamente Realizada ta.mbem . · com extraordina-
faltou .a.fim de que a magna efemeride rio esplendor pelo i~ú apostólico· Bispo, 
.cord!marlana. fosse ·coroada do mais bri~ · D. Alfredo Viola, teve lugár na Cate-
lhante -exlto: rádio, imprensa, conferen- dral da. Diocese no dia 8 de· dezem-
cias, pregações, vropaganda por todos bro de· 1943, 
os meios e todos os setores. 

É com particular i;atisfação que 1·e- O . SANTO PADRE PIO XII E A . 
gistamos ·aquL os :;egulntes dados demons• CONSAGRAÇÃO DO U:RUGUAl A~ 
tratlvos · e enaltecedores do magno IMACULADO l!ORAÇiiO DE · 
acontecimento: MARIA · 

· Por expressa vontade de sua. Excta. 
o ·· sr. D. Antonio Maria Barbieri, 
c. M. e., DD. Arcebispo Metropolitano, 
a data,, adrede escolhida p9,ra a solene 
Consagraçil.o foi ·o dia 29 de .agosto, fes
tlv!dade do Imaculado Coração de Ma
ria, 

Assina:da e 12 de julho de 1943, Suo. 

Os ecos das grand!o,sas Festas da con
sagração do trrugua! ao Coração de Ma
ria chega1-am até ,as colinas do ·vatica
no por intermedio qo. Exmo. · Sr. Nun~ 
cio de sua Santidàçte\,naquela RepubliM 
ca. O Enio. · Catdlal M.agllone, Secre• 
tario de. Estado do Papa, respondeu à. 
consoladora, notificaç~o dó ato com uma 
carta da . qual transcrevemos .as '.Seguin
tes frases- referentes . a. consagração: 

'.' o consolador nc,ticlaiio com que Sua 
Excia. dá · conta da· consagrl!,Ção da Ar
quidiocese de Montevldéu ao· Coração de 
Maria, é prazeh·oso pli,rente.sê de pie-· 
dosa. 'e serena a:Jegrla em meio ,dos pa
vorosos· horrores' dá. guerra.. 

· Sua .. Santidade compraz-se ·vivamen
te :e~ verificài' ,·Ó. \'l,XitlY Ç>btido poÍ' S ,· 

. 

· LIVROS RECEBIDOS 
Geraldo Bezerra de Mel).ezes 
"H-omens e Idéias à Luz · da . F_é" 
- Ed. Escolas Prof, Salesianas 
Niterói, 1942. 

O horror ao _materialismo qué invfde 
hoje todas as camadas. sociais, foi, sem 
duvida, a mola que impeliu o autor à 
realização. de mais esta obra !iteraria 
q·ue vem, dest'arte,, ombrear com ·ai mu.i
tas que se escreveram em defesa da Fé. 

Depois de _um éstudo cuida.doso dos 
inales causados pelo materialismo, pas
sa à apresentaçã<J de alg_uns dos 
"catolicos ·ae marca", .,que, apesar de 
sua. cultura e prestigio, não se ser.tiram 
dimlnuldos por p<issulrem uma fé,. que 
os poderosos· ~o niuÍl.do escarnecem. 

Termina o livro um apendice e11t que 
sã<> apresentados. eril rapidas biogl'afias, 
o av9 e o pai do autor, c,úe foram,, em 
seu,. tempo, · deefn$ores intemeratos dos 
direitos dn. Igreja em nossa te1Ta. 

A apresenta.ção · de catolicoi; verdadei
ros, que souberam sempre, com desas
sombro; 'colocar sua inteligeQ.cia e seu 
prest;.gio em defesa d!l. Barca de Pedro, 
é sem duvida empreendimento muito 
louva,vel e deve ser para as gerações no
vas,. ma.teria de. multa· reflexão, poi.S nes
t:es tempos · de totalitar!Smos que vão · cio 
·vermélho. ao.,lnco!Or, multo- precisa. a 
Igreja. . de catolicos cuja vida· seja sém-

• . pré<· e só em sua . def.i:sa. 

Exc!a. ReVmll,, D. Barblerl".:ndereçou a 
todos os seUll diocesanos uma. oportunLs
sllna. e vibrante Carta Pastora., na qua) . 
ai;tuncfa o sólene' ato ·da consagração 
qÚ'e _ele denomina, de "dulc!sslmà. obri~ 
gação" e determina. entl'e outras coisas 
o seguinte: I) Que as· c.erirnon!a8 da 
solene y<>nsagração seriam realizadas no 
vasto · SantuilriO· do. Coração. da Ma.ria 
dos. Padres ·.Cord!maria.nos da. capital, 
precedida.· ·do 'trMic!onal ., e. fervo~lssL- . 
.mo •,N<ivenârlo: preparator1o part; • :a;. fes~ 
'tain'ô qixiit:-fôl pregador o lncárisavel 
Misalo~ , C:ordiínarlano Revmo:' Fe. 
Felixr-.Qrui,:Vga.Ide; II) Que o ato da 
conM.írii~ã<>' se realizasse em todas as 

:· igreiâf;ce · paroquias do Mcel,is,Pàdo no 
deÍ)útso' cleilse mesmo ano; . III) . Que 
se .fá:ç~ ,intensa. propaganda para que 
AS, FAMILIA,3 SE CONSAGREM TAM
BEM AO IidACULADO CORAÇAO DE 
MARIA. 

·MODESTO RECUPERO, & .CIA. 

Do .esplendor ·e· ~randioE'.dadl a· que 
atingiu ·o ato· da. .CO!ll!agração da. Arqui
diocese, . de iMontevldéu .. ao_i .tmaculacto, 

. Cora.çãÓ de, .. Ma.iia, tíiÕ teatemunho·,.e,s se
guintes: notas ·Ou Rlgà.r.Jsnios: · · ·. 

"o. UKto. do: ato cd.e.: consagração ·redi
'.gido .. pelo~,rt:oprio >$r Arc_eblspo,. />Ô)l a 
~si,!.raçfo do ato papal,••· 

IMPORTAÇÃO-,EXPOijTAÇ~O~CÀBOTAGEM 
· COLIS ~ "POSTAIS .. ·' · . . ·· · 

DESPACHOS NA ÀLFÀNDEGA 

MATRIZ SÃO PAULO: Rt1a Libero Badaró, 137 
3.° andar, salas 30~ 38 - Tel ... 2-7418 - Caixá Postal, 1204 

FILIAL ·SANTOS: 
TELEFONE 

R~<\ S_enador 'Feijó, 44 
5191 . 

Aquela é orientada. péia Hlerarqüia su- de.mentaa das vardades eternas-e a. lutl!-
•prema. da Igreja; es~ é fo1·Jado p~los do individuo ,contra o pe~Íl.do, :qúe.,:ó 
devaneios de sonhadores quiçá bem fu- . esforço do llidivli:!úo para · alcançar · à. 
tencionados, porem fora de rumo. Ague- virtude e a santidade. não sejam .lJr.eJ11• 
la. é o ideal; este a sua deturp~ão. (A dicados pelo exagero· do aspecto· litnr,-
palavra. "liturglsmo '.', pax:a indicar ias gico; .2) finalmente. que ao:_ lado da .. es,-
aberrações. da. .Liturgia. e do Movtinento ferà -llturgica, nio se. desprezem oÚtfi>g 
Litt1rglco, não é nossa; encontramo~!a . aspe.ctos", 
pelo .menos desde {914, ;,o ti~ulo de uma Tambem .. quanto ao ,segundo· ,quesito 
serie de artigos.: publiéadós na· Civiltà ·cse · no J3rasil .médr,aram erros .. ,lit,\lrgls,. 
CaÚÓ!ica: ~· Ãséêtfoa ·Igriazlina' ed esii~ tás . condenados na.: 'Mystlcl Corporis) 
.gerazlon! JieÍ Liturgis!llO''; t encontrá;, temos da. · . .)topria autoridade.•. eele,-
mo-!a ainda recentemente, no proprio siastlca (e anterio, à propl'ia Enclclica) 
i-esuni.o da MY3TIC1 CORPQRIS dls- · a.. resposta aflrmativa: · llJ de 194_1, o 
tribuldo pela. secretarlà. de Esta.do cja prbneiro bl"ldo de alerta dos ~ispos de 
Santa Sé ás agencia.~ ·telegra.ficas, quau- São Paulo,· ~m ,sua reunião pr9vlncla.l 
do da. publkação- da Ent..1cÍica.). daquele ,ano; e é de' i943,:pouco antes 

, É obvio que um Movimento Litúrgico -da. Mystici · corp0ris; a .. Instru~ão 
ort'.ldoxo, ist~ é: Úm niovllnento que vi- da. camara. Eclesiastlca do Rio de .. ·Ja.~· 
6e à compreensií.o meJho• da sa.nta Mls~ neito sobre erros · que amarguraram .. os 
&1 e dos Santos Sacramentos, .não pode Últimos dias de nosso saudoso Card!M 
senão merecer os maiores encômios ele Leme. ·E . desdr que a.~: autoridades- dlo• 
todo bom catollco, conforme já os me- cesanas, .em ocasião solene como , Ulllll, 

receu repetidas. vezes ._da Jantá Sé;· pois reunião provincial de ·.14 Ord!nartos., ou 
·nada. maii; significa que a divulgação ndm documento · <Íe · ampla. divulgação 
mais eficle.nte e proflcua de uma _das. como o da. Camara do Rio, Julgaram- ne-
três grandes partes em que - nos· ca- cessaria precavzr. " Clero e os fiéis éon-
tecismos e cursos de religião - se cos- tra tais erros, 'parece-nos .fora. de qilal• 
tumou dividir e, doutrina catollca: · Dog- quer cabimento estarmos sequer . pondo 
ma, Moral, Sacramentos. em duvida a sua. -existencia entre nó.!. 

Mas para que o Movimento· Liturg·ico Supomos que ·estejam assim. bem .es. 
ortodoxo e legitimo não venha a ser de- clarecidas as relações entre .. MYSTICI 
turpado (o que infelizmente· aconteceu CORPORIS e· o r..tovi.mento_ "LituÍ'glc:o . 
com tal gravidade que de_u o motivo ortodoxo de um lado, e o liturglsmc de-
pi'!ncipal a uma Enciclicaf faz-se mis- prlmente e de. ,nâ lei do outro. A con-
ter evitar dois escolhos: o primeiro é denação pass9u a.<' ·largo daquele. mas 
o exclusivismo, ou seja.· a exaltação da . •. feriu certamente a· este, ainda.. q4i: · ~-
Liturgia como expressão absoluta ou sa - indev!âamente - rotular-se ·com. 
quasi unlca da vida e da doutrina crls- o primeiro nome. Certamente; no desejo 
tã, com. descuido (ou, pic;>r; com positl- de acertar que ·nos possúe a. todos" nin,- . 
vo desprezo) pelas outl'lls partes da dou- guem gostará ·de por mn "ismo" ·ser· 
trina catolica. (Dogma, · Moral Ascetica. c_onslderado fora do MoviÍn~nto. LJturJij-
e Mlstlca, inclulndo-s~ .is orações e cie- co legitimo e ortodoxc., abençóa.do e ill• 
voções particulares, etc.).. O· segundv cent!vado por Pio X. Mas' .•. o rotulo 

· escolho provem da falsa interpretação do . não legitima a mercadoria, e com. toda. 
propiio conceito de Liturgia,, "Litur- a. carida.de, mas tambem com firmeza, 
gia é o culto . publico prestado a Deus não podemos descuidar desta.· dl&· 
pela. Igreja e em nome. c'r .Igi:cjn."; logo: tinção quando for o caso ·dP. apUcà-!ii; 
"jamais pode estar em <;lesaéord'o com e isto em beneficio do proprip ·Mov'i-
a vontade da Igreja ou de_ seu Jerarcas. mentq Llturg!co !;)em entendi<io'. rf quem 
Ninguem, portanto. exceda' os limites se permitir ·.confundir as idé~ com a. 
das prescrições liturglcas (rubricas e de- mesma. facilidade com que se baralham 
cisões da s. c. dos Ritos) e ela tegis- . os :nomes, não poderá ia.mal& ·a:t~r 
lação eclesiastica (Codigo de DI- • com .o _alcanéé e sentido da. MXS'I'l,C? 
reito Canonico e Cone. Plen .. · Brasllei- . CORPORIS; 
ro). nem busque inovações que supe
rem ou detm·pem o espírito das . .teí.s . 11. 
turgicas hodierna.mente em vigor. na 
Santa. Igreja" ~c.'ircular Coletiva do 
Ep. Paulista, em l!l41; apud .REB. mar
ço de 1942, .:,r.g. ?1f). Em consequencla: 
l)-âO será Jamais• em nom.e. da. Liturgia 
que se poderá re•rt.roduzir costumes an
tigos hoje abolidos pela. competente 
Autoridade Eclesiastka, , ou combater, 
m~.l,Osprezar. desacon,3elhar. oanir :len-. 
tre os fiéis, praticas quaisquer de pie
dade aprovadas pela [greja, 

Isto posto,- asseguremos ao nosso caro 
mlsslviSta que um· Movtinento L!turglco· 
legitimo e bent entendido, não foi nem 
poderia.. ser condenado na M.YSTICl 
CORPORIS, vlst<-· que ii,: Liturgia é 'úm 
manancial fecundo- de graças, um · bem 
proprio ·e ·inalienavel · da [grf.ja. E a 
só S1;JSpe1ta de alguns, de terem . sido 
atingidos pela. Elncielica, sugere. a. ·du
vida. sobre a orto,1.ollia da seu movllnen
to. .E se as. condenações da Enclclica, · 
vêm d~ fato· a. quadrar a c:ertos espiri~ 
tos ··exciusiv!stas, ou exagerados e aman-
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~ ENCERRA-SE HOJE O CONGRESSO J O I A 
. EUCAR~TICO DE AMP ARO s Ultimas novidades· em · JOALHARIAS 

MUUl:HNAS de ouro, rubis e bril.ha~iê~ 
EM OBJETOS PARA. P,RÊSENTÊs·· 

Filial de São Paulo - Rua Alegria, 300 
Loja, vendas · a varejo - Rua José Bonifacio, 3Q8 

O COMUNISMO, A llBERDADE 
R::EtJGlOSA E O BRASlL 

Pe. Adalberto de 
· 11.' questão . cornunll,ta está outra Ye7. 

W, béi-llnda .. É o .problema do dia e que, 
t11,J\·3z, mais ameace , e. ~gurança nacio
:nal · neste . moment<> · agudo da historia 
d& humanidade. A Imprensa. ca.tolica 
concia da. suá alta mL<isão de orienta~ 
rforâ escia!edd.i. dos- seus· leitores. vol
t-Ou· ao êãínpo de h.ita êJntra · a infil· 
trayáo. vérmelha nús meios s~cia:is bra
c;ileiros. . , Era mlste'i' que a nossa peque
na, mas - destemida. Imprensa catolica. 
!Sempre: alerta e . pronta para defenêe1 
os direitos tje ,Deus, da lgreja e da pa
tria, . a.ssest~ · suas ·iaterias contra 
qu~lquer 'tentativa . de uma bolcheviza
ção do territorio -naclonàl. 

-Ainda existem·os'.que não crêm no ·pe
l'igj· sovietico no Brasii. Muitos• cató
licos não. dão_ credito ao alarme comu· · 
:tii.!ra. •.. · Pára eles, ,;i perigo já se paESou 
}'lo,· ai p~lo · ino de 1935. • t'rérentemen
te estam9s·: ii. s1:.lvos e seguros. Alem 
do .me.is - assim se exprimem -certos 
c:i.tollcôs . ..;. o comunismo atual núli é 
tão a,gressivo à Religião' CâtoJlca. COhlO 

crf, anteriormer,te .. nas suas primeira~ 
a1·remetiidas; :-Este. ·mais brando e mlti
Gado e na propNa · Russla há liberdacle 
cl~ Religião, · · · 
· - O que· mais nos_ a,meaça é justamente 
e..,ttta. Jalta ·r:1e· devida consideração a uma 
futura· Invasão· \'ermelha

1 
em _ terras bra

sileiràs. · O ·p.irigo existe.- ha sintomas 
. <k; Inquietações po_r tod~ a parte. ilus

tres homens de iet1'.a.s já o· apontam em 
cart!gos . de jornais · ou conferencias. pu
blicas. · Os quc>;:ilnda se acham iludiC.:os. 
ignoram.· ou duvidam - dA existencia de 
uma trama comunista urdida " ccnti
nuam_ente . em -.a_tividade para nos arras
tar ào "paraiso. sovietlco". é temp, de 
lll!Qtrair-se _ deste t.orpor enervante e 

· abrir. os.e· olhos á realidade, aos ratos 
diarios eia ,vida naoloní11. 

• "A Unlíio ", o ·vale1Íte e dcstcÍnido 
h_eMdomadarb · catolico do s:1,udcso r~
liclo; dos: s1ritos, deu -Últimamentê à 
p;;bJÍ.cida.dti diverso&'- trechos de um dis
cursô pronúncfado na capital 1nexica- · 
n:i, por ,ocasHio de'-um concil!abulo dos 
:" liiàdem ;, _co1nunlst:às. _. 0 . discurso em 
ai,reço, foi Ae: autoria d~- um . dos m:i.io-

, Í.?J agitadoi·es da .U R, S. ·s. na Ame
rica do · E:ul, o senador . chileno Elias 
!"atfértc. · -Ha pa:,silgens· ·· ameaçadori:s 

·que de\·ertam set profundamente pesa
d!!!S •e ní.edlútctas pêlcs que ,íiinda rejei
tam, de ·todo ou em parte, o perigo da 
r~ice e :do .marteló. 11os- destinos · da 
patria-. · 

ri,·arei . às coiunas_ deste · jorna: ape
nas dois trechos.· O primeiro se refere 

· à clia-mada · ll~rdade religiosa. na U11lão 
· ~oviet!ca · e é digna de referencia a in
. terpretação. ·que· o "Jea&r" comunista 
· ch'ileho f~ :J~ essa ctecact~nte e apré-

APARE.L II 0$. 
paraCHAeCAFE 
111odernos, elegantes, 

· en1 desenhos originais 
Nacionais e extrangeiros 
l*u,lem ,e,. U·<ltJ':,'Ítido, 
tamb.é,n ~"' 1/J paga• 
menlúl pelu "l'lano Suare". 

Paula Nunes, s.- D. S. 
gcac:.a liberdad!! religiosa. O i;egundo 
di : respeito às celulas comi.nistas, que 
trabalham· no Brasil pela· sua bc!c~vi• 
zação. · 

Depois de haver se,referid~ ao catoJÍ
clsn10, corno sendo o .na_ior ini!lli/l'o con
tra a sovletlzação da America. do Sul, 
assim se exp_rime Elias Lafferte a· res
peito desta farsa. q;ie se intitula: .. lÍber
daéle rei!giosa. da U. · R> s. s:·: º Ne
cessidades de taticas ·de luta. fàzem-nos 
aparecer . 'agor11 _ como simJp.t!zantes da 
Religião, .e ainda na U.,"R. S. s. o co
verno sovfotico tem se visto obrigado ·a 
dar facilidade às -relt~!ões" ,· Todo o 
trecho· é· por demal.:; ·claro e dispensa to
do e -qualquer cornentario .• , • 

Considerando ·o Bra.s!Í -cJmo sendo um 
dos pa!ses chayes para a -bolcltevização 
de' tod_o o continente do sul. Lafferte d!1-
tei.:tua1mente: ~ '"Temos sociedades· ~e 
amigos da U , R. s: s. no, Brasil, Colo1n
b!a, Uruguai, Chile. etc. · O.s, gri.1pcs lh
telectúais que t1,1.bal,hàm a fa;vt>r. ·ç;a . ú
berda~ da. . Franç_a, _ Alemáni1a. · Polo- \ 
nia. etc .. _ etc:. tàmbem.. ~rão ,a.gente~: 
de nossa causa. como são 'os que já çs-
tão organlzad<>s ". · 

O Bl'asil sempre a: fi::,urar en{ primei
ra plaua ! li: a maior presa :los âlrlge,1-
tes da ~oscoyla! É tempo c'JJ â<;ordar, 
sair de..<sa letargia que .nos levara a•) 
abismo se não abrirmos ·,s olhe~ a tem
po. Não dei~emos tudo para a t.cra I1 ! 
Será. muito tarde ..• 

" A N TE S R U I N A S Q U E 
ES e n·A,Y LO ÃO'! 

Maurice Desja.rdíns, da "Presse Cr,
nadienne" escre, eu a sêguintc rGpoi--
tagem: . 

Neste belo dia' ensolarado de 14 de 
julho,, a Normandia - libertada sac,i"
diu de vez as. cadeias que· M q·.:ati-o 

· anos· asfixiavam sua alma. Uma: das 
cerimonias· mais emocionantes-- -se- :!,~
senrolou diante da igreja em nün-,s_ 
ele uma aldeia, c•m prcse.IÍça . <le "'mr,a 
guarda de honra de s01dado8 tcam:,
denses---franccses.· 

uQue belo día _para a· f;-ançti! -
disse o· cura. o Paure Artlmr Bsau
lieu, em ~~u sermão. - Veio as lagri
mas- em vossos · olhos como ,i, ~;::to 
nos meus. Mui~o sofremc,s;. mas en
fim estamos livres.· Nosos lares e.s1ii.J 
em ruínas,. mas mais ·valem as rni
nas que a .isc~·avidào, Graça~ a foc!r.,S 
vós, bravos soldados que vos quiseste:5 
associar a nossa alegria. o ,, boche", 
es~e assassino, partiu, e podemos,· p, -
la primeira vez depois de. quatro a:· .s, 
gritar el."1 plena praça publica .1:usso 
amor '3 liberdade." 

Em seguida, a guarda de honra, ('O-

mandada pelo tenente André - Lr.u. 
rencelle. de Montreal, se aproxfrriou 
da Mesa Eucaristici:. A direita do à,~ 
tar, um. sexagenario de. fartos bigo
des, que empunha\·a a bandeira tri
color, enxugou· discretamente Uméi la-, 
grimà. , · 

"Os canadenses-franceses não ·-mu
daram· - disse ele. -• Conheco-cs 
bem, sabeis Sou um velho . "(:oi!Ú." · e 
fiz a campanl½a de Vimy com os-_ ca
nadenses, Se estou com.•'Jido 1,o'e é 
que julgo I devem certamente eu~on
trar-se entre, esses jovens, filhos· de 
meus irmãos· de armas de H." 

Um Capelão, o Pe: Guy . L,áram-ie, 
pronunciou. breve alocuçã~. na qu,..l 
falou da felicidade de todos os car.,
denses-franceses por haverem conti i
buido para a libertação desse CaQfO da 
França e do ardor com que eles com
baterão para exipulsar de toe• o país 
o "opressor tirahico". 

==========-e-.:.====== 
OS CAPELÃES BRITANICOS 
SUPREr;1 A - FALTE DE PA· 

DRES ITALIANOS 
Os Capeliies brit,i.nicos do Oitavo 

E11ercito . estão _ ajudani!o ·. ai cotjipensar 
a falta de E'ad.res italianos e. ..::>nsegui
i-am celebrar Missa para oà .refµg\ados 
italianos em campos :maiores. · · ·Em;ão 
tambem providenciando altares porta
teis pa.ra Capelães itilíanos · que, percle• 
ram quase todos os seus objetos do cul
t'l durante a:i. cà!l'i1:ianl}a~ 4i it~~li é da, 
4. fl,:AJS...,, . . 

GRANDE ESCOLHA . . 

Vêm se 
-A 
,desde 

Grande variedade em RELOGIOS -das methores· marcas suissas 
revestindo· de grande · brilho -as solenidades 

cidade .hospeda o Exmo. Sr. Nuncio Apostolico 
o. dia' 22 Prelados presentes O pro; 

gr~~a do encerramento 
Casa 

15 ·DE NOVEMBRO 
L . . :-_:_·&.·--· oeu 

Depois dos preparativos, que se 
realizaram durante varias semanas, 
para o ,comple!o exito do Congresso 
Eu_earistico de Amparo,· iniciaram-se · 
domingo ultimo, conforme notic·a. 
mos as cerimonias desse grande. eer· 
tame, em conrormidade .cem os pro,. 
gramas elaborado.a 1ieia comissão 
executiva, · presidida pelo Exmo. e 
Revmo .. Mons: João· Batista· Lisboa, 
Vlgario foraneo da paroquia, 

na Igreja. i\1atriz, com assistencia e 
comunhão geral dos Confrades Vi-" 
centil10s;. Damas de Caridade e Fa
milias -socorridas. 

A 
.. RUA 

Joalharia preferida pela alta 
N. 331 

sociedade HA 3 OERAÇõES 
r--------·····-------------------------------.. -----------" 

· Acontecimento _ de.- Invulgar relevo 
na lt'stoi'la daquela cidàiie, as festi· 

-vidades do Congresso Eucarist'co q1í0 
ºtiveram auspiciosamente o seu inicio 
no. domingo passado vêm se revestin~ 
do . de excepcional brilho, 

·A ciC:.ade que ja trazia o pensamen
to é o coração -''Oltados para. o .culto 
eucarlstico, movimentou-se toda e!a 
expressivamente, p~ra · 0 exito Invul
gar· d6s trabalhos do Congresso. 

Na praça-. do Congresso ergueu-se 
um graµde Altar Monumento. E .a 
matriz, a.presenta aspecto '!eerico. 

O Congresso l!Juéarlstlco de Ampa
ro, cujas solenidades vêm tendo am
pla repercussão, -const!tue . um acon
teclmenfo de marcante relevo· e pro
jeção. 

Inlciou.:Se o I Congresso Eucaris
tlco Regional de Amparo dom:ngo 
passado com soleníssimo pontifir:al 
oficiado pelo Exmo .. B.evmo. Sr. D. 
ldlli<f José Soai;'es, Bispo Diocesano 
n· ·santos. Grande multidão de [leis 
·compareceu na Praça .do. ConÚesso, 
destM"~11do-se ó• Ba.talhão uniformfsa• 
do do Colégio Diocesano_ . de Cam-
pina~. 

,ls 13 horas; foi inaugui:ada a·.Ex
p()l;1çao Catequetica, · dando-se a ~.,. 
guir a _benção ao· Est~ndarte do Con
gresso.· 

Ãs. 16 horas partiu da Igreja cl:e S. 
Benedito grand .. e procissão, cf.r1duzin· 
do à tt.1a:;em de Nossa Seiihora d<J 
Amparo, J.-'at;·ona do Congresso ·Eu
carlst!co, para o Altar-monumento. 

SESSÕES DE .ESTUDOS 

Nos dias 18, l!i e ·20, às J:' horas, 
foram realizadas i'a"r!as sessões de 
estudos; assim distr .buidas. · · 

HÓmens ·- No Gremio RccreaÜvo 
Çttltural e .A"rt stico; 

Mo~os ·· • No saiáo do Ginasio elo 
Estado; · 

Senhoras - No Club 8 de · setein
bro; 

Moças -· Na Sociedade São Vi~en
.te de Paulo. 

AS SOLENIDADES DO DIA DOS 
ENFERMOS 

O, dia 19 foi consagrad::i aos ea
fermcs. Pe!a manhã, .às· '6 horas, rol 
celebrada _ pelo Exmo. Revmo. Sr. -D. 
Idilio ;José Soares,' Bispo ·de. Santos, 
solene J\flssa. A seguir foi distribui
da a sagrada comunhã_o no. Hospital 
Ana Cintra, no Aziló de Mendigos· e 
ila.s residencias particulares de en
fermos. 

NO DIA 2l 

ú dia 20 foi consagrado a entronl
·zação do Crucifixá n0 Ginasio do E~. 
tado, sob a presidencia do Exrus>. 
Hevmo. Sr. D. Francisco Borja !lo 
Amaral, falando nesta. ocasiãó o 
ReVn'IC), Pe. Anton:o Mariatio ele·· _Cu.-
rnargo. 

.~3 21 horas, ~a Igreja do Rosa:io, 
o Exmo. Revmo. Sr. D. Francfo.::o 
Horja do Amar.al :benzeu a arfü;tic:a 
cust<;dia •. que i;ervlrá na s·olene pro
cissão <le encerramento. À nóitê 11011° 
ve solene· Hora Santa e· abertura ua 
"Laos Perenue.", que foi encerra::ia 
fts -23 horas de- sab,ado. 

Às 17 · horas, na Praça do Cçmgr~s
so realizou-se soleniss.lma recepção a 
S. Excia. Revma. o Sr,, P. Bento Aloi
s: Masella, representante de Sua San
tidade, junto a.0 governo brasileiro. 

À noite, na Prai;a do .Congresso te· 
· v~ lugar a segunda sessão ·solene, 

sob a preslcienc!á de S .Excia. Revi:na. 
o ·sr, Nuucio Apostollco, 

o dr. Nelson Ah:es dê Godoi san
. dou as Autorfrlades 'present!)S. 

A tese_ do dia, "A Eucaristia Mis
_terio da I<'é" · foi !Jr'.lhantemente de
senvoh•ida per ·s. Exc•a. Revma. o 
Sr. Bispo de Jacarezinho, Dom .Ernes
to de Paula, que com sua._ paJa vra 
C!l"ia de _unção, e piedàde SOUbe edi· 
ficar o imenso aúditorlo. 

AS F'ESTIVIDADES DO DIA 23 

As festividades do dia de ou.tem fi. 
veram inicio pela celebração da san
ta .Missa, às !i horas pelo ExÍno. 
Revmo._ Sr. Bispo de Pouso. Afegre; 
D. Otav_io _ Chagas de Miranda .. Du
rante a Comunhão .numerosas seuho, 
ras e 111oças aproximaram-se ."de J e-
sus Hostia. · 

A noite, às _20 horas, foi realizada a 
ultim, sessão solene, sob a presi<Íen
cia · de Sua Excia. Revma. o Sr. Nun-
cjo Apostolico. ~ 

Depois da execução dcs Hinos Pon. 
t'.ficio- e do IV Congresso, _o :i:tevmo. 
Sr. l:'adre José Canonico. Paroco ele 
Pedreira, numa' brilhante · oração, 
saudou o Sumo· Pontifica' na pes:,oa 

• :a11gusta de S. Exclà. R~viua. o Sr. 
Nuncio Apostol!co. 

Depois _de mais alguns numeras ele 
,calil?, foi a sessão encerrada pelo 
Exmo. Revmo. Sr. Presidente ouvin
,clo-se então os Hinos Nacionâl e de· 
.Amparo. 

ÀS _23 horas teve· lugar 'o encerra
mento da "-Laus· Perenne". 

~- PROGRAMA DAS SOLt::NIDADES 
DO ENCERP.AMENTO 

o: dia de h:;Je terá suas solen'da
_des iniciadas bem cedo. Nos primei
ros ,instantes do dia, S. · Exc:a. Rev111a. 

;,O ·Sr. Dom Paulo de Tarso Cam11os, 
,cêlebrará a Santa Missa," qua,1c:o' se
rá distrlbuida a Sagrada Comunhão 
caos- horrens e moços catolicos Ae 
Amparo. · 

As d_emais solenidades do d·a .de 
. Jroje, ·obedécerão o· seguinte progra-
n1a; · 

· As 8,30 -horas: Hasteamento das 
Bandeiras Nacional e ·;Pont!flc:a So
leníssima Missa: Pontifical celebrá.ela 
pe!o Exmo. e ·Revmo. Sr. Nunclo 
Apostolico, que ·dà' Igreja do Roi;ario 
será con"dlJ_zido pr·ccesswnalrnente ao 
Altar Monumento ··pelo corteJo fnr
niado pelo Lléeu ·Nossa Senhora Au• 
xiH-..dora; .Sem.:n.ar:istas Clero Regu

. lar e S3cubr e Exn1~s .. e Revnics. 
Srs, Bispo~ presentes. 
· A nençií,o Ap-ostolica. será dada -!lo 

· -final da Missa. . . 1 

Às l4 horas; Triunfal Procissão do 
:SSmo. Sacramento, que terá o se
;guinte itinerario: lgi·eja de S. Ben,s:. 
-dito - ·Ruas Dr. Carlos lle Gampo3 
- Humberto Bereta '--- 15 de Novem-
bro - Rodrigo Silva. .:_ o·uque <le 
Caxias_...,.. Cou1endador Guimarães ·
General Osoi·:o -- 13 de Maio e Pra· 
!):t do Congresso. 

Ko Altar-Mcuumcntô o ~xmo. ll 

llevmo. S,·. Nancio .Apostolico ciar:i. 
a Benção do SSmo. encerrando o;; 
Atos db Cougressô Euc.aristic::i d@ 
Am;:>aro. 

Nóo Desperdice! 

A NOVA "LEI DO ENS!NO" NA 
!NGtATERRA 

A discutidi&'"~a "Lei do Ensino" 
primeira g:ande reforma para. o post~ 
guerra feita , na -Inglaterra;. entr'ott 
infelizmente ·em vigencia naquele paí~ 
~o -sei; ap~ovaia pelo Rei; de:pois dos 
mtnneraveis debates sus'citados nas 
duas Camaras. 
· A nova Lei impõe aos' ·catdic'os· in
gleses o . descmbqlso da quantida ·cíe 
1.600.000.00ú de cruzeircs, se dese;a
rem -conservar o crater· catolico ci.e, 
suas escolas. · 

A nova lei, sofreu a1J1.lmàs em:n~ 
das, _graças aos.- debates rcalizadós lias 
camaras, Infelizmente, as emendas 
versaram ·sobre pontos de menor iin~ 
por~an~ia, passando o resto ·t~do do 
proJd0. J?e~tre as asso_ciações que 
mais se distmguiram na luta con'fra 11 
~surpação velaC:a cas · escolas .catolicas 
m~Iesas. destaca~se a "Associaçi:o dos 
Pais de. Familias". · · 

Esta le~ te°: sido muito. atacaclÚ- p~
los _catohcos mgleses, porque, · para O· 
fu_turo __ cs catolicos ingleses não tem· 
]'e~ln11;11a garantia ele que seus filhos 
t,erao 1ru;trução religiosa. 

Os -c~toliqos 'ingl2s:es, não :a~el'trirarn,: 
esta lei como ·definitiva, continuando· 
a trabalhar. no sentido de ser r~v<>"'a
c1a lei tão contraria Ms int~res;e ;a-

, tolicas. 

0-T I C A 
RECORO 

l T1D A. 
Rua Quintfno Eo::1!:yu~a, 21 

TELEF:ONE 3-52.Zl 

SÃ O P A U_L O 
---· ___ __._ ___ -.! 

LER E· P80PAUAH. O 

"ll::(jlONAWl()n 
E UE~~H U~ IU~0& 
u::, '-'AIVL•~~-!> 

.. -A PRIMEIRA· SESSÃO MAGNA· 

. Ü dia 21 marcou O ÍUi()io dás $-?S• 

sões magI1as. Nesse d!a, as festivida
de~ iu:ciararu,se. ,pela celebrâção ;;:i, 
Missa do Espírito .Santo, pelo J!}xmo'. 
Sr. B!sp~,.dé. Lorena, às 7 horas, r,a. 
Pra-ça do Co11gresso, . 

PARA SOCORRER AS VITIMAS· DA GUERRA 

As 15,:fü horas, realiZOU'Se na J!;,. 
tação da Estrada de í~erw grand10,:a· 
recepção ào E,mios. 1-fovmos. l;lt'S. D. 
Paulo de Tarso Campos, Bisp_o; Dfoce· 
sano -e Bispos Cpngressistas. O -Juiz 
de ,Direito de Amparo saudou os Pre
lados. 

C1rcuiar mocesana 
Bispo. de· 

do· Exmo. ReVrno. 
·Jaboticabal, atendendo 

do Santo Padre 

Sr. 
ao 

Arcebispo" 
apelo 

·À noite. às 20 horas teve ínic:o: 1~a 
Pt•aça do, Congréss.o · ~ primeira· dás 
Sessões l\fagnas. sou .a présldeucia' llo 
I•,xmo. Revmo. St. _ Bispo Dloces:\110, · 
A ·saudação ao Episcopaõo foi feil,t 
pelo Exmo. -Revmo, l\lons. l\loises f:;o
ra, · Parocp de. Mogi-l\1ir~m; -

' DIA DA INFANC_lA. E_ DA POBREZA 

O dia 22·ro1 consagrado a,lnfancia 
e · a Pobreza. As festivldàdes tiveram 
inicio; pela celebração .da Santa l\li~
sa, _ às - 6 horas da manhã, sendo ofi: 
cian"te o E~mo: Revmo. Sr .. D. Anto
.ni'l José do.Santos, DD. Bispo de A,
ftis. Ourante.a Santa Missa. 'mHhapes 
!le crianças aproxiJ)láram-se: da sa, 

:grada ;\lesa, .. 
ÀS 7. horas, Sua Exc:a. ,Hevma:. o 

St·. Dom Ernesto' de Paula; Bispo (le 
Jacarezinho celebrou a Sant_a l\lissa 

-Atendendo ao apelo· do Santo Padre. 
o Exmo. Revmo: S,'.: n: Antonio Augus

to de Ass!s, Arcebispo-Bisp-::, diocesano 
ele Jaboticabal. escreveu ·a seguinte· Cil·
cul11,r __ Diocesana: 

''.Venera.:dcs· Parocos, Vigarios, ca
pelães e ·aniados. ~iocesanos. 

Saudaçíio e. LlCnção de Nooso Senhor. 
.· Dfante do <11egri>. ciua.drp e averme
lhado do sangue a. derramai nesta. hor~ 
rendr. guerra;_ que . faremos nós C .. 1. F. 
aqui no reé~nto 'da· tiossa Diocese? se
rã crime não '&o.correr ·suas vitimas! 

ESS:l 1>rov~çf.o atormentand: o 
mundo lnteü·o. levando de roldão numa 
avaJa.nche, não se • os escombros dos 
hi,'ltoricos .monumeritos üt. nossa. civi!i
zaçã.o. cristã dt; valor. lncalculavel. como · 
muito pior ainda, deso_lando , as alma{ 
deixando ern · ruin9.' _n,"Jlal. e espiritual as 
fa-milias. abandonadas, os fiJhOs sem ·Jai·, 
sem pão, sem roupa. e doentes morrendo 

·ou agonisandof Esta c_aJamidadé é cás
t-igo dos pecados. do mundo. nunca visto 
e sem precedentes na l1is1eOria universal! 

Diante disto, caros Parocos, Vigarlos, 

V.· QUER . RECEBER "VA RG A:S ~ BOLETIM 
D00 T R ABA L HA'.D O R" · EM SUA RESIDENOIA? 

-Nada mais tein a fa-zer. do que encher· este cupão e remetê-lo -a De. 
legação de C.T.O.S. em S. Paulo _,; R. Cons. Crispiniano, 20 7;º and. 

N.omc • ' 1 • • • • • 1 • • f f • • • • · • ~ • t f • I • • • • •. O·, • t I I t t I t t o o t 1 1 t t o I t 

· Enderêço 
'. 1 • 

. 1 

. Local" onde tr.abalha. .....•..•.... ·. ·. ;. ..... · ...... ; ........ ~. 

: Sindicato a · que pertence 
•. I-, t. t ,·,,:. t 1 :·t t t ·~ ·····-· ". • f I •.• 1 • t • ·,·· 

Capelães e amados dioc~sanos que ire
trio~ fazer em repa-ração de tão graude 
castigo de eDus? 

Responderemos ·c::im impulsos, nobres 
e santos,,_de nowi. conciencllÍ. orientada 
pela .lei dá _caridade. enviando de p1-011-
t::i o obulo de nossa lista paroquial a 
EXMA. CURIA .ARQUIDIOCESANA 

· DIJ, S. PAULO, que por sua ver: o fará· 
c:-heg-ar às mãos do Exmo. Jwvmo, sr.-

. _Nuncio Ap:istolico, o grande amigÓ do 
Brasil! f:U3, · Excia. apresenta-lo-â ao 
Santo Padre Pio xn, pàra socorrer as 
\'itimas da guerra·.! 
. Queira_m, _ pois, . todos 05 Revmos. Se

nhores Sacerdotes previamente ·avisar a 
Curia de Jaboticabat e tão somente, pa
_ ra o ne,cessarío registro no Uvio de ouro· 
de . 1:ossa caridade diocesana! · _Dando 
cumprimento VV. RR..:ao- que dfspõe 
esta _- Circular. · antecipadamente vos 
ag-radccemos e vos abençoamos de todo 
nosso e.oração. Registre-se.· 

Dàdo e passado na · nossa l'esidencia 
d~ Santo _Antonio aos io de agosto 
de 1944. · 

i' ANTbNIO 
Arc.-Blsp0 Diocesano·" 

', 

Pregando e Martelan_dó ••• 

S. FRANCISCO .REVOtOCWNARlff? 
Pe. Ascanio· BraQdão.· 

r 
.D~ntl'O 'em' breve celebra.reines a· festa, de São Franéisco de_· Assis, ém 

,oatubrv. qui_>., ai 'vem, __ CeÍ:tos romantiC<X! e. naturalistâs costumam alteàr•lhe a ' 
fisionomia e a gente- (ê e ouve· muita vez ·os maiores d~spauterios·-em-dis
CUl"SOS, nrhgos,' pa palestra, e no' livro stibre · a.' figura sublime de-'soo: Fràn~ -
. cisco de Assis, Muii,õs _ fá.Iam · de1e,'e bem 1,oucos ó ·conherierrt. A.gora,· se- cliz 
de '·f'ranc!ec·o como de Jesus• Cristo- 'que fora um grande revolnciOnar_i<i ou pre- .. 
cursor Ms revoluç~s mOdernas, _ . , • • . '·'·- · 

eã1 Francisco de, Assis, ,lnconrestavelmen_te é O '%anto '.mais p;pular, _mais• 
. imocád~ e cuJa. _influencia..~ais-se esterlãeu na historiá da Igreja (i~:s' ui-· 

· timos _ eecttlos. ,Já ··o chllip.a.râ.m: o revoluéionario ,que marcóu rumos novo:i aos 
--·éostumes!'ao_s pcivos-e -ii···pledaclê·crístã. Não perténce êle :à. [greja só.- .to 
homer,, :<i<;" mimdo 'toct3· e da' historfá:. O insuspeitq Renan já havia escrito: 
"Depob elo advento do cristianismo o· FJ:àncisca_nis:mo ê a nl.àio1· obra pÓpà~ 
~r que já -,iu a •historia", · · 

k c:ordà do Pai seraúco, no ·-<lizer dé Nàpol~ão I, revolucion.ou todo o uni• 
vu~ · 

Si)ll, o Pov~ello de .Assis· foi ·um autentiéo revolucionario, e .veio p_rÓvar 
qu,• o ,l\mo1' _é'm.àis fo11e·que a•mor,-e; O q'ue ník> pode à espada, à que. não 
s3 conquista nem à. -_força;-de annas- nos campos. d~ batalha._ ou à. ciwta> de 

· ,·tc,lenta. hrt~ _de classe, o amor dó Evangelho. o amor, aqucie fogo que'.Je_. 
Mts C1·isto velo trazer -à. terr·a, · vence e realiza, prodigios, · 

:NsÚ sent{do, ·wdemos, ~ha_mar ,a, Fr,nclsco ""'.' o i:ev~lucionario. 
Sabatier; num délirio, de entusiasmo pelo santo, viu nele um precli.l·sor· 

das revo_!uçõei; inoçlernas · que descle · a Refonua. se· desencadearam · sobre o 
·múndo_. t falsifié;ar · a vercfudeii;a: m~ão de São Fl'.rulciseo. · -
· Não fo! ·esta !1- revoTução que,· trom:e ao: mundo o- esposo apaixonado da' 
1'ân;a· Pobreza; ·os que Interpretam o-Evangelho e a d~utrlna de Jesus Cristo 

110 f-Onticio' socialista. ·e· revÓlucionario. aJt~ram, _ igUalme·nw; a Qbr&. fraricis-'-· 
cana,. a re,•olução' espiritua1 e social ·do· rranclsi:anismo. São Francisco fot

_ó rnoluclo~io, s~., mas do ,Àinor; Traz no coração, nas mãos e pé.~ ·-as 
ch3:gas redento~ de Jesus Cristo. Venceu pelo amor, re-ioluclonou toda a 
·terra lia caridade de Cristo.· 

lnce1,diario do Amor.' lgne,m • vei ,mittere ill ten•ain et quid \'0}O nisi Ui 
:t"cendatiu! Eu vim_, trazer o fogo à teJTa, ·disse· J:sus, e q_ne dese'jo senão·' _. 
que ele se àC811dll? · . 
, Estg-ê'o, rogo qu_e Ele "l'.eio-,trarer tambem ao munpo dJ stu tempo ji tão 

;resfriado· na caride.de fraterna e. no. amor de· Deus. F1·.ancisco Oi verdade!~ 1; 
ram~nte Seraffco . . Ningu~n1· o·.-podei·á comprénd~r bem soo outro aspecto. 
Su o Amor Divino · expl!cli_. todo o, mlsteiio daqu~Ja. vida. Sem o Amor de CrJs.; 
t'3, oPJ\:erello não serà-.mais que Ílm louco_ ou um revolucio_nario tenial' talvez 
porem i-empre. um r~ynluclonari~ SOl)ial- que se pode prestar às interpretações' 
mai,; óvÍladas e absurdas,· éónio. ·aquelas de que .o :socialismo· usa e abusa, ao 
falar de Jesus e db Evangelho. · · · · · 

Frm~lsco.- fdl- Q interpre~e ·vivo- e geni.à.l mais·· autentico do Evangelho de. 
, Crist1 aplicado ,à. · vida social._ Nunca, porem; um·• revoluciona.rio d6 Ódio. de 
class~~ · o_seu 'àmor ~~éo, ~paixoi:iMo da ,pobreza, está· muito lo11$e da ex• 
ploraçao torpe de pa!xoes das massas proletarlas; como o faz ó materialis• 
mo !8ci::,ogico c!é .Marx e LCni_ne. __ . , . . . . , . . 

. o'ncle aquele amor -suave··e· :-cieiicado, aqueiá . c_aridaâe '·ardenta ~ da. &plri, 
tt:al!dad,, franciscana. no.~ pregw;!ros das reformas soclals de Lutero' a Lenine?· • . . ·. • , .. . ' . . . . ' . _. . . . L . • . 

Sim, concedo,_ nosso Pai s. Francisco· foi -r,ea.1mente ,um 1·evolu~1onario; · 
mas da. .revolução. divir,c -da caridade de · Cristo. -
. · .. De)?:,i~ -dá _Igreja;' de CristQ Nosso seni,o.r. :.nenl:iuma iristí(t:_ição. "hun11tna .. 

·- pode r, lorificar-se- de maiores e. mais autenticos títulos :de __ gl~r!a'que . a Órderu' : 
de s. FrBnciscó. Ha eimgero na afirmação? Não; · · · · ·· 

O Franciscanlsmo fôrá- uma renovação da .vldà _cristã, uma volta de·•·ci•is;:' 
to ª" mundo na . alma seraflca do Poverello de Assis, 

Este homem. com uma corda à cintura e. um saia! ·cor de terra fez mais . 
·qü<• .. os .mais ·afamados guerreiros e conqui\:tadores: e ·que os maiores sabios' 
pollt-ioc.~ e e.stadistas, F1:anclsco tornou-s-e· um imã podercst> e à àtração'.:' 
o· encanto dàs almas üobres e da flor da santic!Me e ·da. cultura do mundo, · -

TrêJ O1·dens. três_ viveiros de santos,· sabias, artistas, estadistáÍ! e àlma.s 
·c1~ esc~l. A começar. pelá-flor da raça, humana. os santos. vão ,pará n1ais· de·_ 
sc,s mJJ os ra.lecldos em fama de santidade e. cujos processos podem ti:iurifar 

· . e n:uib& já te_ acham expostos à venéração do culto publico. Algum'aS · cen
tena.q dtc rantos, bem-aventurados e veneraveis. 

, V~stmHn o _bmel franc!sc:rno o rrtaior dos. taumaturgos cont:ecidos,· Santo 
At1toilio de Pcdua. o .serafieo,Doutor S Boá-ventura, Íl.postolos eom; S, Fl'an
o-:$r.o ~·oJano, S. Leona1·do de· PÔl'to l\Iaurlcio e s. ~rnardino de· Sena e-tán·· 
tot1 catr0~ , · 

nomcem Ordens e Congregações religiosas na Ig~eja. Pois; (adil{ii:â'.\'el!) 
q,1aF:' :,_:dos o.g fundadore~ pertencem ·à familia fl'anciscana. à Ordeni Têiêeil'a, 

Ter~eiro f:i Santl;) Inacio de LÔiola, · o fundador· da milícia ádmiràvel 
dr. !~reja a ·c:1mi»11hia <l.e Jesus. 

<rerceiro, S. Filipe Neri. fundador çlo Oratorio: -.. _ -, 
·Terêéiro._S. Francisco.de PaÚla,.fundador dos Mínimos, . ::"::·'" 
s. _\,'lcr:n,te de Paulo! Quem- não admira este bomem'·que reaJizouaSuma. 

ela C:-..l'i_dàde, com:.> Santo 'l'oi:nás â Suma Teólogica, no dizer de M<>ns:··Frêp-
peli Ter~iro fmnciscano -fôra o gcnio .. da ·cal'idade. . , · .-_ 
_ _ S. Francisco de $,alk. Doutor da Igreja, o suave g·uia e renovadd{ d-i 
•?Spll'ituaJidadc, Súo Paulo_ da Cruz, a flor do Calvaria, glol'iai-a.m-se de per-
t-rncer :\ Ordem Terceira. · ' ' · , -. 

· Sã<J .João_ Bosco, terceiro frànci.scano Quem·,o não conhece· e ad~i'i·a_? ._ 
·~uerPrn mais santos da Ordem Terceira? Eis· a_i: São ,João Bati.stã ·de La 

,sau~. fundador dos Irmãos das Escolas Cristãs, Santa Ahgela dé • Meric('.'.são , 
Carl::i: Borromeu, 'São José Benedito Cottolengo. O'heroi da Piccola Casâ da : 
Dlvini. Pro\•itjench, . ' . ., ·•· · · 

J:i nem quero e :nem é. possível citar. Vêde ~ calttiidario franciscano e 
.cnche1 -vot-á de uma admiração profunda_ 1ve1· como· floresceu e frutlficot na 
Igreja a an•_ore franciscana, . . . . · · ·. : . ;Jí \.: .. _ . 

Ba~tariá a. gloria da '4llntidaile para nos enche,r de S!lllta ufania' pd/tra- · 
Z?rmos o habito e a corda glõriosa d_e Nosso Pai seraficÓ. · · · · ·· ·'· · · · 

? mundo _n::i en~anto .s· dá valor ao que bl'ilba, .au ge11_io, it arte. à poe
sia as letras. a polit1ca. 

Afoáa _ por aí fulgura o habito· c:or ·de· fon-a dos filhos de São Francisco. 
~llet~,~ paetas? Eu cita.ria apenas Dante. o maior dé todo.s, Foi o genió 

ÚallC'lSCBJlO E!lvP.r!!Oll O burel do pobrezinho, de A.ssis. 0 mais genial dos 
t-ei·ceiros ~amões, P1>trar<'a, 'l'asSO, Lope de la. Vega. Calderon, que nomes-

. e que g;o:·ias d&..~ letras! Todos eles ... terceiros franciscanos! , "' 
<;'!uer<'i~ musicos? 
Ei-los, os terceiros: Palestina. Gounod, Paigiello.-
Escultores? Ei-los: l\ligue) AngeJo e Rafael G\otto e. l,eonardo da>VincJ. 

, e lnn;11erc..; o~tros. _ Cito_ apenas os mais g-enials, e . mais populares. .: _ · 
Ni: g~leria. dos. grandes homens e1~contrare1.~· filhos da Ordem Te!f~ita

em cor,qu'.°5!ªdores de novos JnUridos - um ~ristoVâo Oól~bo· e Vasco: da Ga
. ma, <'S~dJS,~s co~o Garcia ~oreno, genios cie:t;ti!icos: Galileu, Galvani;:" ''olta.' 

. .-E:1f1m e Po.!SIVel enumerar sequer as glorias e·· os genio.,; da raça•'·hi,;má-
. na que a c?rda poderosa de. São Francli;co enlaçou no seu amor serà.ficb? · 

, ~q- glo~ii~ da. 0:dem fralidscana.! Meu Deu~! ~ tema para :v-0lumes. · 
É a· ,115;ona da ma1?r rey~Jução, espiritual que .fá vira o mur,do deJ)flfs · M 
\Jesv.s C.L,to. -Esta· sim, foi a Rev~luçãó de São Francisco, · ·--' e 

OS. MELHORES PREÇOS _ _ _ _ .-
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L E G I O N A R ~ .Q. . ·~ " 

São P;i,u.lo .. 2..J. de SetenÚ)ro de l~~ 

1 f apa Pio XII ~á imJurtantes ~iretrlzes ao apoitoladu do Clero e da a,ao Catolica 
',f,ONl1R~TULAÇõES E CON FOR

"i"OS P'A1'l!l:tNAIS 
ante numerosos usos santos, impre~' 
nado do temor e.e Deus e do <fuver 
im!lrescind1vel dos seus mandalll'en
tos. (7) 

Da meta-de do seculo passado, 11ão 
somente a cieí1cia catolica, cem um 
impitlso aclmiràvel, prosegulu expan
dindo-se sem!lre, más mesma o pu,
prio magisterio eclesiastico, talvez 
como 11ullca, expôs e escfaxec-eu a J'e 
catoLc-a em todo o seu aspecto, e Wr
nece:1 normas morais para as 'ma's 
nirianas comli,;;ões ela vida tanto dos 
indivicluos, como elas comunida1es, 
procurando em todas as form:i:.s· po:;, 
sivels levar às almas e nelas difun· 
tlir tanta riqueza de luz esplr;tual. 
Quandó, porem, se I>etgu11ta, re I>a 
ralelamente elevou-se no mesmo .grau 
no poYo catoliéo a in:struçã-0 religfo-

O in'l.pe:racrutavel beneplacito '<livi
)lo, q\le ~ru nenhum merecimento, 
Nosso, N~s: guiz colocado como Pai 
cpmmn <!'ó$- fieis, eoncedeu-uos no· 
l)assa<lo com frequenéia e alegria de 
:r~cebe.v os nossos diletos filhas e fi. 
lhas àe· lugares distant"es, desejo5os 
de. ouvir,. uma pàlav:ra N·ossa, uma 
:i(pssa· adinoestaç[io, um nosso con
-~9rto ---~ uma, nossa exor'.t.ação para o 
bem. Hoje entretanto as condições 
~le.$fa:roravels füi viagens e perma
l!ÍeÍlcia ti-.era1u como consequoncia· 
obrigar-Nos a renunciar a tão ag:·a
'1.avel ctrnsolação, die nianeira que 
11em siquer' Nos é mais dado- saudar 
cs grupos de novos càsais, que em 
a,11oii pas_sados, réUíliaiu:-se numero
,sps .ao N.osso derredor, para ou ,ir 
de Nossos labios a doutl'ina· da lgre· 
~a a.· resr>êito do gr.ande Sacramen t-0 
,to mâtrlnwnio, e da vída co11jugal. 
e· para. ped;t sobre ·os inícios. de_ seu 
convivíô' famiííar o sustentaculo da 
:rnã:> dtv1na. De resto, se n::o ouviram 
GÍ.qrii, peÍ.;to Nós., µ,. Nossa pala_vra, 
quere!lloB' esperai· que embora ôe 
]9rige tenha a eles-.c)lega:do a voz· pa
t~rna da-s ~ossas mensagens e chs 
No.ssas 'ben~ãos; que avizinliavam 
t>s s\ius. córacões · do Nosso atra ,és 
das vicissitules da guerra. (1·2) 

. sa e o procedimento morar, a re-S}lOS· 
ta niio pode infelizmente ser afirma
tiva. Em oposiçíi.o lamenta1·e1 aquc:e 
alto desenvolvimento doutrinal a 
eficacia e a euorg:a do impulrn reli
gioso decaia e eliminava-se. (8) 

l\Ias se Nos afligem tais renuncias 
que o tempo atual de Nós exige, tlia'.o
~.-es são a alegri_a · e o confórto ao ._.er 
aqui reunidos, ,junto com os pregá
dores do tempo· quaresmal, a ,õs, clifo 
tos filhos, _a quêm sob a e:xrier;mcnta 
<la. e. sabia direção do Veneravel lr
:mão, Nosso CárdlaI Viii;arlo, é confia
do O cuicladó espiritual.dos fleis cles1a 
Nossa Diooese.: ·-A VQssa presença é 
:r,a,a Nós, a visão moral do povo ,le 
!tomá. é~;tdl! eterna; _mais do que 1,0 

te1ilpó nd · destlno · fodefecti.vel da. 
li;rejâ:· que aqui tem a sua Cabeça 
v1slYê1 e· o seu',centro de vida e ele 
expaasã<> da f{;, da cârÍdade e da EIS· 

, p'era.,;ça :no mundo, com uma autori
d;i.de e uma lei, Iiá qual se contem 
os ·mais altos mandamentos, que Cristo mésmo éOlli ll. sua VOZ 1'eafirmcu e 
:rnuov-ou :coto o seu Evangelho. Ele 
l~ão véio, éomó àHrmou, · para cl~s
truir e aoollr a lei, e \{iim para cum 
1Pri-la e. conduzi-la à perfeição (Mat. 
!i,.17); e cuml)l'idM [lor Ele com sua 
doutrina e ·com s-eu er.sinamento fo. 
;ram os ·_dez 1tiánda.mentos- que Deus' 
l)l;OclC.l!lOÚ llO. ·::,;na! ao [)OVO do IS· 
11.Jel. (3,4) · 

O PI\ECE.ITO DA CARIDADE 

Um 1nandamento· de Cristo,. · no 
riual se- encontr.1 o caminho mais_ ex
celente. : e tudo se resume, é o pre
ceitô dá ·ca,·iuaifo (cfr. Rom: 13, 8·10; 
1 Cor,· 12, 31); e· ainda c.omové- â 
Nossa alma a recordaçii.(} de como o 
ano: p_assado vps ·élÍCólltrou mais par
tlcúlarinenle unidos a Nós ·na ação 
caritativa, com a qual Nos esforça 
:ti1cs por fazer qua·nto estava oas 
Nossás forças----: !nfeljzmente limita 
das .:... pàl'a, âtivlaI' as tnfaer:as qúe 
:no .l. rteJo .dos tlllseros conflulam a 
:Ronia, e supUcavam, não somente d<' 
Noszo cora·gão como tambem de /\.os, . 
s,;a lllâo, ilro alfvJõ __ de con:fo1·to e de 
cs'ocorro;· miserias e ·míseros, que c!I' 
:niês em .. mêll. foram .. cresceudo sempre 
~ ampliando-se. Nós ·vos agradecemos 
]101' \"OSSa. piedosa colaboração; e e
Nos agradavel reglsttár o fato de qi;P 
:Nosso encontro convosco Nos dê :, 
c:>casião de· dirigir uma palavra de t'i
''º reconheciinento. e de louvor a to' 
dos cs SacêrdQtes das cidade~ e ,las 
:regiões atlngiilas pela guerra, que. 
·!l)astotes· ·fieis · permanecera!i,J em to 
da ai1tulltlà ·. é p-erigo, em meio de 
sua grei:' .Con1ó não poderia encher 
Nos de sãtlstàção e alegria saber co-
100 .coraJps,o,. franco e· sollcito pa7a 
o auxílio e ·socorro tenha sido em 
nrnitos Jugare11,Q- .Çlero, na sua parte 
111elhor, ·:ex.porulo-se aos 111ais gra
ves perigos . ...;;- um paroco vosso ír· 
1não em Roma deu sua pro})ria vhla 
pai·a cumprll', o. seu rninisterio ! -·· 
1rns lloras das mais · acerbas estreite
!l;aq ~ angustias.? Vós distribu'st.es 
aos mis:eros o. pão e o alimento que 
s·,stentàtn:o:corpo; màs o bomenr te111 
ltão menel' ,cnecessicláde de um !l.ll 
n1ento e· 'de rtm<pão espiritual que all 
3.Uente a;,:saa,''à.lina. 

:.':-:".)Flt.:: •... :·· .. 

O ALIMENió IÊSPIRITUAL,(5) 

Um t~Í~~Uinento. e um tal solido 
etlimento, vós que tendes o cuidado 
das almas;• e· vós, oradores ~acros o 
l)ropinass 'tlll povo de. Roma, para que 
1àmbem o .espirito, que anima o corpo 
is.e revigóie ~Óill à doutrina de cr:s
to -e com'; a:·'·éxortàção para· a prati~a 

.<10 bem e a observancia dos pt"écei
tos dlviilos'' ·"ti·' edesiastlcos, no que 
consiste· o 'érescer e ó pr-0g~1e<'~r dian- J 

te de Déits naquela perfeição de vir 
•t\1de e de justiça, que oxlge_ o fott_e 
carater :cf,;-- crjsião: Verdadeitamcn1 e 
~úl)ersutistancial é a . palavra d-:! 
Deus. que. todos os anos na prepara
ção para- ,a ::Janta, Pascoa ressoa nas 
lgrejas ao. ouvido de quantos sentem 
~inda sua .. alma 'raminta da doutrloa, 
<1.ue é luz ;j,, _iuteligencia para o co,foe
,:,iménto _dos propi'ios deveres i.':tra a 
i·itoi:'ia. contra às palx9e~, para ele
Vàr-se acima daquele mundo mate
~ial, · eriçado ,de .rnil perigos que .mui
to dificulta, o cam1nho da salvação. 
,(G) 

i\IANDAi\IEN'l.'OS DE DEUS 1m 
GERAL 

CUL TÜ6A". ftEUGIOSA E OBSER
VANCIÃ. 00S MANDAMENTOS 

Kào negaremos, antes apârece ela· 
mmente que não· faltaram-,. nem. _fal 
tam catolicos exemplarmente fie;s 
aos mandamentos de Deus, nem !al,a 
heroismo crlstão e santidooe. Nê>lte · 
cam110. nossa iõaue ll'ào . cede aos 
tempos anteriores, e não tememos ili· 
zer que ultrapassa a varios, ~Las, vol
vei os olhas para as op:niões. contli
çf,3s, lnstitui~õcs publicas e enc-on
t,·areis desgraçadamente que eJas fo
ram mais oll menos descristianizadas; 
ao passo que a desestilliá e o· afa:sta
n1ent0 do modo ele 1•iver cristão se di
t'undiram largamente. Uma açallc'lb!il'· 
C'õdora corrente antirelig:osa s·e 01,õe 
aos que crem, àqueles que querent in· 
formar toda a sua 1·ida pessoal, Ca· 
miliar e publica pela lei dê Deus; 
estes encontràm g1·aves ctiüculdad•<"s 
e impecilhos quando se trata d·e- fa
zer conhecidas e- apreciadas as su~s 
convicções; e -por isso não r,oucos su
cumbem ou entil> am na pr.at;ca, :l_a 
reli'gião. Para respirar no ar corrup
to <las grandes cidades moder11a·s, e 
viver nelas crlstãmente, sen. ábsor
ver-lhes o veneno, é necessario · mw 
i;>rofundo espitito de fé e a força de 
rcslstencia propr'.a dos martires.· (:I· 
w~1, ' 

Do tais condições soc'.a's tratamcs 
no ano passado, indicando e mosn·an
do o q tte se req.u er para rezar bem- e 
invocar dignamente o auxmo di'vfoo; 
i\las se erà t!ccessario .te0Ias presen
tes à memoria ao falar da vida tle 
oração, é· duplamente lmli!ll)énsavel 
recorda-las ,1uando se desejá chamar 
à pratica dos mandamentos de Deus 
em todo o proced:mento dos llometrs. 

ERRONEAS DOUTRINAS 'A l'tES· 
PEITO DO PECA,OCI GF!AVE- (1:lJ 

Um fato que se repete sem1n·e rii 
Historia. da lgteja, é que quando a 
fé e a moral cristã se chocam co:1t1·il. 
fortes correntes adversas de Nros e 
de apetites viciados, sui':;em tenta-· 
tivas 1>ara vencer as diíiculãades 
•&UI algum compromisso cómodd, 0 11 

outra: maneirà de delas se esquivar 
o ladea-Ias (13 J 

'J'arn!Jem nisto quE' reEpeila aos 
ma.ndament.os de neus, Julgou-se ter 
encontra.do um meio. Em maferià ,ie 
moral, disseram, lla inim.zacie com 
Deus, perda. ua vida súbrenat.urnl, 
~ulpa grave em um sentido p1·011:•io. 
somente. quando o ato, pelo quaL é a 
pessoa responsavel, foi feito não· ap,-l
nas com concienc.a clara que é con· 
tl'a o manúamento de De·us, mas:tam
oem com a inteução-exptessa de cum 
el i ofender ao Senhor. -romp_er a unrno 
com Ele. negar-lhe o alrtor. Se rivn 
1alta·lo esta intenção, isto é, se _da 
pa:-te do homem ni\o houve esta iu
tenção de ccirtar a am\,ade com Deus. 
o ato indiv:dual - afít'man\ - n,io 
pode ser-lhe nocivo. Para _dar um 
exemplo: as multiformes deviações dó 
si-' :to mandamento náo seriam para o 
fiel, que de resto quer manter0se u.ni· 
do a Deus o conservar-se · na · sua 
amizade. nenhuma culpa gra'l'e, nenl 
·importarian1 culpa mort'lL Estuporan 
te solução! Quem não vê como no 
conhecimento claro que um determi
nado ato l\umano é contrà ó manda-
111cnto de Deus. se lnclue· que eh, ui\1.i 
pode ser encaminhado para a un,í\o 
com Ele, precisamente pórque ctm 
tem uma a versão. ou seja o afa$ta
··nnto da alma de Deus, e da vonta
de deste (aversio a Deo fine ulti
mo), aversão que deslrúe a uniã.ci e a 
amizade com Ele, como faz propria- · 
men:e a culpa grave? l'nto é ac:iso 
verei.ido que a fé e a teologia étrnl
ua.rn que todo pecado é uma ofensa cie 
Dous e tende a ofenõe-lo,. porque a 
mtenção im{lllclta tia .culpa grave é 
coutra a vontade de Deus expressa r,o 
,eu mancla1nentó que o individuo 
,·iola? Quando o homem diz sim, ao 
'ruto proibido, d'z não, a Deus que o 
Pt·oibe; qu~ndo antepõe a si mesmo 
e a. 1ua v •'ntade à lel (!r, Deus. afas
ta ele si a Ueus e o querer divil10: 

·sto consiste à a versão ele Deus e a 
intim~ essencla da culpa grave. A 
malícia do a to humano pro.vem disto 
que não está comensurádô com a sua 
regra, a qual •é dupla: uma- proxlma 'e 
homogcnéa, isto é, a pror>ria 1:azão 
hmnana,; a outra é a primeira. re
gra, vale dizer, a lei eterna, que é 
como a razãC> de Deus, cuja luz res
plandece na C(lnc!encia humana, quau, 
-lo faz 1·er a distinção entre o ben1 e 
o 111al O verdadeiro fiel não ignora 
que a. intenção que tende ao objeto 
da culpa morta! não é sep,uavel ira 
intenção que viola .i vontade e a lei 
divina e rort1pe toda amizade com 
Deus, o qual sabe bem conhecer as 
lnten~ões retas e as mâs dos atos bu 
11\anos e premia-las ou a puni•las 
com a sua penetrante justiça. 

Vede, tiortanto, como tal solu~ão 
seja p.•sjudicial à verdade e à san
tidade cristã. Cremos, par.a lloarn 
daqueles que emiti1·am e sustentam 
esta opinião, que eles mesmos a re-
11~gari-am, se quisessem dela tirar ~S· 
con~equenc!a:i loglcas e apUca-las em 

Para. as· predicas quaresmais · des
te ano vos-,foi prescrito explicar aos 
fiéis- 0 ·'deea!ogo e exorta-los à sua. 
observancia. Os · dei: mandamen:cs 
1oão ·un1a ler- dada pelo tnesmo · Deus, 
na. qúal se··espelha tambem o vigor da 
J'azão huniana e da lntellgencla dlls 
1,ã~ios. (Cft-.. S; Tb.. 1.a, 2.ª p, q. 100 a. 
:l); e não. obstàrite .a _ quem ei.aml
llà. as condições religiosas- e. morais 
'da hora presente qtlé cousa se mani
féstá senão uin trlsté contraste en
tre o mais alto grau õe' fôrmaçfto 
1·éligiôsã, que hoje se oferece ao po
'·' , de um Iádo e, .. e outro lado, o ôi· 
:minuto at>rçveitamento que se ·tira 
dessa f;;,rmação, e a ma!s reduzida 
fonte de energia que se extrai para 
a. vida pratica? ·Em epocas preced,m· 
1:és da. Historia da Igreja, éra muito 
:mais simples, em geral, o ensinamen
ió religlôSO COíl'IU!'n; il1àS a isso Sll· 
tpria o rato. que todo o 11rocesso ,:a. 
:tídª' huma~i ~i·ii. ~fQm,ina__dº ~, ~e~li· 

· outras' ma terias; por exémplo, ao· \)er,: 
hir' > e a-0 assassínio deliberado; ·vois · 
que lambem estrs pecados ria iirn'ior · 
pa!'te dos oae0s se cometem com a 
Intenção de utiliza-los como meios 
para um fim, o qual Mria a necessi-' 
clade de sair de uma contingeacia 
difiCil. (14) 

A OBSERVANCIA DOS MANDA· 
t.1ENTOS I\IA PALAVRA DO 

Sli:NHOR (15) 

. De resto, sabeis vós bem como sôa. 
ã; na.~ITª' llg Ct.l~!Ql "êe · ~§,fü'àtdei 

os :11eus mandamentos, !)ermauece
re,s uo 1neu amor,. como eu mes:.110 
observei os mandamentos do meu. Prii 
e permaneço no seu amor" (Jo. 15 
10). Não lla pois, senão um cantinho 
para cli.ega,i• n0 amor de Deus, e,con· · 

füf nm bem, e: ho.fo: mais db que. n u:1, v' 
ca. não o é, na. Igreja·, como- na so
ciedade, e na vida relig:osa· 'de (!uai-. 
q,u·er pessoa. 

deria n~a-1~~ :~~as, __ u,l~µrn_ai; ,\l~s f'°" 
luuas qu.'r.imr.~lclt!J.:V;ª'm.a,, ()J;il.em ,et1ça, 
antes de trido· ,a fé em ·Deµs, .a auto· 
ridàde do_s pafa1, _.-:i d9.s po,deres P\lb_lJ 
eoo. p~tmanecià1''• . :~Üi.O ,o.bstí!-JJ te, 
rirmes e lntatas. !Th Je -v_e_d_l;\S ,toçl.o ,o 

· s'Crvar-se 11a união e amizade com 
Ele: ·a observancia dos seus precei
tos. As palavra~ valem pouco; o qne 
vale são os fatos, e par isso o Re
dentor dizia: "Nem todos os que <\i 
;;em:· Senhor, Senhor, entrará-o no 
reino. dos céus, mas aquele que [az 
a vonta:de' de meu };'ai, que estí~ 11'.JS 
'ééus, este· entrará 110 1·e:no dos- céus" 
(.1\Iat. 7, 21). Confessar a/ Deus com 
o cumpriment0 . ele sua .. sa;nta YOllta
de eni· toxlos os seus 1Ua1Hla111entos e . 
a-ceies se co'!lformàr, me:hor, unir· aos0 

sa Yontalie, este, e somente est_P._, é. ·9. 
caminho do céu. São Paulo procfo
ma tal ax:oma,. da vida ·moral de. ftr· 
iüa encrg!c{t.: ucuiàn-i d~.- nãD el.-~:J.r;. 
nem os fornicados, nem_ ·us id:ilat:'mJ, 
nem os adulteros, ne_nl os ere11ri1m
cl:>s, nem os que pe-cain centra a· t,:'l· 

tureza, nem os ladrões, nem 6s, :·:i: 
p:ices, terão herança no. reino ,le 
Deus·, (1. Cor. 6; 9·10; ,cfr. C.aL 5, ~9, 
20). O Apostolo das gentes tii1lla criem 
e Cos olhos não somente a· defecljJ.'J 

de. Deus, com a negação formal .. ela 
fé e o O(lio fonual contra E'e, mas 
a.isim tambem toda lesãó gra,'c ela~ 
v-i!•tudes niorai~, e sua ·pajavra ·uno 
di~i~ res-peito somente ao habito• clQ 
pece..-, e. sim tambem a· tod·as e c::ui,, 
u.,1 dos atoíl cout1~a a nioral e a justie 
ça, que são pecados morta:s e-trazem-, 
consigo a co1H!ena~ão · e'terna. Co;1-
ceder precisamente ·ao homem. reli- 1 

gioso· uma especie· de cal'ta ·cte· imn, 
r.idad-e· de qu.a.,c(uer cu.Jpa em tudo :iue; 
fizesse contra os mandamentos do 
Deus r.ão se poderia certamente .iui
r;ar ~ ser ::i; redenção da miser:a mo• 
ral para cujo banimento se empenha 
hoje· a Igreja. ·16) · 

CONDUTA RETILINEA DA ÚSREJÂ 
CONTRA OS DESVARIOS DO 

PAGANISMO (17) 

Possam· · os· fieis, que 011ven1· 1los 
puJpjtos a p-a:l:av,ra :de DeuS;. abri_r com 
aV'idei ansiosa. seu es]'.J:ir.ilo ao conl:e 
c'.il\1ento. da. vei;d.a:de, e ~- vi.da SQl:n:e
natural que lhes é oferecidà-; iJUas é 
necessario que a este conhecimento, 
f'\çam seguir a observancta dbs· wan, 
dament!<>'&- e. - c]'u-e, perseverando . .- --nas 
boas obtas, cr-eS"çam e, se tm:tifiq_uem . 
na graça. ( 2·1t:,, 

Não é nossa; intenção favoree-er· um 
<luro rl_gor:ümlo, Qnmn. tem cura c;e 
almas sal:Je com bén-evota·., coln_pre.err
sã0 consid1m1r as pess-B"as·- e as ci'r
cunstàucias que acoriseltni.n1 do~:.ra 
e, adapta·ção· nas' cottsas nii,e, essen• 
ciais. :Mas a futleXíbilida<le da razão
e. do d'evet" pcssue, um largo campd· 
inedutil•el; tst-0 é, ond,e· -im'Pe1"::in1 os 
mandamentos de Deus, que ·obrigam 
semp1--s · e em· to.da a pai'te a 1u:na vo
luntaria sub1~ssão- e: abnegação d·e 
ti mosmo e da,!!, propi,irui pa(íro:es, ao 
domin-io d'as más inclinaçô.cs. e ao re-' 
forçamento da von,truíe · éoncienêlosa 
para 0s r.1om-entq_s- d'a-s: resi>luç.:ícs 
mais graves. (27) 

o hero:àmo; C11st<>- n-ão, o e.nctm
tra em todos·; a totlos: os. qllê. mani• 
e-estavam liín leve sinal d·e. boa von
tade, Cie estendia ai. lnão-. e insp:ra• 
va coragem; ao mes,1no tempo, 110-
rem, nã-o sD absteve de en·nnciar as. 
ma::s a,tas exigem~ias; "Se a!gtEem 
quer vir apés de, ru.iru; renegu.e•ee a 
si m_ismo- e t-Qme tod-0s os• dias· a ·sua 
cruz e' me· siga'! (Luc. 9, _23). "Sed_e 
pei-reito1,, como é pert'eH:o :\iossó·, Pai 
celeste" (Mat, 5, 48). Para condnz;r 
os homens a tão· alta meta; a lgre.ta 
socorre a todos\ sem.pi-e com ·a· in·' 
tenção· de mais e mà:s a.vizinhar da 
perfeição elo Pai · cel"este · quantos 
crêm em Cristo, e praticam seus. C:.1· _ 
's-inaruentos e mandamentos; . 

O DECAl:.OGO FVND.6.M-ENTO DA 
ORDEM MORAL {28).. 

Parecs qne hoje reua-sceu ·o pa~- EI.i está. scbr-e o monte,· vistvel ·a 
nismo, e Já mmtos o têm ex:altado todos, "mãe dos ~&utos,. Imagem cl-a 
contra O crlstiánismo, nos seus vcín- cidade snperna"; embota: mesmo :apn-
mes e nos seus cantos;~ mas a lgre- reça que a descristianl:&ação- em:- se11 
ja, desde o seu àparecimento no derredor tenha: gaub'o e g;mhe terrl:'no. 
··.1Unclo _ acampou com a doutrina do l\-Ias, este f.ato, po1· doloros_o que áeja, 
Evangelho e c·om •a "virtude ,heroica deve acaso desu11imar-rns no vosso mi . 
elos seus Apostolos e dos seus fieis n·sterio. eno vosso,aposto!ado1 A Igre 
contra todo safisma e toda p,:,r2e· j.t está ai· sobre· o seu functam,eil~o, 
guiç1b velada ou aberta do gentiiis-' inrtexivél às . de(ecçõcs e- persegui-
mo. A sua luta to1 sempl'é rrn1izm:la ções. porque _ela é--à torça. de ·_Deus· e 
por um caminho de. frente, or,cndo aos ele Cl'isto. l<'oi, dito. qu~- se: Deus não 
desva1\os pagf:os a foT,;a iluminada exlstlsse, seria · v_reeiso in_venta·lo 
dos precetto.,s é elas virtud8s cr:stàs. (Cfr. I<'iõdor D'ostojóvskij; t fr11,telli_ 
Não sonwute as Epistolas t'.e S. Pau- Kar!imà.:ov (tracl1t,çfro do· russo) liv, 

edificfo' da t'Ítoral mt'' do, iil,\&xlill.do e 
subvertido. . Um sin 1 \ ~ara,,ct,ê,r.ist,l,;,o 
de. tat deca.dencia é ue· t;"Olll -a -di:ni
nniçào ,4 · fé em· Deus, e•' ,..~om a . ~i
nl11ltanea exageração e abuso .,;:ue nao 
rar;imente se [az do poder ~'l_l,\~o. 
uâo somente as. to,hias couci·à, JS. 
mas a.tê O· mesmo princip:o de aut, ,. 
tidade se tOrnil. _"pedra.· pe escanda· 

. lo" e encontra. revolta~ (36J 
Cremos, todavia, que para sanar e 

melhorar· tal estado de cousas aju
dariam r>a1·Ucularmente dois remé· 
wos. Primeíra1úente· restitua-se a au: 
tôridade dos pais em. to.dos os seus 
direjtos, mesmo nos CRSOS elll que te

.nham sido restring:dos ou absor.i· · 
dos, por exemplo· no- campo õa. esco
la e da educação: Depois, lodos os 
q11e tem ·autor:dad!'J publica, todas as 
classes dirjgentes, àt~ os que distri· 
buem trabalho,· e os que educam a 
juventude, precedá.m eles mesmos 
com O exemplo de uma: Y_ida timora
ta e exerçam o poder moral in,eren, 
te ao seu oficio, de accrdo com . .:Hi 
leis da justiça e do a:m,or. D!ante rle. 
tal c::ceruplo de prou:élade, o mundo 
fi~arla admirado, vendo que prodi
g,os de confiança e tranquilidade pll· 
bl'ca dela ~O{ler!am. jarrar. (37-38) 

O RESPEITO PELO DIREITO E A 
VIDA HUMANA 

No terreno da lealdade reciproca- e 
l'.!a .veracidade reina e· si expande um 
ai' viciado, no qual as pessoas de boa 
fé ·sentein faltar-lhes a resplraçiíg. 
Quem teria esperado que depo:s de 
toda a altiva civilização e a sup~t:ior 
cultut·a, que constitnirani o orgull:o 
das era.a !)recedentes, que o r~spei• 
to para ·com .o dil'.€iÜl tlverise enc:on· 
t 1·ado perigos, entraves e violaçõ~E!. 

.. tais como somente I os periodos lriais 
o· scuros da li:stoi:ia, conheceram? 
Mas tambem em tal materia, a clta· 
ve ds todas as soluções é dada pela 
t. em um Deus pessoal, que ê fon
te de justiça, e reservou para si o 
cl!~elto sobre a vida.e sobre a morto. 
Naõa senão esta fé servirá para con
~~rir a força moral para manter os 
devidos limites 'diante de todas . :JS 
bs!d!a.s e • tentações e para supern
{.as; tendo diante dos olhos ·que :ex
cetqando-se os casos· ell!- legit·ma úe· 
fesá;. pàitJculár; da g11erra justa e fE,i: 
ta com metodos justos e da pena de 
mort:e infligida pela .• autoriclade· !)li· 
bllca por belll <leterminaclos e prova-
dos .gravjssimbs CÍ'imes, a vida huma-lo dão uni clarissimo tc::it{:nnml\o ·la 2, n, 6 e livi 5, n. 3) ~ sem um Ddus 

elevação das cbrig,i ~fies morais-· trn- qae tenha ass-in-aládo ao ltome1u a·. · 
ziclas pela 'Rei::s:ãc i!c Cr;sto e pe'.a tlistinçrw ·e os ttp.1 tes do b:im e du 

na é intangível. t3~-40-41) · 
1vr:i.a, seria !>oi· clema:s lõngo, ,se 

qu1zessemos. tratar convosco de eada 
ma11damento em particular. Cíngir
Nos-emos; _portai\to, a algumas· lnúí
cações que Nos parecem· no monlC'D· 
t0 presente .. ·das ruais importantes 

luta que os fi-e:s deviam snsteuta~ mal, liào h:ziria. à rai1,:1, uma -lei <>El 
{ll11'3 cutllpri'!a,';. 111QS tam])em 110 filll. lll:>1:at:((:;<lc Sobco· CSta. tel:t'il, Ai onde· 
ela _\oade apostol'éa as Cart::,c_ elo AJ)ü'.. clo,miua a té em um Deus Pt)~oa!, 
ca}ipse às sete I:grejas si'fo elos me:,,· ·' p .. rma.i1ece .alva a· 'o,rdeni: moral, 
!ll<is uma· expres,;iío não menog 111:t- detcrmfoada peloo1 d~;; manà.:.mémos · 
ni.fe.:ta corri aquela Cé:nlilfüa ro-pcti· - -cl,o decalogo; ()e tlllt_ra forma. antes 
ção: "Vincenti... Qui vicerit.;. '.', . ou depois, núi _mfse11aveL'µe~te, So, 
"Aó vencedor dó.rei a comei·. da ar- mente, onde est:i. oi'dem .. lluniina a 
vore dr. viela, darei O tt1alô(1 cscond'.- ·-m~nte, dirige O cora~o-e, 'iml>-ira 150.· 

do; confessarei O seu nome diatii.e bre- as paixões, a v.:<la dos., indi\"iclu_os 
de' meu Pai e clWnte de se1is Anfos. singularmelite· e ·ca~,_cmu,1rni~ad:es 
Quem for vence·(lor uã~ será ofcnc tem sustent::i.eu!o e vt~r •. e sé mos--
elido pela se;,;nncla morte". (A1:oc. 2, : tra cligna ·da crio.tn.ra raci:oruü. l'or· 
7. 11. 17. 26; 315. 12. 2!) .. (1S·19) ,. e· eia só. assel,'1lta. e nohiiita R cilg_-

fridade ·1iumanà ca,j.os cQO:tomos f\C 
A VIDA MO.RAL DOS PRIMEIROS identirlcant Cülll os do deealoga; oe 

CRISTÃOS t20) maneira que somtmte .se, à:pera·' d11n

O. fervor dos cristãos nos primf>i
ros seculos os inclinava a· proressar 
sua fé de maneira antes franca ,10· 
que velada; tánto · que alguinas VP

zes seu rigcr moral ultrapassou os 
ti111ites mésmos da medida rac:o·nal 
pedida pelo espirito da Evange!lw. 

· Com grande severidade os Padres da 
Igreja não duvidaram combater, oor 
causa das desordens que cansavam. 
os espetaculos, as lutas· dos gladia
dores, os · teatros, .as dansas, as .(c8· 
tas e os divertimentos·. que não olrn
iante. pareciam naturais à socieda<le 

\ pagã, ( Cf. Hefcle Beitrãge zur, · Kir- . 
chengesch!cht; Archãologic und Li· 
turgi.k. Tübingeu 1864, i. Baud,, D~
ber den I Rigorismús in den Leben 
u11õ den ~nsiqhten der alten Clms
ten, pg. e segg.). Não é, !)ois, de sa 
admirar que a fé fosse raclicaiinente 
transformando e melhorando o cos
tume de ·quem dela se aproximavà; 
podia, por isso, Origenes, no terceiro 
seculo lançar em rosto elos ilúntgos 
do cristianismo que aqueles que. na 
Igreja e1'am menos estimados em 
comparação com outros,. apareciam 
sempre como os 1hethores elos pa-

. gãos. Quem tivesse, mais, confronta. 
d:> o Chefe de uma igreja com os 
Presules das cidades, ter:a reconhe
cido que entre os moderadores da 
Igreja de Deus, mesmo aqu_eles'; que, 
com relação aos mais observantes 
podiam ~er tidos como negligentes; 
sobrepujavah1, não obstante, 110 que 
l'espeita à virtude, aos mag·stradr,s 
civis. Cfr. Origen .. Contra Ccls1im, 
m, 29-30). Se, · pois, b(>je tão fre• 
quentemente se ·1evanta · o grito: vol
ta ao Cristianismo primitivo! que te 
comeco a pô,lo em lll'atica com ,a 
emenda e a reforma dos costumei,.;,. 
qt1e esse grito .não seja aqui uma voí 
vã, mas uma seria e real volta, como 
a pedem, e é mesmo necessar!a nos 
llOSROS tempos, as exigeÍJ.c!as t]as 
a,;ões e da vida moral. (21-22-23-24) 

LUTA CONTRA O PECADO 

tro desta ordem, {lenti-o do:1 iinlit0s 
dos · dez 'mandamentos,. a l bétdacie 

· humana engrandece em·.v;.rtucle é i:.os 
seus _utos,. Ciomo ''o roai'or dom que 
Deus. fez cr:ando" (Par. 5. 13·1!0) 0 a-e> 
llcmem. Quaudo poreµi sai destes li
mites e torna )k'to qualquer seu de-· 
scjo (Cft. ln(. ~; {;6) VÕS ·ve-lael,; 
transformar-se em um!l · torrente lm· 
petuosa, qtíe dei.:wu o seu leito c, 
transpondo os cliques se atira sobre 
a l'egião aca·ri·eu\.ndó deva11taçíi:o: ·e 
morte. Não é acaso verdade que sein 
estes laços, a vontade livre é . mais 

· per!gosa e audaz dq que o .instinto 
natural dos animais· selvagens e fe. 
l"Ozes? As massas humanas que não 
conhecem Deus na religião, não se 
podem por II!Uito tempo sofrear. e di
rigir a não· ser com o,térrQr; mas o 
terrnr é O. fim e a 'morte da digi)ida• 
de a da Jlberdadé huP1ana. (29-30-31} 
. IÍoJc em dia,· a hunianidadii, ttUe 
não .fechou os olhos sobre os movi
méntos sociais, vê e· conterilp::a tnl 
!loncatenação de ·tr:stes causas e efei
tos e suas amargas e dolorosas con
sequencias. Se a elevada. prosperÍCla
de material das ultimas . gerações 
mantem, de certo modo, afastados e s 
rninosos inales provenientes do ates
tamento de Deus, ou ao menos, -os 
énéobrÍII, quando humanamente fa. · 
iando ser~a possivel haver Ínot!vo de 
dernnlmo; ao-, presente, neste -tempo 
d-, miseria sen1 nome e ·sem socorro, 

· qub tez desaparecer todo elevado fio· 
1·eci:11ento eco11omico, eis qüe em mE:io 
ao ~sfacelamento da ôtdent P\!bl!-t;a, 
no . momento em que a ço11vjvenc:ia 
humana teria tanto mais. necess!da~ 
de das forças -mo-rals e retlglosas, 
faz-se, ao contrario sentir· tristemen-
te a dlminujção da fé em. Deus e da· 
o'>servancia dos seus mandamentos. 
Is to que nos ensi!lànt ti experlencla 
e a conten1pla!)âo de3ta hora tragka 
é ,quasi um enslnamêllto intuitivo !la 
advertencia da S. Escritura, a. qual 
proclama que o ho1úêui livre de· se 
resolvei·, eleve saber aq11!10 que c,s
colhe, agua ou togo, vida ou morte: 

· corii relação âo cuidado espil·itual elos 
fieis. ( 42) · ··, 

Sobre cs mandamentos denomina
elos "da prinleha taboa ., , .que dlzém 
.r'éls-peito. a Dm1s (Cri'. Catec:smo · ªª~ 
Parocos·, p. 3, 4 pt·e~. · 11. 3 J, conslue

. ramos. oportunas {)bServaçôes: 

ó CULTO QUE SE .DEVE RENOER 
A OEUS 

A primeira · concerne o . prcp,·io 
sentido elo culto que tributar a·_ Dous, 
sentindo qu-e nos. ultinios cem anos 
se · tem, ooscurird!,· mesmo en.tn! os 
fieJ/l, . Se de fato em, qua.quer tempo 
acontece que no samuÚio da vid-a 

- religioza p1:Jssoal os homens procurem 
e se est-OJ·cem por adiantar ·o prnpr;o 
,nte,·esse·, isto. se vê verificado a12m 
da me'd,iqá e. provado sob· o· hlfiuxo 

.. ela soberba e vaido;;a cu.tura mate-
1·la!,sta, qu·e' elomtuou a,; muderm:s 
gerações. Proéuron-se· rec.tuz·;r as 're 
lacôe:J entre ·Deus e u nomem ao au
xilio de Deus 1ias necessidades mate
ria'.s e terrenas; t1uantó aa · mais, 
quiz . o homem tazer por si· mes1~0. 
como se não tivesse necessidade tio 
sustérttaculo d,vino, O culto de Deus . 
se reduz ao conceito dn utH; a reli· 
giâ0 da estera cjo'° espiritual vai· na 

· da materia. 
A· prática religiosa se r3duzia a 

pedir favores ao céu ·para as necessi
dades da. terra, quasi fazendo con
tas com Deus: á fé vacilava, se o 
auxilio não 6on:espon'dia ao _ deseJo. 
Que a religiâ-0 iníp'orte antes õe tudo 
ado1-ação e,s·erv,1ço de Deus; que ha· 
ja ·mandamentos_. de Deus, que obri· 
ga.m sempre,. em todos os lugares e 
em tridas as circunstancias; que pa
ra o cristão â viela Eutura domine e 
dete!'mirte a 'terrena;. estes conceitos 
e estas verdades, q112 regem e guiaJ).1 
a intellgencia e à vontade · ão fiel, 
tornaram-se extranhas ao pensaman, 
to e à.o sentirÍ1énto do espírito huma
no. (43-U) 

A. tal desvario, ·que remedio con, 
vem opõr? li; necessario que as gran
cles verdades e os grandes conceitos· 
da fé voltell:\; como vida e i'ealidade, 
a toda_s as classe~ do povo, nas su11e' 
riores atn_da mais do que nas .deS!ltlr· 

.claclas e provadas ·pelá lndigenc'.á e 
· 1uiseda cá debaixo. Necessidade mais 

urgente do que esta na educação reli 
giosa. talvez não haja nestes tempos 
que não só exigem mas 'tacillt~ru rnes-

. mo seu provimento, .porque tudo 

MALES DO QUIETISMO (25) 

A Igreja, .nos seculos que se suee
clem, seguiu sempre o mesmo cami
nho e hoje não procede diversamen
te. Quem não sabe como nosso pre, 
decessor Pio X de s.m. abriu larga
mente aos fieis, e especialmente. às. 
c1·ianças, as portas que dão po.1~' as 
fontes eucaristicas da graça'? Sei'ia, 
porem, um• funesta ilusão julgai· <1110 
a eflcacia · elo, Sacramento, .o ·«opus 
opertttum", dispense as almas clà co-
011eraçã'o 11a büsca de sua salvae1io. 
Um dos efeitos· ela Ssma. EucariiÚa, 
"tamquam antitlotum, · quo · libern· _ 
tnut• a. culpis quotidianis, et pec,~a
tis mortalibus praeservamur - co
mo antidoto pelo qual nos liberta· 
mos das. faltas> quot!dlan:is, e nos 
preservamos dos peóados lllortais •, 
(Cono. Tr!dent, Sess. Xtn cap ,2). 
consistê precisamente . em co1\ceder 
a força para a luta contra Ó pecatlo. 
A viela do cl'istão, que se informa· pe 
lo exemplo (]e Cristo, é viela de com
bàte é.otitl'a o 11e1nq11io, o mundo é a 
c.:i.i:-11et 9 ~ar se (tCI qu!elismo _;amais 

o que preterir isfo lhe será dado ' 
(Gfr. Bccli. 16, 17-18). · uni tempo, 
que tão altivamente· comove e arras
ta no sangue e na dor tantos povc,s 

quanto hoje de males e desventuras" 
expe1·!menta a human'ldade por ca11-
sa da. decadencla d;i. moi·al e da jUs· 
ttça, vem · a ser 'uma · correção ten! 
velmente publica e dolorqsa da. fal;;a 
id:5ia de Deus e da religião transtor
nada na sua pratica. (45-46) e nações, verdadeiramente tal para 

fazer ouvir e sentir os mandamen, 
tos de Deus, não como uma voz ae 
coa~ão niolêsta, como: gostavam ele 
considera-los. nos d_ias de prosperi· 
dade _exterior e. bein estar matei·ial, 
m'.ls como. uç:ia nova !3-uspiciosa;- como 

. prome$ea de proteção; salvação e re· 
denção; e assim possais vós a11uncia
los ao. povo!. (32·33·34) 

II SOBRE OS ll1ANDAMENTOS 
DE DEUS E:\l PARTICULAR 

O PRINCIPIO DA AUTOFU'DADE.' 
(35) 

Tem-se· dito que o prodtglo destes 
anos são os milhões de fieis que bon· 
t·aru <1. Deus e o servem, oa ohedien 
via <le . seus. mandamentos, embora 

· tenham. chegado a- se- encontrar· em . 
c:.1•1dições ·de éstreitez11s lndfziveis. 
Ce1·ta01e1He ha cristãos assim devota
dos e impavidos, orgulho da lgreJà:, é 
vós mesmos, caros filhos, conheceis 
não poucos; empenhai-vos com ze
lo· para que àel!!,'am sempre em l:lU· 
mero entre ·Os fieis confiados aos 

_ vossos éuidàdos. ( 47) 

A SANTIFICAÇÃO DAS FESTAS 

Se considerarmos agora sin.gular· O culto de Deus, que no· curso da 
mente O$ !l'landam~ntos de Deus, r,o- vida humana d'everia iniciar e fechar 
de bem dizer-se que cadá ºúm. cfelés · · cada dia; Impõe, não ob_stante, deve-
se tornou um grito de alarme, cada res especiais .para a santificação das 
uni indica graves· [làrigos morá.is, Os testas;. e aqui cal Nossa seguncla ob-' 

. tempos passados: ta!ll_be1u eles assis- se~gão. Não se pode censurar' a 
uraw. a serial$ desordens; ouem DO• · ,(ConclL1e .. na pãg. seguinte) · 

·----. ···"··;,.,,,_-.,.,,,_, __ , 

1 -- O s~mJ.o Paüi'ê a.-1.ude,.- aqui,. ff/S, do·stume: <l:dk1td:Ol "'., e-dW.'can:le,, gMe_ra~ 
llzado antei; da gtrerrà c11fre· os ita;1i'an:01f' e, mc;sm0, en>t~-u. su.à'i:tos, de nações vi
z,n,llas, os i-ecem-casad.os se_ dirigiam a. Soma, ,.!for· de i;e·ceboer as l>en.,;ãos e, 

ólJsi_nMnoi\to~ do Vlgarló <I'ii: Citist.o,. no, Hmfar- de s-ua ..-fcla cord:u-ga!. E·ste c.os-
t:u:n~e .&ut,sti.ttila eoro~nexpctn1i-ve1: \\am.tag:em• as. famosas "lU:1'.3' 'de me:l .. passa-
11.M e/"ll estações baJneana.s du cli1pate-rfüas,, entre a joga;ru:r, a._ Ul>ert.inagem 
e ~; d lsos.J),ação. · . 

Nilo ·tei~o.~ a velltura. ae· residir pe1"fo <lo Sa;n.to: ~,>dre, <l;e, sorte. que entre 
nCs e.e¼ G.OSt1J:tne se po»sa gjlne,:al1zar. Mas com.o. seria. ediLicante que _os 
,ooc:em,-casaçlr.-e &d(iuirlsúm o costume de/vi.sita.ir o seu Bispo, d~pois das bodas! 
() ·:E;:i~ptr é a fifi'nra, do S;mtl> f-,,_dr.e, .. dcf!tro. da.. Dioc'esc-. _ . . . 

U - "o ,..,,rt.,..taeuto dn miw dh·Jna'' - Bel.a; e d<:llicada .::xp.res~o. 
A -vicl!t ele fam!lla !mpõi pes<",1.os sacrificios, pa,:a ~ e.onjuges vercla.deii'ame_nte 
cr.(stã9,s. :Ma.i· Peu~, que fmpõe o peso,, '·sn11pon~; ·n1arius",. diz. a..-li:scritur'a.. E' 
J$1<i\s-·:i, -1,r,,.pria mão de Deus, que aj,llda os conjug-,,s c_atollc.os a cump.rfr· seus 
,\lcevçre.s. · 

;1 _,... ''<:idlll!le eterna ... nó <lc1<1btu lt1cb!&ctln,t da lgrc.f<a'' - Com o na.clona.-, 
·~~s.mo ~~a,_ge-rado ele ,nossos dias~. certas eÃJ)·re.ss:ô·es. 1'.egtt~lll':'-~ cm·. ~ü, a~u-mira.111· 

._-.,.m sc,ut.ído equ),;oco: Assim, fàh>u-se muito, em·~ta. ~voca:, da_ ~Jtra.riçi>. imor
ta1>", ,nil.-0 s.t>eui.s· na_ acep!)~ó' aJegorlca e Uterariarnente. for1:ada d,,as, paht,raB" 
nmé c_m seu _s~ntldo .l!teral, como se a Franga tosse rearnwnte uma na~ão que 
ltouv~so. de <iiur~ ·por todos os s~ulos. dos- seculos, incapaz de morte .eomo: os 
puros _,.. nlrit.os, O mesmo se deu· com a. expressão ,"Cida.de U:terna ... Pi.o XII 
retifica ;,, sent.ldo que ,e e~pressã.c, la ·tomando correntemente. Roma merece 
essa. bela íh:_oun;he., não·t:a.nw por s1ia m:it.inuidade, poré,_U"'(ªs. c<;>isas ma;~ _an
UgáA p.o,lem · ..• -:rr11o:rrer, e· por 1.sto m_e~o uãi> ·são- eterm!_s_... homa ·é. a· Ç1dad<> 
1'~terna poft!U<!'·~'fU lnd'issoluvehnellto. liga,wi ao destinb. da lgre.j!i>, que ê in

. deCectlvel. .A.9Slm, a, "eternidade" de ,.f;oma, mesn10 ein'. seu sent!-llo ,;elat:vo. 
ur,:M "dn11,.~1,er 1Ú) caso._ lbe _vem pr.op-riamcnte d·e sua corulil:il,o de· cap,tat 
da cr!sta!l,fad<:l, . . . . ' . . 

~ - "J<lJ,• nllo ;,í,;, 4flsftll>Tel ., 11boU" n l~L . ." - O Srl,ntó !'ad,;e· ncentua. 
togo diJ Inicio eata no,;ao,. quil lembra· com .todo, .o rigot 4'ls proprlas ·pala nas 
da i;:s-crirnra. Coin E!felto, 'oo· oécurso da'àl<>.éuoão o SUJrlü Pontlfjce se mos
trar:l. e11> extremo' préóéUp-'&.t.'.'o COIU .certas. d,:mtrin.as·_ "egUl!dO as. quais UllHt 
un!ão r,üsticu. c.on;i [.)eus, -~ria:. ,s;uficiente 1>.ara alsp.,msar dlt·. vratica. dos m.in· 
damentos. . . . -. · . --

;; -· o SP..nto Padre fosfate, .mais uma, vez· n"l,. necessidade .de se ob __ servaP 
n. L-el de J ,eus: é. ni'sto qu6 con~--!> .o pr . .ogress.o esl)irltw,l, e nao' em <.li vagações 
dA um falso mts-eíclsmo· lndtfeire·11i.e'.á mor.ai. ... .. -'. . . 

t: ~ " .. que <l>!f""' ~ fttrt,, . .,w,,_~r alo cri,,tão" - O· Santo Batismo lmpri•. 
1ne um caratei, um •forte cá:rillter"t.'ou eeja, os traçoi; m~rafs.· "'·catollco de
Vblll sc-r 1°<,.t~s. ntidO'S, vlg.ot<l:Í<ifs<, '·"'-v·.em illstingui-los de um m,octo· .vish•el, s_a
Ucnt<'.!, ·tlstenslvo, dos pagã:m<J, e,-g;e.n.tM~· . .Por suas idMas, ·por seus ~nUm_entoe, . 
por suas j,alavra,1, pôr suas-'açõ~·s. O'\ catolie-0 deve: di~'tfngulr-se inteir_amcnt._<> 
tlos qu.o nãt> pét·t."ellcem a su·a. ·Fé. ·, · 

' · 7 .:_ o !Janto Padre afirma un, prh,IC,iplo éxtremamcnto grato e <Jt\a\llos so 
.estorc;àtu. em demonstrar- a fmp-or1!atac1a ,_do ap.ost.0l9,do do meio_ s-o~.re·_o in~i
viiluo e do ·individuo' sobre. o rsl'efo. .1'al -1;!1"", em epocas ,anteriores, a:· pl\'gaçao 
cristã nnimodo dos exemíit.os, õo:,: . costm:1:1\'S, cías institui'ç~es moclelad~ ~e
~ú,,d,_, o :e·c,r,lrlto da ·cgreja, q1w o· prorn·to, m~gisterio eéle.s!astico. .reHgioro PO· 
dfa ser multo mais slrilple~ que e1i1 n.oss . .os· dias. Não poderia Jrn,·er n,aio1· 

• elogio da <i'íicacia de um amb'lt!l!:té· social bom·, com.o (ator .(ti, u:<ilo da ª~ªº úa . 
Hicr,-rqula. · · · · · 

l! - o Santo Padre reafirma em ontr.os tc1.')IIW,'S ó :Prlnclp1.o <iúe · c.omentamo,~ 
ha,(lc,uco.. A despeito de h;o,vcr l'ucrado> n111lto ·ero ampllt_u<le e g.ranijeza, o ma-
gfsterio ""les•astlco ·ol>terir. ·hoje ra-auUad.os muitO'. ~- muito menores. ,Por <1ue·~ 
Porque te.111 ccntl'a si o_s fatores. que estavam. out,•iira om· seu.favor, Is.to é, as 
liistirni~õe~. 011 costumes; ~s e.-..:ell1pJ'03, · . · ·. . .. 

, Est;t ·<ioservai;ão, é tecuildls_sima: em:· co·n-seq uenc!aA praticas de .. toda or_dem. 
Acent1:t-tnus simplesmente. uma. Se· a Ação, C:at<rt!ca <*-ier ·servil" a Igreja, "tle
vti ti:Ítnstor-mar raõlcalmente· tudo ,iue,nt(I' se. ol)ôe á ai:)Jl.o <leia. _E, portanto, 
ela preçis;, ter ·um 1fH;.~érnlmen(o t'inisslmo, para. per~e!J(\r tudo· q~ant_o, alnd,t 
que de leve. vossa preJudicat' ou contrar.Ul.r a itifluencla da• .lgreja na soci_edac1". 
A'~sim, os esptr.ft.os acO.rn<><latlo10~. <1ue r,~11sam qu,i a piãr%'1~ão da: ngilidade 
a(,ostot!ca c<lusiste em· fazer· ,Js .mais lmprlildeT!tes .nuHabâ.rismoe 'dia)<otic.os 
piÚ·a arranjar. ·níe, . .os ile cohônesfar com o eatoUcism.o os costu]\\~s malit perigo" 
s<fs, a níarcha a_celeradamentiil pagan isa.nte. dás t=tltuições . m-i!J_s · delicà_das . "'· 
importanter,, de Cato nã,o j,t'i,stám servi,;:.o algum. E'm;- sçu. sist'E!ma de 'Í!l)stas 
·gord,1~. <"l"s desvla.m tt:!)ena.s a atenção· da A, t:., dos· nralcs qu~- esta ~,e-· 
ria <lol1e)ar. . . . , 

·ti· - l~st., trecho .sugere ·,·arlo" .-ômentarfo,o - 1Ía erro manlfesto.,. em ~-'tl -
~inar áos estaglarlos da A. e. oú· a:splranl,·s de Qualquer. org-.i11iza91l<:1 catõ.. 
llca, c1Úa a vld:a; crfstã é 1Hn camlnli_o de rosas0 sem csp!nli.oá . O Hxro "Err11 
Defesa. -da A~ãô Ca.tollca.'\ da aJJ~orJ& do ,Hretor d_esta ftlll1a,, puhlic~i, um .. 
an-, ante.,, da present~ .àl.ocução pontlflcla, já. dt,nunciava,_ a t.ol)de11da .lnquie
tallte q1ie e_xlste·em certo& mel.os, pÍi.ra oculta..r ou negar ·o 1>°apel· ba~!'co do so· 
1'riment,. na vida crlstli.. Veremas que o Santo- Padre ,cponta e retVta varias 
·vêzes est,i- errá, 11·0 decurso ·dé _ sua· al<lcução. · . 

io - .li:in· entrev lsta recentemente c.oncedítla ao ,.·çoM"efo Fa:ulfsta:n<>'' ~ 
s. Rxda. Ifov111a., o Sr. D: .éarl.os Carmelo d~ -V;isconccloS l\1.oú:I;; Arc~hispo 
Mctrur,<>l>l-a11t•, si! tlreoc.upava. com a instltuiçâ_.o d\> cab.aSi .Raffe!sen, dest'hrn.
ilas fi. '<,dtar a fixação das nYassalÍ ag.ricolas na capital. Os tnc.onveulentEs: 
q1.:-, 1·esu1ta'ni •da !ormaçlio· das' cldadée e:,.ageradamenté ,grandes são aponta.dos 
com ff<!<iUencin peto· Santo ·Paclre · nésta aiocução. · · · · · . 

,ú - ·< .. r-e,11 .. ten<oflf ·,provrln. do• martlres" - Este é ~- termo.· Não BÕ• 

<f "falso ,ji,,, o~ tlé1i oo _nossos dias ,dévam vtver. ~,n esf<>rços nem Juta, más, 
s~ eles· 4:r;• «1·em--1•ers!}ver91',. deverão_ ter uma fo'Í'ça. d<> alma t?r.opria. à mar.
tires. · '!'al é.- a vressã.o bruta.J que a sociedade paganiila.nte d<>_ n(:/ssos d:ia:s exer
ce sobr" os vetdâdd:-os flél:i! · Vivemos num regi~e de 1rers<1_g_utçã'o ·br~nca 
en11tra ,o (;,!fMicl,rnio. .E· o que diz o._ Papa. O. que _pensar, depois. d:lst.o, da 
uoiézú.; ela illscns!IJ!l Ida.da espiritual da que <lã.o pr.ovas•·os que· sustentam que 
no~sa 1'1•oca 6 tna!s ~u. lllen~l! tM ,ma. _1i'uantÓ as delll'Q.ÍS ·epocas anterlor'e.e? 
l fouvo tempo, dfsse·'pouc,is H11h:.s· âelma o Pontiflce,. 'em que· tudo -~iclllavn. a 
C-/Jrej>1.. Agora;,.· " slrtípÍea pers~v1ltàn1,á é. um mari!rlo tâo·' .. cruél quanto o 

·,w~' ruartil'es· do <;oli.seu. ,!!, pode. haver catolic.os. que se sfntatn bem, nesfa ... 
:-1 ;:mcsfm .. ;i. ernpt~stadà '·r _:O ··sens(:l·s: Chris.tl''- sff terá aniortccid'o ne_!.es __ a.·_ tal vofl
'to, que í_tch,,n, .que a.a coisa,Í hoje em dl"a vào correndo p~rte1ta.n1ente. bem·t .. "· 

ü -· t,!~ti< a!ocuçil.ó ~e d!ri'ge ao_s Pfegadores qunresmals. de; Upma: Ela-. 
· çonte111 ,Jír_ei rlz<,s para semf senuões;r. Não ê ~ablvel que·. o Papá lhes tetiha:. 

dmlc) Pór tt-mi( ertos f.ossill~ai:·o~. do' tenwo de Lutero. , . Essa~ "dou.trinas er
ré.n1t-•a1i · sohtn a, .natureza do -vtc~.do -grave"' ctrculaín. ·pois em. nossos. dia'B:.. 
uun<1e·1 t,'ntr~ os· Ciéis aos quais Õfi' pregadores vã.o fatâr. E' obvio;- ·. Ai.fã~, 
CSS.I. db1Jt1',rll! SÓ- poderia circular entr.e pessoas a.dmitjlldo 1a existencia !18 pe·-
,.,ml.OS, ., d"' pecnclos gtavt:s, . . · 

E' i!IIJ><;nuntf nolar que estamos em uma epoca em· que· OI! propri.os .m,;ios 
êatollc.os estão sendo sacudidos ·por vendavats . doutrlnarl.os terrlvels. O· San• 
to· Parir·• o l<1mbra · espec:1alment" · na "Mystict ·C.orporis Çhrlst!", quando · fala. 
<,;os ei-ro9 que ''serpeiam•· entra os proj)rios 'fiéis. l'.J' .. sta a '.trista· realldàde, 
,p,e " Papa aponta, e i>eraiifo .a qual tom!). cJaramc11t., 1i.oslçã.o. · {juando algum 
01·gão cat.olh:o faz o mesnio, escrevendo por exemplo .contra as opiniões deste 
<>11 daéf\Jele a.utor catoJleo. _nâó esta, pois. suscitando QuestQes õomeºsi.leas, Ilias 
resolwm·do questõ~s domesticas criadas pelá penetra1;ã.o subdola do erro e·u,., 
tre as <..\>cjha~ c1ue. estão no at>riscó ,fu Bom Past<>r... · · . 

1 13 -,- I•:stas pnfo.,•ras do Santo Padre não tazcm sen&:o rcaflrmor· o qua 
fl1ssemos n\, cc,mentar-íu anterior. E' proprlo- a.o mal. i;uscltii,r Inimigos decla
rados e, ntra a Igreja, e, no selo desta, (!lhos tlbi.os; (lU_e 11r.oooram uma cofr-';· 
c11iaçã" éri'tn, a lut e, as trevas. lJal certos pr.oce.ssos de. aiwstoJado err.o
mmn,e.nt" t•-l>tesentaç)O,l! como típicos da A. (.: 0, e .. que llÚ.O sãci, Séll!W recuos 
sls.t<,lllaticos i,eranto o adversario: calar-se,. nunc.1.'·discutir, .nUl)<l.)a maulfes-

• t:>.r e1ü sua austçra ·Inteireza à· <l.outrlna da A.- 0, !la! tatnl>em um deséjo 
a.;-detite ôe acliar que tu40 ·6 ortodbxO. e t.JUe são "Intolerantes' Os. ·Que ..SJin• 
plcsmcnu,· não patuam coin a confusão ~ntrn a Verdade e·o erro. · 

H - Pefas. palavras ánttil'lore~, .\'êcse a que moustru.osa · grn:vlda,de podem 
cliegar os erro~ qu·e Infestam CE:rt.os ambientes mais ou moiii>s. catolicos. Como 
s,, vê pc.r 6Sta~ palavras <10 Papa,; esses erros são professad.Os por · pes·soas 
rivas; ,; niló por mortos. Senli.o, em. lugar de "renegariam" o· Papa (á!aria no 
oassa<.I·•, "teria.nr tenega.cJo".. · . · . ' · 

}}' !!, ~lsta · dostas · d.oµtr!nas, r1ue _se· compreendem certas ext;avai:;-anctas 
· al:>.omiu:wels, como a !déiá -de_.leVar -- honililt, dictu - Nosso Senl10r a. cas-

sino:, vara fazer ap.o~to!ado. · . t · · . · 
15 _...... s,, sã/} estes os erros, é necessarl.o refofa-los falando lnslstentêtn<tn'

t" s0Lo1·e os Mandamentos, e não calando jamais a austeridade dos deveres 
que eles_ lm'põem, E ê por isto, (Juc o l::lt.1mo r.ontlfic.i consagra tanto esplc!ço_ 
ao ~.ssunto . 

·16. - A santlflcacão, porlant.o, consiste na união com .a vontade divina, 
' e, pc.ttanto, na obediencla a.os, ·ri,a,ac)amentos. Jsto pode não ser muito "pneu-

matico". Ma~ _ê multo verdadeiro, , 
17 - 0 Papa enumerá· os !netos de propagan<.la do paganismo hodierno: 

ll 1·ros e canticos. B as arrn.as'! As arma$ <lo lU ltetch nã..o propagaram por
\'éntur.~ o pr.ganism.o? :sim. Mas a lgr~Ja sabo que ai armas podent · multo 
meuos que ·o$ liyros, e qtle ·O paiu,tui8llJO u11pt_arista.1 c.fue esta·,~ ,ndu d~rru.bn ... 
do 11:t 1'Ju1·opa, é n,ulto '!lellOS P~rlgoso do ttlle O pagàmsmo. !itera.rio. bl'Ota• 
d1 ·<h nos~a civiliza1;ã<> lasciva e lmpia,, O fltcrat1sn10 que glorifica a nll<Íez; 
os ">1h<,ws'' d~ cassln<>, a corrupção elas p..alas. h:stu o pior paganismo.·· 

Í.8 - () lfarst.o Padre Cata em sofismas, mn persegutcão subrettcia, .t,;', pois, 
Pi:s·c,ls-o <tue '-!• cat.ol!c.os aesenvofvam em ·si a virtude <Ia. argucia, pará.· dis
eernlr e~ses íi)lmigos ocultos, e"que os membros da A. e. aejam preclsamen
t" o eontrari,, daquelas ''pombas Imbecis sem lntel!gencia·', dê <jUe no:, ·-raia 
o pro!eta ú5éas, · . · · 

1\1 - !-Ja. uma. certa ~tatica elo terreno comum", ele que tratou ampla
mei1lt) o !l\•1·! ":8m Defesa (la. Ação C:atóUca", que c.onslsle em ··ocultar- toda a 
opostçâu entre os en.oa de nossa "Jlº'-'ª e a doutrina da- lgreJa, páfa··mals ta• 
cil111cnt-, c.or,.quistar a,s. al!l'lilS pa_ra +'{osso Senhor, O. Santo Padre recomenda,. 
011tra ta\l~t\: o caminho· <!a li;'reja 6_ "fr.ont.tl". ela caminha em linha i-eta ao 
<tclvcrsarío, a•) 'qual opõe, não a ·Juz crepuscular e m.ortl(ia (]e 'cons.e!hÓs hom·eo
pati<·.i,me1_1t? (!._atolicos, lllas "a,' força .fluminat.Ja" do àpost.olad_o· ,ar.onjl O san-
t,rn1ente 1t1<rtp!cJo.. - . · . , . · 

20 - •roóas as qualidades <los primitivos crlstâ.02, que o Santo Padre énu. 
mera, sã..o a antitese clara dos cr~os e des·v!os de quem sente ten1or. · 1,,• ni·uito 
lmr,c,rtant" e$le quadro, em uma Cl)!Jéa em que tanto e tanto se fala do "CH~
t,anls•lH> i;,rim.ltlvo". ' . : ·, . . . . ' : 
. 2l ...... ll:5t<, t_reeho 8Ugere' está$ reflexões, 'l'odo o excesso· ê 111du, lnclU• 

sn·o -o _t\TOe<iso de zelo. !\las como ê natu1·al, os tlbloa são excessivamente ze• 
lo~os eonti·a os que vecan, po:ç excesso de zelo. Se' eles conhecessein bem os 
vrm,elr.os cristãos, que o pro11r10 t'onUflce aponta cómo ·talvez. excesslvamen~ t., zelosod, <1ue diriam? ' Diriam talvez que_ eram estes excessos de zelo que: 
g_.,rava,i as persesu~,;;ões. l-'.ot,res !Jàgâ<>s, táo _ b.on:m,t1osl ,Como s-eriam gen
tis e_ tr,\{avr,,s, se n,io lio11vcsse uma peste de_ uns cristã.os fasolnorosos, <JUE> 
llºl' e:i•osso de, 2elo transformava1u. em teras os Ne1·.os, os, Callgulas e outros . 
corôelfoa <iue tais! ·· 

íl~ - Mal& uma condenação .da. Idéia de que não- dey'emos ·~cultar·· o dlesi- · 
dto c.iue, no• separa d_o mundo, encontramos aluda aqui.· Todas as desor-ôens 
d(!S pagãos- "lhes parecia,~ _naturais'', Os cat.olic.os, apesar disto, atacavam 
'?.ºlll grande ener~la" eeua costume,,, .W fuí por Isto,· que a -LíireJá v,eneeu. 
Nao ~· Pc>1~ •. orat1cando os conselhos maquiaveuc.os do famoso Uvro ·0como 
fo:~er. ernli:-o~.,. ", que se venoo 110 apqstolad.o. 

. 2t - urigenes poderia dizer o mesmo de nossos dias, Se compararmos 
n. luta de morte que os poyos travam na esfera temp<>ral, com: a santa :upfâo·· 
em q,~e conv,vem na lgreJa de Deus, compreenderlamos a superioridade in-
cC>tta•nsurave, _do Ãl.OVeruo eulesiasUoo do mundo, sobrt\ o civil, · _ . 

_ 24 - E' pela. emenda d(>s · costumes, que se volt11, ao fervor dos tempos 
prtni1uvos. e· não exo1us1vame .. nte com ·algumas pequená,i, tmltll-!lões em pontos 
sec11n<1arlos, como rito estertor da· prece, etc. · . · . 

2&. - A &.Pf-eensl\o sqbre o quietismo e muito vive. no Santo Padre Pio XIJ, 
e, ~or }sto, ele tra.tou no~am~nte desse tema na Enelclica "Myistlcl Con,orfs 
-Cht istl • escrita contra. o llturglsmo de ma. lei", Nesse _docQmento. ,.o santo· 
E'a~re tem úm. substancioso e longo .topieo consagrado ªº" erros do ·'qtÍlet:ls~ 
mo., Que elo designa com essa mesma. palavra na Enélcllea, · · 

ZG :m •:._._. •lltl: to~t§ nu;a J.!.1.tai;,. •" - E' desta tendencia a clespr.~•nr s 
(Conclue na página segulntr.) 

í . 



lgreja como quem queira aplkar o 
1ireceito clominical com exces:;!va cl•t· 
J·e;m, a é!a que o cletermlna e regnl,l 
<Com aquela benlgnitas et hun,anitas 
(Cfr. Tit. 3. 4), da qual lhe deu exeiu-
11'0 seu Divino I<'Undaclor. J\Ias, con
tra a pro_!a11 ação e a transtormação 
leiga, elo dia sagrado do domingo. que 
em ritmo ctéscente o vem despolian
<l;> de seu carater re!igioEo, e coa, 
tribúlndo para afastar os. homens rle 
Deus, a lgre!a, guardiã da lei divina 
deve opôr-se ·e fazer fretlle com san-

. ta firmeza. Tambem aqui a .obra ze
losa da cura pastoral, usando embo
nt de toda· doçura. nos casos de neces
sidade e toda atenção para as a110r
mals situações eeo11omlcas e sociais 
que não se podem mudar num atimo, 
d:ive ser ampla e proceder na segjilll· 
te direção: Suspensão· das obras ser
vis nos domingos e nàs ,outras festas 
de preceito, especialmente quando 
em publico. As hoi·riveis destruições 
causadas pela gl!erra aparecem à 
piedade .cl'istã como uma horroforn 
manitestaçã0 dos danos que a profa
nação do . dómingo trouxe consigo. 
l\lus, se da viclà publica passamos 
J)ara a vida privada, quem Jlâo \'ê co• 
mo :conrenha qu1i lambem a familia 
seja educada no sentido de _limitar o 
trabalho dominical ao estritámente 
neeessario de .maneira a permitir e 
conceder a todos, mesmo aos domes• 
tic's, o repous festivo?_ (48,49-50) 

Dere a lgrej:;i' fazer frente tambem 
à absorção e à. distração derivacl-,s 
do · "sport" ·excessivo, de maneira 
que .:ião sobre mais tempo para a 
oraçfto, o recolliimento e o repouso, 
que- ds membros da familia venham 
um ci.,., outro.forçadamente separados, 
o~ Cilhos per.manecern longe e fora 
da vlg!lancla dos se1,1s pais. Frente 
eem · temor contra os divertimentos, 
q:ie, como Ó i:inema Imoral, transmu
tani O domingo·' em dia de pecados. 
Finalmente deve. procurar-se o devi, 
do repouso e 1•estaura~ão festiva que 
sltva acima de todas as outras cou
sas para 8, elevação rellg'osa, para 
a ~enovação espiritual e ao harmo
r.'.oso prog.resso da vida de familia. 
(51) 

í; verdade que o retorno à sanl!fi· 
·cação das restas nas grandes cidades 
modernas, exige de quem tem cura 
de alm.ais um zelo heroico e· um ti-a
l)alho quae;i sobrehumano; porem, df! 
tal retorno dependé multo aquele 
:mais e aquele melhor que se faz não 
:;omente para a salvação das almas 
dos" fieis, mas tambem para a sah·a
çi..o da familia e para o ·restabeli)Ci· 
meuto ·da vida social contra as for
ças dissolventes do descontentamen
to da irritação .e da decadencia do 
e p!rito nas cousas puramente ter
r~nas e máterlais. (52) 

ROMA CENTRO E MÃE DA CIVI
LIZAÇÃO pRIS'l'Ã E OS PERIGOS 

QU~ A AMEAÇAM 

Para a cidade de Roma;, a sa.nlifi· 
cação das restas toma tambem e pos
sua· urua sua nota e um seu ,lSl)ecto 
especiál'. ltom,.l. · é o centro da Igreja 
-católica;· cidade santa pela abund:rn
eia d.is seus monumento"' cristãos· e 
d •s· 'súas · recordações historkas, pe
las súas Ba.silicas, pelas suas tu\l· 
!,Oes sagradas e so.lenes, :l. qual, e,.i 
t .mpo de paz afluem de toda parte t,S 
fli>ls, que. ·no' seu ccinceito ·e· àm, seus 
c0rações a venéram coíuo inspirado· 
l'a, animadora e· glqr1fleadora de ean
tidacle. QÚe ,dolorosa desiludo seria, 
para todos· óií que .na sua patria tém 
0 prece:ito dominical plenament,~ res
))·Jitado, observado e manticlo, 'se vis· 
sem aqui em lwma riada mais do que 
n· a das tantas · grandes cidades, as 
q mi~ com a· prqra1iaçãó das festas 
~ão corresponsaveis · pelo esfacela-. 
:merto d.a ordem inúudial cristã? (5:!) 

T·emos confiança que um tal dano 
j-i.mais venha a vermcar-se é que o 
grnuioo e · verdadeiro. povo romano 
não· deixará d0<.-refulgir como· exemplo 
<l religião e. de piedade. l\Ias, ne3te 
eucontro convosco, e em vlsta. da· 
fa:esceute _ameaça que pesa sübre a 
Urbe, não poden1os deixnr de dizer 
abe1-ta:mente: .-.Se as metropolea de 
.Atenas e do Cairo por motivos histo• 
arlcos e religiosos foriün poupada~ 
dos ·ataques. bélicos por <léllbcraçâo 
convergente .de ambas as Partes l.le· 
li1;er;mtes,. Nós não renunciamos à 
contiante esperani;a que e.stas quere-
1·ão· e saberão bem co1itpreender e re
conhecer quanto nia's. a Cidade Eter
na 'tenha direito de reclamar· u:a 
:igual respeito de ,'.sua ÍricoluU1idade. 
Serta para o!! sectilos u\'na macula e 
lltnà \l'ergonha jama·is caneelavel, se 
·afim. até Roma, unica e incompara-

Yel no deseu\l'olvimento político e 
cultui'al do genero l!u111ano; e já. por 
·quasi vinte seculos centro e mãe da 
ei•·ilizacão.crh,tâ, tivesse de por moti
''ºs , consltlerações ou dificuldades 
militares semi,1·e <.J em qualquer rn,• 
i,o super'avejs · com a boa vonta(ll,), 
cair ritlma da turla devastadora des
ta ·terrível· guerra; durante a qual 
t.1ntos edlflcios mari1vilhosos; na na
lia é no exterior. em um e outro cam
po dos GOm.batentes (ultima no tem
P~. mas não ao altissimo. valor óe 
memorias atiflgas, a celebre Abadia 
de Monte Ca$slno) permaneceram, 
frequentemente . ele modo. irreinedia• 
,·el estragados õi; destruídos. (54) 

NON MOECHABERIS! - O "MA
T_RlMONIO EM FILM" 

Deus, o µome de Deus e o culto de 
Deus constituem. a "primeira taboa"; 

• ,o proxi1po,' os devei;ea e os direitos 
da vida humana. ;i:parecem na "se
gunda taboa" a:qual com a pritileha 
forma O decaÍogo, ruais ou menos da_. 
c1uele modo êom que o a'mor1 de D<lus 

'·,e; e o amór do· proxlmo se unem para 
fazer um só amor que ele De\ls se \:oi
ta para. .CI proxlmo. Mais numerosos 
são, ós .preceitos contidos nesta "Sll· 
gunda tá.boa". que ·mereceriam multas 
observações; mas como poderiam-Os 
Nó~ omltlr a recordação da palàna 
"Noli ii1oechabêrls?" Será dizer de-
111als, se la1lle1.namos que pre_c!samrn
te os Palses (]\le se va11gloriam de 
máis c!Vlflzados, apresentam contra 
est, tnandarnento, ÜJll espetaculó ela 
mais profunda·. devastação moral. <J 

se· acrescentarmos, que os seus Ye,;
tigios 11ão vislveis até oa Cidade 
Eterna? Nós bem o sabemos - e 
disso- falaJ110s a,mplamente eiu outra 
ocasiãO - q\lanto convenha <itie tarn
bem ·· ar reform,;1.s economicas e rn
cials Influam no salvamento do mal.ri 
monio e da familia; mas esta -salva
ção, no f;m das cont.i,s, permanece um 
d1ve1· e uma obrigação religiosa, cujo 
processo ·curativo tem que tomar os 
dese)lvolvfmentos nas ralzes .. Toda a 
concepção do ca.mpo\da vida, que en, 
tra, nQ sexto mandarue,i t.o "-"f.:á. 1llfes-
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tada disto que poderíamos c!J,:mar 
"o matrimonio em film ", que outra 
c9usa não é senão uma irreverwtP. e 
impudica dc111onstraçiio das contami
nações e\:) matrimonio e das ·infid,·li· 
da,les eonjugais que arrasta â cousi
cleração llo casamento desligado de 
tJdo !ló.me moral, e apenas como c.:e
narlo e fonte de prazeres sensua:s, e 
não com::i obra de Deus, como insti• 
tuição santa, oficio .natural e felici
dade puta. uo qual o elemento espiri
tual sempre fiscaliza e clomlna · c~
mo escola e ao mesmo tempo 'triun
fo de um amor fiel até a:·tnmbà, até 
as portas da eternidade. }fazer· revi
ver uma tal visão cio matrimónio não 
é acaso um d'ever da cura das àlu1a.e? 
(35:li6-57-58) · 

rlcnam atque integram a.perte ct.sin
cere profiteantur oportct. neque ul'a 
rat!one erroribus connlveaut. ·ld 
Imprimis satagant, si n,re E,·arigclii 
pràecones dise Yeli1if, ut sociali~t's 
cstentant eorum postulata. qüdte• 
nus iusta slnt, ex princlµiis CllrisUa• 
nae tidei multo validlus defendi H 
ex viribus christlanae carfür.tls , futil· 
to cmcacius provehi". (Aquelés q\Je 
querem ser aposto!os entrecOS sdcia-

,,o<,pera<;ão a. i;ra~a. que trata o lino "Em Defesa da Ação Çatolica", pag·;. 
nas Vo e. Pl.'.!"h·::.,;. , 

!?7 ~- --1"6.«J ê nuA!IJa int"ençÀo (à,·orect"r o rig·orl~mo •• _.•, - Com ef.éito, os 
ê~ro.1 «.ttle 0 l'a11a apon._toi1 nãC:, .de_S_::t.Etià~lam apenas ,aos que Peca:ram P.(?r ex-· 
\.!C-;:O:so. dé rlgurismo. mas aos qu~ aman1 a Verdàcle om sua i>lenit\lde. .'l'ani-
be,ú o 1·f~~o:ri,,mo - entendido· como excesso· de rigor - é: um mal. 

23 - O Santo, Padre ins,sle -mats' uma yez.,fobre a ,axtensão uo fenome110· 
d,•scrlsllatll~á4or de nossos dlas. que "tem g-anho ó continua a ganhar terreno·•. 

· :~~ - •;.\. ·Ínn;s este rnto;· eJ1Jbora: ·doloroso;·.·" "'-' Ha pesaoas qu1, eut<ln· 
<krn ~lU~-- ()tl,:.Jquer·referel!da i"eaJ!sta ··aos' d,fá~ que CÓrte·m• denuncia Unl "eB~ 
oiríto·· 1,p:mirlento";, · O' Sànto Padre ·prova o contrario. Ninguem mais ímpln.• 
cá\·~imentll objetivo para \'er o mai.. Ninguem mals firmemente ·confiante 
en~'.:Deus: · ._ .... , ·' . · · · 

SÓ·.;;;.. .":u .onde dornlnn a t'é nnn, Deus, pessoaL. ·" ·..c. Co1no sõ ê .rossjveJ 
l\ or<l~rn iii.~t·.áf"onde ha a.,Fe· e.m 1un Deús pessoal- e a ordem moral dos 10 
mundiim,,nt~s; e como essa orMni· s·o se ·ol,s.et\'a··.i,lenamen.te nos ))OYo.s ca.to-
li,;:Ôs, .dai d<i<',:;rre que a unica. clvlliza(}âo pcrfe_lta ê .à catolic!'-. . . · 

· : Sl _;,., "Q-11ai110.11e1ó··cont.rnrio, •Ili., •• :• - Neste topico, o Santo .?i.dre r-'>n.fir• 
má quo-,as ·ciytil2â,;;õ~_s não catollcas rião são senã-0 ''ma.quettes" n1ais, ou il1.e· 
no~; ·1,al<'ntMàs, de'. .um;1. .obra quii sõ- DéUI/ pode ~sculpir. 

.3~ , .... -·. 4 .. ~-,. 'Ou- .11,I n1enos a·'eh"e:ob:riu •• --~,,- ~.- O .Santo Pa<lre n1.ostra clar~• 
mor,t,,> "mnn o niaiof Pl'ógres•o temporal ê de ·lmportancla "péquena em coni-
vúaç.ã.o -con\ o prin,resso ,ispirttuar.. . . 

• -~~-,-,,- M, , .• o quê ele li.r.,fepitt' lbc '"era\ ,Indo'' ...., Els.ta vigorosa afirmação 
do J;ivr,, \l(li!trlo' humano,· tã.i> opo(;ta. âe ·tende1ic'las quletl~tii.s, _o Santo :Pa~re 
a l'unda, não sõ-. na. ·c.ontem1,1aç,10, como na experlencla de nossos ilias. Em 
outros te,•nio1:1; .as im.erisu· ruirias qii,r ,·emos, hão sãossenão um Imenso. castigo. 

ti neceii"sario que a vida conjugal 
venha novaineute a, ser revestida e 
circundada daquele respeito, do _qual 
a natureza sadia e não corromp:da e 
a revelação desde o principio ó àdor
na.ram: res'pe!to- pelris fi>rçàs que 
Deus· maravilhosamente infundiu tia 
natureza: para suscitar ·novas . vidas, . 
p'lra edlf:car a famil!a, pará conser- · 
wr o genero human_o.·A educação !los 
jovens na castidade dos pensamentos 

l istaJ, precisam professar a bcrta e 
sinceramente a verda.cli cr.!s'tã, do· 
1110~0 pleno .e fotegl'ó, e, de m,tneirn 
nenhuma, entrar em -eonivii,ncia seom 
os erros. Esforcem,,sEi, em ptimelro 
lug.ar, se verda(lelramente _qu-e,rcm 
ser_ pregoeirQs ilo Emngelirp;_ por 
mos..rar aos SOGiallstas que os sens 
postulados. na mécllda cm que s~j~m 
justós, 11odem ser defendidos de ma• · 
neira multo mais perfelta pelos p1•Jn
clpios da Fé cristã, _il-'ser .r~állzados. 
1nuito mais ettcazmenté, · pelas erier-
glàs ela c~ridade' cristã".). (6$.) · . . S~ ·._ ". ,. ·;i«o .. eouto· .-,,., dé 1110ÍeYttt i,onçllo .. :., - p S:nito ra.<J'rê. aborda 

<Í.<:tu! ''Um 11roblema lnteressà.ntlsslmó. ·Quem· ao dlrig-e· ao. homcni pai.anlsà.clo 
d~- nó1'sos élte.:.\ pata U)e ·falar de seus deveres, é óbriitaclo .. de u·m óu de óutro 
ir.mio, _a, .ex;,róbár-llÍ6 . as dil'ersõe~ la$dY,,'.s. Assim, não é possiv,el 
d~iia.r de 1,ip:te,sentar. J'e forma clara as .fariàs brolbiçóes que a lgreJa opõe 
t:c,g ··Msrnal',<ló,j"' do. homeni: -I•:stas. prolbicões .fai;er recu~r .1:nul.tas armas. Es
te" tél,uo:i tl!o outro,s tantos insucéssos para o· a1,ostolo, Pergunta-se: ê uma 
,,;hat:u(à~de; !or.rilulair essas· prqtbJçõ~~? Por sua naturéza, o zelo é industrJo. e dos afetos, lia continencia antes do 

casamento, Íl~o é à ultjma, meta, a 
que tende e mfra a: pedagogia cristã, 
mas tambem a ,1emonstração de sua 
efi<'ac:a em forniar o espirito contra 
os perigo$ que insidiam a virtude. ó 
1Jvem, que afronta v!to1·1ósámente e 
sustenta a luta pela pureza, obs-3r. 
vàrá tambem os outros mandamentos 
de Deus e estará apto a furidar uma 
famiU;i, stsuodo os deslgn!os do Cria
do". 

Oi'mo Re poderiam, do contrario, 
esr,era.r e aguarelar castidàde e fi!le· 
lltlade conjugal ele um )ovem, que 
jamais soube vencer-sfl a st mésmo 
e dominar as suas paixões, despre• 
zai- os· maus convites e maus exem- · 
p:os e que se permitiu antes, do; casa
mcntn toda desrodem moral? (59-00· 
61-62) 

Se o que cura rle almas - éoo10 
tem ôbq~ação eágrada .cliante de 
Deus e clá Igreja ~ qutzer ol;lter vi
toria. contra <1$ (,!ois cancros da faml, 
lia, o abuso do matrhnooio .e a v10· 
lação dá fidelidade · conjugal, deve 
formar, fazer crescer· e i4strÍlir com 
as luzes da ·r~ uma geração, q:ué, de6· 
de os primeiros anos; tenha aprenci-ido 
a pensar santamente,. a ·vivér cas
tamentt!, a domlnar-se a si mesmo. 
(63) 

Pensar santamente sobretudo da 
mulher. O "matrimonio em tilm" 
nei;ta materla agiu de modo talvez o 
mais tunestci; tirou ao homem o l'eS• 
peito pela mulher, e depois, da mulher 
o respeito de si mésma. Possam a edu 
cação e o zelo pelas almas 1·ec01iduzir 
as mentes e os corações ao antigo 
e puro Ideal da mulher, propondo-llle 
a lmacuiada .Virgem e Mãe de .Deus 
I\Iaria cuja terna ·e· .éont)ante vetie• 
ração' ó em todo teinpo conservação 
e salvação da honra ferilinilia! (6•1· 
65) 

O 7,0 MANDAMENTO 

Uma ultima pa.l.avra devemos acr:e~
centar sobre o sétimo mandaménto 
c0nsiderando as presentes condições 
economicas, qu; o turbilhão ela gum·· 
ra tão desastradamente verturbou. 

· Neste argumento· .cónvem -fazer .Nos• 
s:i a sévéra àdinoestàçã:o dê S. Paµlo: 
"N!nguem se e;tced·a · ou use de !t'âu, 
de com. seu, pr.óoriô .irmão ,nos nego•. 
cios porque o Senhor fai justiça de 
todas estas cousas" (1 Thess. 4, ii). 
Se uma.tal admoestação seria ja opor
tuna em uma normal e· tranquila 
disposição de V'ida SOc'.al torná-se .<liU• 
da má:is cQnveniente e necessaria nas 
hodiernas' e agitadas clrcunstanc:as 
da conv!vencl;i ,entre os homens por. 
um motivo duplo. 

Primeiramente os tempos de aba
los e perturbações economicos;, quais 
são os prêsente1J:exigem .duplamente 
a exata ob~ervancia do· sêtill)o -e <lo 
quinto mandamentos cpnéér!}éntes 
aos bens à vida do proxlino. porque 
de outra maneira muito grandé ~e 
torna o perigo de que a lealdade e 
tidolidadó de agir e de tratar -mu• 
tuamento, desapareçarµ a tal .ponto 
,prn tornem pouco menos que. lmpos
f'lvel n lnsuj)ortavel a vida .. ç;ivil. 
Quando i:m ct:qué é an.eaça(lo ·de se 
rr,níper pelo im1>eto da correlité não 
se· torna fraca mas .se o reforça. Em 
~egi:udo lugar lias imensas mlserfas, 
na raÜ!lt <!e habitação e de alimentos 
1tas quais as at1·oi::idadrs na guena 
pi·ecii,ltal'r.m milhões de_ seres .l!tima-
1;os, riãc é de. admirar-se 4\le a ·des
honestldacle no mane,O· dos negocios, 
o temerario é. perverso· desfn:tamen
to ~a~ dificuldades _presentes e· par• 
ticularmente a imposição de preços 
exorbitantes e o ilic!to açambarca• 
Ptent() daa cousas n·ecessai-tas' à .vida 
tornam-se· 111uito m.ais facilmenté· elo 
que em epocas trá.uquill!,s e p,ícifi
cas, um .uftraje à comunl.dade do p'.l
vo e violações de justiça· que· gritam 
a Deus; Cada um vê .e compreende 
quanto seja ·nécessarío prevenir _se
melLantes · tentações e vlgiá,r sobre 
si lllCSIDO não SÓ com a COIÍCienciosa 
probidade nas relações de meu e tel1, 
mas tarÍ1bém cbl\t lmprirturbado e vi
vo senso e mão generosa para tudo 
aquilo a que inclina e impulsiona a 
cal'idade cristã e que a justi~a · pede. 
(66) . 

Das obras de mlsericordla: dar de 
~oriler' a quem tem fome,· dar. de· be·. 
ber a quem te·m e-cde, vestir os nlis, 
hospedar os peregrinos,, visitar os ~n
fermos é incarcerados - oh como to
das estas do,:es é ;aflições que soliem 
da Yizlnha i·eatldade, ressoam na hora 

· presente aos nossós ouvidos! -,não 
dependem acaso segundo ·a solene as• 
severar.ão dé Cristo, no" ultimo juízo 
a benção ou a n1aldiçãó, o gau,lio 
ou a, dor por tóda a ete_rnldade.l'.. '(Ma\. 
25,. 34-46). · . . . 

Sim: à gloria ou à Infelicidade • 
eterna leva o esquecimento -01,1 o ª~º 
de mi,erlcord!a; e o mesmo crémos 
poder afirmar do que diz respeito :is 
obras, realizadas ou. omitidas, ela j¼ts- · 
tiça soc!al. (67) 

A DOUTRINA SOCIAL DA. IGREJA 
~ 

Isto Nõs salie~tamos tambem com 
rolação a algumas rioYas e pe_rlgosas 
doutririás e tendenelas· que enco11tru1JJ 
)>oin grado ·e st::q•iazes entre não pull· 
e~,, j'.n'ens qu·e ~e professam: 1atol!· 
cos. Queremos ~perar qua estes- qü,.i" 
se deixam lent i)Or tais ideias, ;;e
Jao1 mo'l'!dos por tatenções retas: ve
mo-Nos, porem, na flecessidade .de· 
leml>rar-lhes a· gra\•e. l!dverte11r-1a élo 
Nosso Imortal Predecessor . Pio XI 
(l:l. sua Encicllca "Quadrageshno An-
110": "Qui apostoli esse volunt ·1nt<?r 
socialista~. cllristían~µi. ;,:.eritate_m 

A Igreja, ,soclodade universal d.os 
fie's de· toda l!úgua e de toda· gente, 
tem fma proprla doutrina social, iior 
ela protundanfonte elaborada, deedc 
cs primeiros·· seculos até· a· idade nio
derna, e estudada no seu desenvolvi
mento e · aper!eiçciamento, por todos 
os lados e sob todos· os aspectos. O. 
válor e a· dignidade da· .il'aturéza hu
maqa, remida e eleva4~ ã: ordem.so
brenatural pelo Sangue de Cristo e 
pela Graça, · divina,. qúe a /lestina:. ao 
Cóu, estão. permanentemente dí;mte 
d '>S olhos da. Igreja e . do3. catolicols', 
que são ·semprô os a!iaclos e. os. pro
pug_nadores, daquilo que é segundo à 
n 1.tu:reza ~ e Por Isso sempre julgas 
)'am como fato anti'nátul'a;\ que ,uma 
parta do povo, '- chamada coni nín 

· non1é duro,-.que recorda, as distinções 
l'O,!Ílanas, antigas, .. proletarii<fo" -
deV'(I permanecer em uma coríÜnua e 
heredltarla precariedadé de \'Ida. Eies 
podem reivindicar para si a honra(úe 
ter combat!do 'em. prirnêira linha, 
'sempre que se. tratou de fü!tigar ou 
mall1orar aquele' inflm(j estado do po
vo, por via legislativá. Mas,_ a Igreja, 
amiga e guardiã, como é, de· todo bem 
estar· . faínlliar, lonvando embor:i. é 
acolhendo as providencias de ·.e.ri;dlio 
.e conforto, ,tende por sobre estas· .pro
videncias, a obtenção de uma 1>nlem 
econom:ca, que· por sua proprla es-. 
truturá, crie para · a classe operMllt 
uma condição segura e estavel: 'tudo 
isto segundo as màxfnfas .da 'justiça 
social expres.sas e expoatàiJ peio N.ôs
s0 mesmo Pre(jecesso1;: ,;~ua lgltur 
culque pars. bononun àtribriefuta- e_~t: 
etflciendul}i.que, ut ad bOnl commnnis 
sou socialls , just:tiae normas revoce~ 
tur .ct ·-conformetur partltlo bonormn 
CJ'eatorum, qu11,m lipdle Qb !ngens d!S• 
criinen inter, paucoà praedivites et: 
innutueros rerum -lnopes gi-av.!ssln1<> 
lahorare incommodo cordatus quis
que nov:t". ("A càd;i, um ;t>a_is, deve
se atribuir .. a,. sua, llà.rte dos bens: e 
procurar-s.o qüe a, repartição dos bens 

.criados que hoje qualquer pessoa coi·
dafa reconhece pett:urbada por · um · 
serio transtorno, a saber,. a .despro
llOrclonal divisão entre· po\tCOS rlquls-· 
simos e· inumeros. necessitados, seja 
reajustada às normas do bem co)'.nu1n 
ou da justiça social"). Os· caininhos 
p~ra obter-se este fim os Papas em 
multjplos Actos e os homens catoli· 
cos de doutrina e· de ação social t.êm 
indicado luminosamente com não me• 
liJr força de convicção que maturhla
de <te reflexão e julgamento. (69-70• 
7;1-7.2,78} •';- -~ . , 

l\Ias o que mais importa é à comu
nldaii.e doa fieis na sua, ·ampla obra. 
não duvide sobre pôr resoluta é cora> 
josame11te ém pratica os· princípios 
da doutrina social da Igreja e saiba 
def~nde-los .e Pl'.Opaga:los; de ma
neira. quo - com·o observa vamos. 110 
começo .· i respeito da ·,discrepancia ' 
entre o· .:conhecimento religioso e o 
'fa¼ religicso '.-:'- não ten,hamcis que 
verificar neste i>orlto que a. v-isã·o 11e>
cial dos catojicos · seja fort'e e sua 
ação social debll. A nenhum {!é! se• 
ja motivo ou ocasião .de recorrei' a 
outros· .ri1estres de dubla. fé e de tal· 
~a ciencíà. e de próéµràr alhurés 
aquilo que· à· Igreja oferece ,de modo 
abundan té: ç é!llllPo, o , dellnean,en· 
to, a crdem, 0 exemplo da ativldacle 
social e de· caridade .cristã para. a 
salvação do geuero ·humano.-~ sua 
prof.Unda·n1iseria, e pà~a. sua .renova• 
ção' n:o · espirito e na força de Jesús 

Cristo. (74-75-76) · 

O DECALOGO PENHOR, DE SAL-
VAÇJ,0' NA .HORA PRES~NTE 

A presente . hcrl!, apócalipticà, que, 
como um .furacão de ~estrulção · é 
chuva de sangue passa :tléla u.,r,a, 
queín · bem · considerê sêus . efeitos 
moi:ai~ e. religiosos não pode '~eli.ar 

· dA eonsidera,la neeess_itada tle :·\Uua 
nova· proclamação do .de_calogc,, qué o 
Divino Me$tre, resp\iri!lend'o a i!Utl~~ 
lhe havia pergunto.do qual era. .. o 
maior mandai:nento da lei,; ·cómp~n· 
d!ou, na Slla Inrinlta sabe(l9r!a, em 
dois p1;eée1tos, dizendó que . o . ma:d• 
mo e ;prlméiro é amar a Deus cóin 
todo O ·coração,' çom to1a a aln1a e 
com toda a mente; e que· o segµnélo 
é, sentelhaute aci primeiro: amar no 
proxhno como a si mesnto, Jlorque 
r -~L torno d.estes dois mandafuentos 
gü·am toç]a a lei, e os prof~tas. (i.\Iat. 
22, 3HO) Nesta. hora, Deli~ e o llo• 
mem, tudo .o que ha d.e . religioso e 
espiritual ·' que 1iermanecla _ fofa.. do 
mundo e.'da · visão -<los homens, pâre
_ce que ~ resurjá, 8 . retO!Jle, Ellll. :meio 
11.,s dores e lamentos imíversais, uroa 
vivacldade especial "é um sentido: 
lnais .profundo, · que . peiletriu11, agi
t'àm os mais· obscuros .es~onderijos 
cl • coração e os roàis reéon~if.os pen~ 
samenfo~ da mente. As verdád~s r~· , 
ligiosas mais simples, e um <lia para 
to1os indiscutíveis, a divina ·Provi• 

·.dencia que· governa. o mundo, a jus• 
tiça entre as nações que afliJe píln~ 
sado'res e pcivôs, tornaratii,se · gtan• 
des questões, '''pedras de e.scanda1o", 
e:u torno das quais debaten1, <livl~em
se E} dlv~rgem as i)itellgencias e. as 
voutacles ativas dos .espíritos . que, 

· !.)arc1. defende-las e -sustenta,Ja~ com 
o fim de êonformar cõm élas ,sua ,·i· 
da, sente111· neeessidàdé' de · graude 
coragem de $urila presteza. (77-78), 

• .!;() e !leve sti?vir-lie de .to.das ás. cautelaE( lég!tl!naa_ J)<Í.ra evi.t,;r que éssns proi• 
· hi~ões p,,n-ti:ül'l e11i fu'ga ai;' almas ainda fracai: Ma:s' essas ·cauteías, ao ipenos· 
à titulo h,ibltuál, nõ.o· podem fr a pon'to de ·ocultar un1.tll ou um' jota dà ver• 
cla<lelra, d()l!trltiá. .Cón'i ~teüo ..e.. o Santo Pa/lre l\o-lo niostr.a ·-:-- se o Ca:toli
cisrrví pance 'º que' alguém ch_amou ·"um regime dl~tetlco peno_so" _para c~i--. 
tas···almas, n cul11a cllsto hãó çstã. nitiltas vcz'es·em cmem 1>rncura· atral•las para 
,i, .!greJa, m~~ nela• mesmas. Iniodera<lamente apegada"- â "p~o.sperldade 1x
i~rJó1• e ·aó t,enj ·estar mate_rial", elàs :só. tinham olhos" para -,·er o ·crue fert;i.; _a 
s1111, -lásch·!a. Foi preétso a desgraça; para que seus ·olhos ae ·abrissem ta,11° 
!;~111· ·áo aS))<'l".tO ,pleno de toda a ménsagern · ev&Iigelka. honestamenté apresell• 
ta(la, ,qtlú', ê. ~ri11rr~ uri18. "boa nov·il}"; unia ~'p_i-omeSsa- Ué salv~ão '~ . r·edehção", 

Zõ .:... 1fa1s•.U:1na ,·ez. o Santo Padre: mostra o abismo .~m. que .~stamç:s, suas 
palM"fs\S l~rnbra.11i: as .de Pio }(!, qué escreveu, que o 'mündo hodierno 'caiu· tão 
hdxo <;Ué -e~tri.· na tmineuciá de se tornar 'inferior ao ciue era a11tes da Re-
chitic1io. · · . · . . · .' · . · ' · · 

·, ·.s .,... .Tarnalit ·seri,i, sUfieierité insistir sobro este pon~o. Mas, dir-se•A., -efü 
rioas:t· ep6c,,_ de ·iotail.tarfamo. sei-ia. rnáis, o çaso .de falar dos abus9s da' áuto• 
r!<l,:de, elo que'.'dos abusos d;. Übérâ,idé. .Máls· ncl!á.nte, o Papa mo's,trara. que n~ 
fotalltnrlsmo tambem se viola·· o. ,;-erdadelro· .princípio da autoi-ldad.e. 

&7 ;__ ".·,, em p~lmebo, lugul' "e re~tlt\14· ,â R1ttOfld11de UOIO palli,· • . " - 0 
Santo 1'adr<1 fala a· Pàr.ocO! romanos, que Í>r~senciaran1 todos o,s ~xccssos (do · 
totalltarlsmó· fascista.' Ele züostra c1ue quando· i:i l!:stado abala as · au·tórlda• 
des ·t10 cl!reifo-.na(ural, co1no ÍI. .dos .pais pór exemplo, tambem ele lm·este Mns· 
t~ii o prin~iplo da M1tori~ad6, :t'ambem el·e é revólueioMrlo. , Não basta tlm 
tlriu, .> o um;. ·policia forte, 1>ar:i que o· prtnéi1lfo ·dé a~totldade estefa: res
ta'uraão. _r,;• preciso que a á.utoritjade seja obec)ecl(la por seli. cara ter. dt·,·Jno, e 
nã.o ROm~nte pelo me.tio. da coação;. ê _preciso que ela esteja !!lll mãos daq ueJes 
quo a· ,i,la _têm .dlrelfo;' é preciso que ela téllha todati as ·garanti~. tod11-s ·as 
·honr.as,, te.dos 'os· recursos qu_e a ·aut9r!dà\ie deve p·ossulr. O rriais nã.o é_ senão 

. desordém org>;i:nlzada, Blsterria_tizacla,. crl_stalfiada; e nunca ordem ·verdadeira. 
. 3S...; " .• • dep_oi11 ..• toda" ª" claH'°" 

0

dlrlgente1<, . . " .- l!lstas. palavra_!! sil.o 
importantltslmâs. Elas_ acentuam o papel lmpar das elites, no. vtda humana, e 

· as .teiponsabill\lades das ,elites perant_e Deus.· Em ,sua notavel alocuçã.o 6. 
nobre2a· to1i1àna Plo XÍl •desenvol\·eu mals ao longo .este lmpo"rtante co11ce1to, 
!\este· ;·op.!co, ,P{o XI[ ;mostra ·q~o O p,rlnctplo. de auto_rldade. exige ·que' os 9ue 
têm direito _a. preem'fl\,encla, honra;s, l11fluenéla,. de.vem· s.er os p~imelros_ a. dàr 
·o exe.mplo' ,d:,t-,pledade·. e imreza-./los costvm.es, As y-antage_ns de que ~stamente 
.deYem goear. às classes dirigentes n!i.o ~xtstem _para elas sem s-rave 001,1.<1 .. Se 
r,icusarem es'ile _onus, tornár·se-ão objeto dá. ·colera. dl-.;ina. "Os poderosos serao · 
l)odetiosarnenfe atormi\11fados", diz. a ,Escrltúra. . 

30 - ".' •• terão. cónlíe<!ldo os perlodó!II n1al11 ten .. bro1os ela hlatorla'?"··,.... A 
tanto ·cl1eg-amos! · Sõ "os períodos mais tenebrosos da historia." vlram_ o. que 
vCl'nos! - · · . · · 

rn - ."n,aR; t'ambe~ nes_ta m11tcrtà, a cho,·e .•. " -- o. San~o P~d"re Insiste 
mÚfró tiest<> · ponto. A .sofü~ão i;n:a.ts profunda de· ~odo_s os problema.is -na.o co:i
slste~ .(,m rérn~cilar- desgraças m;i.terials, mas em converter as aJrnas'. fl.s o 
i;;·rande··.l}O_lltó:· As obras economico-soelàls,' louy'!lvels, ·e~cele11t~s. urgentes com~ 
sã.Ó, nunca :resól ver.ão por si os prob,emas contemporaneos. É preciso o apos 
·toiado, ê p_reclso A. c. ~ , . . . . . 

41 - " .• ,pená de n,otte Infligida, .. _."·- Contra.o liberalismo do ~eculo 
p:issaclo, a. Igreja fflrtnou. claramente que 3:. pena de 0mo,rte. 6 1.eJ.lUma, e que. 
os po,•oâ cristãos se podeil1 servir dela., quando necessarla. Contra os exeesaoa 
do totalitarismo, Pló--Xll 1)1ostra que não. se deve abusar' da ,Pena. de morte. 
SémJ)re o ete'rno eqúUf_tirl?, 4;1· Igreja! ·. . . .. . . . .. 

O -, Coino se_ vê, o :Papa tem em vjsta. problemas; concretos, at1,1a1s, eon
tempól'áneos. J!: · com os olllos. \'.'.Os\01;1 nas necessidades das _massas,, .que ele 
fala aos Sacerdotes que lhes vã.o ensinar .a. palavra de ll<>u. Nlnguem procure, 
pots, nesto "discurso, ref<lrencias' a. crroi; q'ue . sõ t.eriam exj_stldo ~o tempo de 
Lu the'ro. · · . · · · · · 

1 1 
,, 

; . ·H .... ". • . lio,r attlmos cem anos se v~n, obsct;trccendo no melo dolf ~ e s . -
lllais uma yez, o santQ Padre _i,10stra que temos importante~ ,questões a. resol• 
vú nos propr,tos rri~ios catoHêoe. , · . . ,. _ 

',(, ,_;. ffA pratle11 rellgloNa não. co,otumnv11·.slnllo pcd!-J- tavore• ao cea. ••. -
Jâma;is seria suflôlente trlslstlr ·sob_re este ponto., lnfellzmente, este. estado de 
csp'!l'Jt'(") :.i ft'.equénti,!!:Slmo;. entté ~ Ele re,·~á \im:'· tna,petencta·d<> 0 que ê _espt_• 
r:t ua:I, ê uma ª"ld~-~· do que· ê> materfaI, que n1i'? -pode <ielxar de ala;m_ar 011. 

. observadorf!'e. Nlst? ha~ poreipf u111a nota cl)nsola(Jora. l<'al_a•se ;inulto J;loJe 
'contra O "antr.opocen.trlsmo" n;,. ',tida csr>irltual. Se por. Isto· se deve ent_endel' 
qUe O homem <lesvla os olhos ele. Deus pa.ra os fitar ei-ctuslvament,e em .si 

·mesmo, .o m(l.1 e,. gravls_s!.o. De _ce_rto modo,: :i.. tende nela .. a -P~<ilr 9.P~,!1ªB. bens 
rna'ft•rlals ê antr.cpocentrtci,,". :Mas <! ,Pa'i>a nã.o. alucle _ll, forma., __ de. antropo. 
ée'ntrlsmo•1 ·comum~nté apontada: o .es,;ilritual. ,.Parece, pol:1, ·Q\le gr'!-l:3./3 a. l>eus 
e.st•l l•&rJgo é til,o iÍn1nente :quari~o se S\ll)Õê. • • . · . 

' ·45 · ., '1 .• • 1u1111 ·eap~rlore" mnl_a alndn ilo. que nalf .. , ,." - O Sollerano P•:m• · 
tl.ftc,3 se fnte.i-essa ª~.dentemente pela. conver.sào das elites, como .. melo. -)ndls~ 
pi>nsavel pai-;i coqt1v.letar ,completa.lll~n,te à. niassa. . , 

H - ff_-.,quan.to .,rperlménta agora de -mal e desirraçn .. . n - ·Nll,o ~ê _por 
pesstrnlt-mo, 9·ue nos· esrot'ca.mos tm 'desiludir os que quereriam f.eq)l;i,r os." 
olii.o& is- ca.ta.stroüa em q\le Yivemos. A ,·esfgnaçã.o cristã, toda ela, 6 felía de 
reà11smó., vigoroso, de 11-wenctve! ·submií,são ·á · vontade <te JJeus, .de lnabala.vel 
cónf:(iJ,nça na. Pro\'ldencla. Pa.ra os que se resignam em Nos.so Senhor,.-não hª 
pesslm.ramo possl_vel .. ~as _o P8.Pa mostra aqui <1ue Deus -1:1oi, vi.sita. hoJe cO!il 
inumeroll ct1sti$'.<>S;. Não :fecl1e1nos. OS' oWos e os ouvidos a essa. -vlsita._-;:ão ter·-
rl vel, · o,,én_.ereta.nto tão a.morosa. · . , · 

47. ~. O ~úndo ·da hoje· eatã. cheio de i,rodlgios. A Jgré;fa, 1,rotfitora, · da;; 
denclas, abençoa corn. corS.!:ãO ma.t.ernô foda.s as mar11-".l1h_as que élas' reall• 
2árt1. Mas a maior das .maravtlhas ele·. hpJe não ê a tecnlca; E' a. tldejlda~e d'l,S ;. 
·almas que em mero,a _mil diticuJdades continua11:1 unlda'.s a Nosso Senh~r. 

4$ ..... " • .. lrénli;nlta• et· •umanJtaÍ. .. . "..::.. O Santo Paclre. timbra 'em acen• 
tuar sempré <Jue a áústérldade .de s·uas palavras nil.o procede. de um rigorismo 
ol:11.gétAdo. :!!! (JUI!> se pode sei' multo e. multõ austerc, sem exagerar nem um 
pouco o r!go;liimo, stm perder eril .nada aquere divino equ11lbrlo 40_. que''ª 
sa:nb1,. Igrdil,. <! em tudo e. por tudo um maravilhoso exemplo. . · 

· 4!f - ·"!!cinta flrmÚll", ,._· Como !alta J;ojo em dia. esta Yi1"tu<ie! V!r-se·!a 
QUé hoje mais elo (Jl)C ·l)IÍn~a, ,03. !!.lhos das .trevas eã.o mais !labels e, mais fOl"• 
tes que· os f!Íhos <ia .loi-:; 

60 ..,. " ... 11•· ·ll'ó:rrl:rel• ·4e,itr1Jlçlh,• cau•adas pela ··gueri'a •.• " -. O Santo 
I'adré .rn'ostra ·que nem se<juer .a ·úrgenclà. elas reconstruções de post•gnerra. 
,podera; iustlfiear' a violação dos domlngos; l'lo. Xll deu um a.drntravel exem• 
pio dé'· seti rtspelto aoa .dias sarltos, quando,. ;como <.;amerlcngo da llanta .Lgrela, 
IH''-'Pafa,~·a. o uÚimo. Cori~lavo. A. guerra 'estàYa lmtneI_!te. Um pequeno att·as<>O 
poderlà. talv.cz p,rejudic:l.r, '?rn1-1to o (;onclaye. Apezar disto, o entá.o Cardeal, 
Pabelll t,rol·bl~ <iue· os operàt'!os trabalhassem no domingo, para a· adaptaçao 
<los salões qu'e o Concla và deveria utlll.sar. , 

' '61,.....;. "FA~r frenté", "fazer. frente eem temor" contra as honras e pom-
pa• <lo demonlo, ·do mundo, da ea.rne, que. mag-niflco programa pará. a A. Ç,! 
Que tnagntf-lca.s obser\•a.ções · do Santo Padt_o sobre os excess1:>11 do sport, 
~o.bf~ O$. dtvertlmct'ltoa lascivos, so.bte a ·.J:iece.s_sidade de reservar· o domingo 
vará a. vida de ta!tílllá e, sobretudo, para o• apostolado e a vida esptrttu(ll! 
Tantos dÚVlos nã.o Üra.m apens os domtng-os seu cara ter. sacra!: "transror• 
mam-noií.enÍ ·dias de'.pecâdo", o que nã.o Impede que o Santo Padr·e recomende 
ó :l'epo:ui<o · féstho. l\tals · uma vez, o ~quillbrlo da· 1greJa em 'todas as coisas. 

'r,){ita'5 ,:,a.lavras .mostra:n1 · l'n\llt6 bem, que o Santo .Pl!,(!re rii!.o quer Impedir, riem 
,i saíita· jovialidade·; nem portanto as ·110.nestas· dlvenões. Suas palavr,;s fazem,. 
lembraré.com. silnpatla. .à obra do grande l>, Bosco e de seus .. oratorios_ !es-· 
tiVoS'1• 

52 - l\Ials urna \'e,:, o .Santo Padre acentua. os inconvenientes das grandes 
cidades; que ,preocupam· nosso novo. ArcebJspo. · · 

li3 - Mais outrà. refe:renclà âs "gra:ndeà cidades". ,' . i;, - Estas' _palavras ,ró.r'a,m escritas nó,!l dlas 'sombrios em (]Ue .Woma 
corr.l,a. risco,:e . .r,forite Cassln" Jã. estava. petdlda. l!oJe, cabe-nos d_ar graças, a, 

Deua: peta:- flbert.ação. de .Roma, e l'ormar votos v.ira a. pronta restaurasão d~ 
;.lo.rfosa ·aba.dlà, 4<1 l\Ionte Cassino. , . · , · 

- . 6õ ..... ",.;.ô am:or_.4c.-Deu11 e o _amor.do proidm.0_11e nneru .•• " -]:let1,11s1ma 
e:i.:iiressão, em- ciue o fava ensiná 'l\le o amor do pr,o~tmo, para. ser verdadeiro, 

· déve. teir ·.11c,cessiu-iamente rat::~s- liobrenaturals, e- não· pode con:sistir simptell• 
mtnte :nô frio: e eaterH "flla.:ntropismo" ilo_l! 'amblei'ltes Jelgos.' · . , 

5S - "··. ,tfaf11u '.11nc, ae. T•1ti;lot<Ja1n de e.l\-ill.,11do1t •••. " ;_ · O Santo Padre 
,;-olt'a :11, .tns1sur iobre · o doloroso contraste entre .a deco.d~ncla. moral de certos 

· palse~. e seu eiplendldó progresso material. . . · 
67 - i'.',,a• oJ>ia• eeónoiuieo~•oclals;·cos,,,em, ·qne.fnfl1;111m,,'." - As obras 

eoonomlco• .11ocla.ls .-net.1tras; liltercontess1on11.11,·_ou nâs quais a. asslstencla. es• 
piritujl. tem um áspéto meramente decorativo, lamals poderão, aô por si; re-
solver os problemas eontemporaneos. - . 

· 58 - "•., "o ina•rimonlo em tUm" •• •" ·- Ne:,te top~co lmportantlsslm_o, 
o Sumo ·.E'ontifice ntl.ó condéna ape_naa as cen.as tmor,-1s. _.l!J_le condena tambeqi 
o e'à1>lrlto, o ~blénte, a' atmosfera lmoraL de ltl~!tas fitas lrre_preenslveis à 
prtinelt;,. .vista. fll.e · condena sobrétúclo. a concepção toin~ntlca e Í!JensttaJ do 
matflnionlo, que ó comum. a quul totras as fitas cinen1:1,tQgrar1cas. · 

s_n .... _•• .. • aeJa de'. 110,,0 re,,eattda o clrcn"<Judl! 4e re.péfto .. " - como con• 
$e~uil' ,es~e respeito fundamental, em .cidades .em que os pre.dlos de !1,PUta•· 

"'.J, 

mentes, como fachos _ae' -ve.rdade e 
comovem_" os corações como· cl1amas 
de ·amor, e· fàze-lirs :frutificar com a 
plenitude de sua· graça! 

No inundo· de l!oje os dez tnà11da
r1eutos cie De\is s·:io dez .degtáus ria· 
~a ~uhir a montatj'ha da v)dã t:i'íst~ , 
e da 'perfeição no ·seguimeiito· de 
Gr{sto: . dutos. e màsslços 9eg1'àus 
que, subidos, deva1w d homem sobré 
o obscuro abismo da ôécàdencia mll
··al .. S:io como mo11tes 'i:iu~ se sobrC'., 

,oüe1i1- um sobre ó outro; par;:i. .os quais a '1tu-1na11ldade • que (jÍle:r .sa_lva,r~se e 
àscelider para couquistàr a vida;. tem 
que· · levantar. coi;t_sérvar -f;ixos os 
olhos,· põrque 1<0n1ente' ·surier;ui-do-os . 
COlll p'·suilliQ. s'iivino A o.ue JiQdli! !h'. 

tsà.11atâo G a. #lória do triunfo. ,'l'o
c~ a, -\'ós, filhos--, (J.llétos; con-trlbu~r 
ilara:; _téirnar os 'holl)ens. aptos para,_ 
receb$rem· esta s(llvacãô; con:du,gju- · 
dcr,os #o 1riont~ do $,i:ihor, a!im â'! 

. Q!Íá Jl$ 1hes, ·énsine ·os ·seus caroi
, -nho11 e el~$ r;fgatµ ós séus, pensatnen-

tos· (Cfr. Íltiq,ueàs, _· 4,. 2} . (79) · 

, , Com 'tal aui.urio, e'. como peµhor 
d · .inals eleitos fávore$' celestes, 
l:iüçaiuos. sqbre "'ó$ tódo~,· dll(}tos fl· 
lhos aqui. presentes, a todo ·.o C.lero 
de Roma, a tQdos os 'Nossos caros 
diocésanos, com partf<>ular a.reto. a 
l'íossa . paterm1 Apostolica ,,Benção. 

ú~se .o lllsplrlto Sanfo, .· d<:tor 
mune.r1,1m., · _luriíén,. cordils_m,. 11a _ eua 
111:iensa llher1d!dad!J, pôr em .vossos 
hibloe aquelas ·mais justas e apro
p1·iad~$.. l)~I~v;_a,s,: ou.À üúm!nara as .. 

(Os . subtítulos são. da '' Acta Apo.s, 
tolica~ ~"l · · · 

., 
í ,..;.., 

--------------------------~,--------~"-1 

·, 

Uma nova 

· de · ca~i~ira de lã 

pura, dístinto, pra= 

drão listado éoni~c» 

ção esmeraldissitna, · 
oferecemos por 

GR. $ 550,00 

ORAVATAS em. bo .. 
nitos padrões' 

CR.$ 15,00· 

/ . 

_R_u_a;....Dl-re..._it ..... a,_t,_62-·1;....9_0 __ º_ª_'x ...... t_ 'P-oi-ta_l _fl_l_ j 
rnento traçam limltt-s ã. fécundldad& do casam.ento; .e ·con,stÚucm verdadeiro$ 
monumentos· .erguidos a.o maJ:s tÚ.t'lvel dos •viélos mode;,nos? 

· 60..:. ;,A edÚ·~~çllo do~ Jonn~:.: A-contln~ncla.,,. nlló 6 o flm •.•• " - E!Íta. 
afirma1:ão espantará. talv.ez,' mas ê · muito. verdacletra.. ·A .propr!u. càstldade · 
·não· é o fim supremo da educa.cão, O tiril supremo é .o.amor ·de !Jeus, conhe~léÍo 
pela. Fé •. Assim, pois, os. llvr~s,·que trata.ril do proble,ml\ da. pureza; so1i u111 · 
prÍ:ima. ex<;:luslvamente nàtl~ral ·e . humài:io na.o- bastam neni dé ,longe a: .tor.;, 
inacã.o dos Jovens, c~ja pu_reza precisa.· estar Jmpregnada.. de __ sobre,-iat11r/l.l. 
Ainda sobre este· ponto, lembramos_ que em recente: clrc11lai• aos_ cole.tios 
·de. eua. :Arquldi<>cese,:._o · .t;,_xn1.t. Hi,vm~ i:lr, !>., JaYl)le_. de l.lar,r<!!I <Jamara- mos
troti bem que não <, . no; esple'ndor .dás· lnstalaçõ_es· materl;,,_ts;_ m_l!,S-. no valor -da· 
torihacão religiosa, · que co·nslste · a. verda~elra. . gran'1eza de ·:um estal)élecl-., 
mento catollco de ensino. Nã.o )la formação ·rellg~osa·_.verdadelra'· 1:1em .casticlade, o sa:.ntó .Padre dli, aqül, a. u,dos os .. :Je<ilstas, uqi · m~.lo _e;x?élente de saber -se 
esta.o: concorrendo pata: :Que séu col.egfo seja realmente bom: 0011';0 é observa.ga, 
no coleg-lo a. i;anta Virtude "da/ púreta, . '· · . . 

.6i - "O jovem q:ue entrent~ e vlto~losameat~ !'ú•tent!l .. • " ,- Assim, pois. 
tO<io· o ii.pÓstolado da, Jtio d.eve :visar multü,álmo .este·:pórito, l>a obsel'vanci~ 
dele decorre tOl10 O resto, t<ot_ar <lUG ~-,.t'al)ÍI, ~ala. "119,_Jove,m". E que a. fiureza, 
nilo <, uina.. virtude apenas· te11\1iliua. '.l'ant9 quanto a, ;love"11, . . o jove_m catoiic.ó 
.t,i-ecii;a brilhar ,peia ·mbada, .,anstetlda,de de ·sua _vida, A ·pureza. _não ~ uma, 
vlrÚiéle em9-1,.,nt:&, ·· oposlar""-<>'·,00-1111.0 c<>mllatlvo -~8",c:arator·;JUasoulmo •. &'elo 
contr;.r1o, ela. eii;ig~ uma lutà. que. deve. JS'er •entrentaàa.. o. vit<>rloaamento. eutt .. 
·tenta<la". ' , .·_ , ' ; . '; • . . • , . 

· .6ll . ...:. "pomo 11e · 11oderla .~spernr eu.tidade e ,f14eJ14ade;. ,0 ..- De jOvenlt 
Mtn puréza, Ji\,.u 8" l',ÚU'<lll filfyt,.•a.r ta.µ1tUa5 l>em COllliltltUtlla~, dfz O .f;'apà . .t,;'. 0 
que se pod., ,:sperar u .. upia i.e1·aéâo que consmue _toai, 8Uas. !am111asJ o ptjj. 

. t,lema; ifa,' pu1·.,i,;a, dO j:,\·CIII,. t;CJa; e1e·_ univer11lt!'-r_1.o ,ou 0()1>ra.rio, t.:;m _pa,ta, a. clV_I• 
JJ~agãu 111111tem11oranea. uma,11u1>orta~clà. verdadetr!Lmente maxi-nta, 

. ~a ...:.. •.1:auí.,.,m e est,:,. imi,,lc,tamente, o programa. oa. · A. ,!.:., · i.iue éÍéYe e!ll 
tudo ~er O in:,irumento (la, .il1<:rarq:g1a. •' , 
. tit _ .. , •• o relf1>eito· á mutaer .. ·." O r.espeito á, mµlher.· decae. a o~hOli 
v111 tes, poi·que· os., custymes ,mto11 íllod~rnos destru1ram em tomo <1-ela. ~ atmciH• 
fora dé ,·encraçao de que a nav~m ·cer~<to os. s,i.cu1os cr1st;1.0S', _.l,célna~os 
mÜito que ss ·cxii;enciaâ de moouisai;ao durante a guerra. não de~em--,-011 ,fºf'•·. 
tume,i cont,,:mporaneos ainéla · mais· dev!Lstaúos pe111w prom1scu19ade · ent.r_e:_ .o:;i. 
,;ex.os, pelo espjrito de mve11;1meute 'entre' os sexo~, com que e6 tertL a perdei! 

, a mulher. · . · · · · · ,, . ,, ._ 
tis ....: "·. ,aa!•\lltAo-'da, honra .temlnl;D,al" - :rambem· ~I, ha. 'a det1n1sao· d•. 

um important:gsmiu vi·oK.rama de at1yJ_«ades-p11ra .a A,. e. ·.· . . . . : 
. 66 ·=- . .t,;ste' toi>1co uuv1,rtauusiumo-11e .apuca, .nao l!Omente a.ds· part.lcutate:!, 

~orno ainda. aos !,;°s,ta;\Jos qe tipo tota~}tar10 O)l t1oc1a11sta, que- sâo, por .:,ssen• 
···ela, tran•.tressores :cta uruem na.t·ural, ,e,.i>ela. .e:r;ten2ào, ae 11eus meioll de as1r0 • 

'oi · inal:;J pe!!igosos · dos · transgress~re:s. 
· .. 67 _ · ... ; .4 1JIOrl1> ou á. talelleutadl!., "." - J.!;sta. é que é Uma.. Hnguag:em · 

postolica. 0 avostoiado uáo ,1oiis1s~e em 1n1enc1ar,as veru:1-11es eternas~ 
a, 6~ _ Mais uma \'ez, r,,rooiemas ttespe,t_ados pela/ 1ntutraçao d.e 111ê/~s ·er• 
ráuas· entre catolJcos, ·'.L'rata.-se aqui <la. ~011i1,ao ca,toLica. J)eraute soclallatas e 
co)llunistas. \J. l>l!,nlO raur" ex,ge_ que us ,;a~ou1;ua pro,e,\Ssem .. aberta e. Sl·!.lce•. 
rà.Ínente" sua .lfé, mes11:o entre. estes aúvc,r~àrw~ • .t,J ·que, em. Jogar _,de.· tJliglt'. 
admirar as · doutrinas destes pelo que· elas teem de . ver(lade, mqstrelll,_ ,11ue 
ess~ •,iu.i:d'; de veroadé· esta !)Omo que toitllado noa a.rraia.15 socia~1stas,-',~ _so . 
tem :,eu pleno sentido, sua tecun01ua<1e verua11e1ra,. na doutrina e na a.tmoste,ra.. 
ca.tollcà. · . . . . _ 

6Ó ..;.. "•, .acmpre cs, aliados e os propugnadores.••" - 1:lelj:lslJUa. expres. 
.sllo, que lembra ongene:i " '.L'ertultano. J.le tato, ióomós <is J;ierl;ietúóil .au~cto:i, 

· .(le tudo .<lUant0 ê contorme á naturtoza, A lgrtlJ~ ·é a .tutor11,' do . .&>lreuo lQa. 
tura}. J.'or ·.Jsto lnl.lSlllO, nôs catohCOS nao déVelil08 lma,g1nar "!UO em. :mat<:!rta, 
soclál nossas as11lril1.õ~s deve,111 .cons1~t1r a.1,ienai,. J1a llbera'ado <i_e ouJtQ para· a 
Igreja, bu 111<,smo -em algum vrevile&:Jó. E' 1>re·ciso que tod11, ·a ordeAí $tK:ial· 
esteja. conforme o 1.>mmv .Natural, ,:;, v_or 1~to miienw, a, Lgre.ta. .C\ln,t.w11,ar~ 
Inimiga do tota.11tar1smo da· d1re1ta ou lia es(!ueràa, àluc!a ·que estes 'd~ênf ·a.o 
Catolicismo ei,rta- liberda,de de culto. . .. . . . . . · 

. 70...:. " .. ,"p~oletndado" •• ," _:_ Vevemos, .· pois, _év\tar. esta pa.la.vrâ,,~ 
nossos escritos ou cllscurso:,. A .!Santa. 1;$6 zela, nao 116 pelo bem estar. mate• 
rlal ti. espírltual, ma.:.. amua pela 01gn1ctade crista· da çlasáe operaria, a q1,1al 
11ei·te.nceu .Nosso Senhor, que io1 .Qnama<I_<> .. ta.un uuus"~ . · . 

· H ;_ "lleredltarln precarJedudc · de dd_a", concisa e terrivel ex1>ressà.o. 
Essa. precariedade heretlltarta, corilove a.s entranhas Jíllj.ternais da tgreJà.. ·Em 
:;, -l'aulo, 0 novu Arcél>!s11_v Ja; dc<l'Jarou \lllt; 1;11ioara com_ part1cu11;1ri11á.mo· .in-

. t<lre11se da questão da orfandade; . e,;pressã.o terrtvel ~ ·»precariedade bere4i• ~ 
ta.ria.» dos operariosde hOJO, .bJ, trO .Kio .Ue Janem,,, O .1/.IUllO, i:lr, J.>, Ja:yme·-tJa,;;. 

· mara 8e 1>r"ocupa -em extremo co~ o famo.110 "i>roQlema. dos· morro.s·:;· 4àà · zi'u .• 
morosas- !aveias que ctrcunoom a cid.ide. , . · . : . ,· 

'i_2 - "itlll• a 1S'rc.fa, amiga. >.u ~ S -~ justo tlt~to; -~iuo a. J.sreJa .àO :1:1raDa 
por tudc:> quanto t~m t"ito ve1011 opera.rios. ~lo~ .X,11 moetra. (l\le um .ou ouir'1 · 
retoque legislativo não basta. E .neceusarl;i. toda ums. reorgan1sa,çll.o .1:1ocil!,l · enr 
base igualmente anti-liberal e antl•11ocialleta, em base !la.tollca, · 

n .- ..... vóucu.. Í'l'1Ul.;,.,mo11. e hJnmcro• pobres'.;.H -- 'J.'odo o reslftle CCÓ• 
nomlco contemporaneó, ua2càdo na. tecnica. tn<1Ut1trtal, eonçorre tnt~ll;ment<i · 
para esta. situação. Assim, a. conç~n~ra.çe.o do vantai.oncs 1menias ee · oper.a: én, 
mil.os ·de: un,s poucos induatrlal5 .. e ·comerciantes, com· pre~utzo_ da lavoura· e 411,a 
~uní;õcs JU>era1s, com 11rejL11zos,-:do pi·opnu ~1ierar1aa.o; ·. _. ·.. . . . · 
· 14, - ~re8olnta· e cura,Jo.am~te, •• " ,.... adverbias. BIJnlt1cat1vo.11 .• , •. · 

~ 6 _ " ••• "1!!iio firme ••• · e 11çio debJI; • •" .- o_utro, .. vroblema interno, 
a ..,. " ••• nlhurce que nllo. ua Jap:eJa .. ," ~ tmportant1s111mo. ,t:m tu4o 

aquilo <,1ue se refere ao magl~terlo. da. lgreJ.-, não devemo~ .quer,er outro mea,tre 
que oil.e.ela. ,. . .. _.. ._ ..... _J :.· . , .. , _ .. 

77 - ".;.em torno do;s:qnal11 se dehl!tem •• ~" - com efeito, ._as ve;u.-ae 
cllscilte Clom grande pomva. -··ctent!flca." multo problema que ba ilec_,uoi; ,.a.,l'la.
bedorla da !greja jâ. . reeol'veu. l:l, lnteJiimente, nesa_u . pomposas · lilsoua~oes 
raras ve~es se chega a; Vfijrda;del · 

78 _ ",·orageru· _e pre111eza''• comó ó P11,pa lnal:ste eobre estas vlrtúqes. ; · 
'l~ ~ o.-... o:, dez 111andaruc11tos~. • ,11flo os ·cte-z destllus,. • d.Ul'O$• ••" ~- ~~18 

uma. vez: u:i.o <, de ro.saa o camaino dl>, apostQlado 

Jodo t!lt2li.co ~.Y.e Let j,>.. LEGIONARIO. 

·i .. . -: 

'<,:, 'r-
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MONUMENTO AO S. GORiÇAO 
OE JESUS 

No ponto de umao do,, oceano Atlan
tico e do mar Medl¼ranco ,1naugurou
se um monument~ ·ao Sagrado Coração 
d"' Jesus. 

O Bispo d,; Cádis, Mons. Gutiérrez 
Diez, deu a benção ao Importante e ar
tilitico ,/:!lºnl!J<lento, que, colorado no por
to, servirá., o.e . faroJ par2 . os navegantes. 
t:··-- .: ••e:--•·•·H• 

C OH G R E G A Ç Ã O MARIANA 
. >J DE CRAVINHOS 
A Congregação Marian·a de Cravinhos 

ialca.nçou, por seu Departamento Espor
tivo, a ',itQria na· prova pedestre "Dr. 
Eduardo Vieira Palma", cujo percurso 
de: 3.COO metros teve lugar dia 7 do 
cott~te méll. A prescr.te· vitoriá é a 
primeira alcançaüa por este novel de-
1,a,tamento. Os memqros-·que participa. 
~-m na presente prova são os seguintes: 

iutz Torra.no da Silva, Angelo Quaglio, 
Luiz dos Santos 'Alves, .Hamilton Bar
l"Ofl, Alclndhio Inacio, João Ripeiro, 
Fioravante Mauela,. ,.rn~ando Pascoal, 
Hariovaldo .;Quaglio, José CardJso, José ria.s~ ·e~João BaUsta. 

,,-

. ;. CÃSIMIRAS · DE 

t ederação _. das Congregações Marianas 
HORA SANTA Ei\I CONJUNTO DE 
TODOS OS CONGREGADOS DA 

CAPITAL 

A Federação. clas Congregações Ma
rianas. dcse~do comemorar solene
mente o ..:Entenario do Apostolado da 
Oraçii,~ ( de que devem partedpar. to
do~ o:; Congregadós) realizúá na noi
te de 21, de Outubro proximo. uma 
solene Hora Santa de que devem par
tecipar todos os Congregados Maria
nos da Capital. 

A Federação está enviando uma cir
cular a respeito, afim de que nenhuma 
Congregação deixe de partecipar des
ta Hora. Sa11ta. 

No dia 21 de Outubro, na Igreja 
ele Santa_ lfigenia, temos a certeza de 
que os Congregados darão mais ·uma 
demonstração de seu -gn·ande .amor ao 
Apostolado da Oração. . · 

A Hora Santa ser:i rezada das 22 /Is 
23 horas, dirigida pelo Revrpo. Pe. 
Agostinho Mendicute. S. J., Diretor da 
Federr,çào. 

NOVA DIRETORIA 

A Congregação Mariana do bairro 
de . Vila Ercilia, na cidade de Rio Pre
to, Cor,gi·egação recein ereta, acaba de. 
clcg~r sua Dfretoria,. que tem a se
guinte composição: Diretor, R. P. Gre
gorio N ;1fria; Presidente, Prof. Idalio 
de Melo; Vice-pr7sidente, Nelson 
Martiniano de Oliveira; Tesoureiro, 
Jorge_ IJufino Pereira; Secretario, Ju
lio Carvalho; Mestre de Noviços, João 
Mancini. 

Apt·esentamos à' novel Congregaçã"o 
os nossos sinceros votos para que 
honrem eom suas atividades o azul 
exercito. de Maria Sanfü;sima, · 

Agradecemo~, em nome do Diretor 

PURA LÃ .... 

da Fcdcraçiio, os cumprimentos que 
lhe enviaram. 

Cumprimentamos respejtosamente e 
de modo E'SJJc!Cial, S. Excia. Revma. 
D. Lafayette Libanio por mais este 
sodalicio Mariano. que S. Excia. Rev• 
n,a. erigiu. 

EXAMES N<'~ CURSOS DE 
FORMAÇÃO 

Após varias semana5 de atividades, 
os · exames ·i1os '~nrsos de Fortl).ação 
vão ser encerrados na proxima quar, 
la-feiia. dia 27 dCJ corrente. 

Dcveiâo comparecer nesse dia, 
aqueles qu(' por c1ua1quer rnzão não 
fizeràm ainda exame de cateci;;mo. 

Chamamos a at~n;ão -dos que ainda 
rüo ,prestaram exame oral para que 
compareçam na proxima quarta,-fei
ra, dia 27, tis 8 hor:i. da noite, na 
séde da Federação, _ultimo dia . de 
exames. 

Os que, por motivos imperiosos, não 
puderem comparec0r, e-nviem um re
presentante para justificar a · ausen
cb e para que e R ... P: Diretor da Fe
dera,;ão possa d( liberar a respeito. 

Os que · deixarem de comparecer, 
sem justifica~ão, se;·ão considerados 
como tendo abandonado os exames. 

FR4cos º 
ANEMDCOS 

TOMEM 

Ointi1 · ~rnosolano 
''SILVEIRA" 

Grande Tônico 

PADRONAGENS EXCLUSIVAS ••• 

RECEBIDAS DOS MELHORES· TEARES ••• 

' ,. 

IMPORTAÇAO DE 
' ' ·,-~ ,·. ·,.,:: P~ MACI-IADO & FILHOS 

c-CA SA A LBERTD 
MA 1 R_ I Z 
QISTR{BUIDORES: 

._ ____ _ 

Largo São Bento N.0 40 -- Telefone: 2-2336 

,\lfrcdo Serra ·& Ci.i. 
Vita & Fernandes · 
] rineu Gomes de Almeida - Rna 
12 de Outubro, 191 - ':fel,: 5-0800--

CAMPINAS 
SA.:-:TOS 

SAO P,\\JLO 

/ 

<Êrn .Qrganização) 
. . ' 

De coniormi.dade com o M~nifosto e projP.to de Estatutos aprovad.~s pelá A;s
~mbléia de Fundação 1de 10 de iulho de 1943 e confirmàdas pela Assembleia. 4e, Acio
nistas Fundádores, realizada a 22 de julho de 1944, o prop.rama da Compaphia e o de 
criar. no Brasil.· \}ma grande indústria d~ celulose· e de papel_. com o ~prove1tamento das 
fibras· e dos recursos técnicos nacionais. atendendo, assim; as necess~~ades dó merca~o 
r-:cional de papel,. que ~m.,orta um.,_ prodticão de 400.000 ou. 500.000 · toneladas anuais, 
em rela<'áo .f.t. producão afüal -qUf' é de 200.000. ~ .. , . • . , 

. · A Companhia, ern sua fa~e atual de or11.ani~cao. tem eontrl/-tos g:3:rantidos a . 
incorporaçãode diverrns fábricas de pasta'mecanica e de papel_. e de pr<:pned~c!e para 
in.stalacão (i.e · .ilovas fábricas, ou cem m."téri,i prima para celulose, ~m. diversos . pont,?5 

do país.,· Muitos c,esses comnromisso~ iá são do con?l:_cimento pubhco; uJros ten!O . 
oportum• · divu),.acií.n. na ocasii'ío da abertura da subscnçao. 

· Pàrte dn capitàl. que, for subscrito destina-se. assim. a ser aplicado ~": estab:
lecimentns industriais em pleno {1•n<'ionamento e, que proporcionam l_µcros cons1derayers. 

. A Companhia 'possui ainch estudos técnicos completos '? orçamentos preven~ivos, 
bem cómo entendimentos -_com técnicos· "' fornecedores c1e máquinas. oue garantem ª . 
pérfeita exeguioilidade _ do seu ·. orograma · de ação. : tanto em relação à montagem. de 
no\'&S f~bricas· de celulose: pane,l e derivados como em .rela,-ão ao_ comol~t~ apr?.veJta,
mt>nto. · em' bast> t>l'onl'mica ., de co!'l<'oi-r~n,.iá. das orinc:n:cois fi?~as mdust;1a[1za.ve1~ v.i:ª 
este fim. A Comparhia pretenc1e desenvolver nucleos mdustr1a1s nas prrn~1párs ieg~. s 
do país, especialmente no Extremo N9rte •. no Nordeste, no Estado ·d.e ,Mmas. em. ~ao 

· Pàulo, 'no Pa!'aná, em. Sarit;i Catarina e no Rio Grande do Sul, industrmh:mndo as frbrzs . 
natfoa.q .dessas reP.iões, já_submeticlas· a estÚdos e experiências 9ue, resul~ar:im c_oinpte-
tamente favoráveis. · · 

Dentro em breve será - la.i('ada a subscrição do restante do capital. cujo reco
lhimento ficàrá a cargo exclusivo de -<!stabelecimentos ri~ créditó de_ reconhecida id.oneida- . 
d.id~. na conformidade do disposto no Decreto-Lei n, 5.956, de -1.o de novembro de 1943, 
e cujos nomes serão oportunamente divulgados. · · 

Capital - CrS 300.000.000.00 (trezento~ ·nilhões de cruzeiros). 
Ações -, Cr$.1.000.00 (mil cruzeiros cada). 
Pagamento - A vista ou cm 5 .chamadas trimestrais de 20% (viritz por cento) 

rada mna. · · 

RISEKVEM- SUAS 1CõES 
Informações · detalhadas a pedido dos interessados 

· · · · Éscritorio Central 

.RUA MARCONI, 124 ·- 3.0 ANl>AR 
Telefone: 4-8118 - Caixa Postal 183-A - End, telegr., "CELPA" 

SÃO PAULO' 

Escritorio na Capital Federal 
AVENIDA RIO BRANCO; 277 - 15.o andar 

Telefones: 22-4587 e 2"-6831 
RIO DE JP.Nri:IRO 

Entrad.:i, 1.510 

FEDERACAO MARIANA FEMININA 
E aS3lm a. palestra cnegará ao fim; ten
do as senhores dela participado. 

U:istorico: " . . . De .,assagem e mui• 
to rapidamente, mencionarei fatos e fi• 
guras do pa.ssi.do, estas mais do que os 
primeiros, por;;ue os fatos se repetem: 
as figuras não; são lnconfundh·eis e · 
un!cas, na eµoca. e caracter!stica de 
suas obras. 

Falecimento - com pesar rioticlamos 
o ra·1eclme11to de um.a das set!l· primei
ras Filhas de Maria d_a capital, a -sra. 
Izaltlna Berthê, ooorrldc na santa ca-
sa, no dia. 18 do corrente. . 

Recomendando à.s orações do. todas as 
Filhas de Maria, de São Paulo .;, ptedo-, 
sr, alma. desta quasi centenarla lrtnã·, · 

' em Nossa Senhora, mencionamos·· al
guns de seus traços blograflcos: 

Sendo uma das fundadoras da Pia 
Uniã:, de Sànta cecilla, em 1885, foi 
p:esidente da. primeira diretoria. orga.- · 
nizada, em 1888. Assistiu às fcstM co
memorativ\l,s do jubileu de prata., de 
ouro, e agÓra preparava-se para as gran
des solenidades do jubileu de diamantes 
da. Pia. União que fundara ha. 60 ·anos 
atrás. Possuindo ainda o seu primeil-o 
manual, por uma feliz coincídencia 'foi 
o mesmo entregue à atual presidente 
da Pia. U11lão. · 

sentindo que ta morrer, . pediu à rúl
giosa que a ajudava a fazer as· orações, 
que a ajudasse a rezar o Oficio da. Ima
culada, pela ultima vez, cumprindo a.s
sim, até o ultimo momento, os seus de-, 
veres de. Filha de Maria. Em seguida 
pediu, "se não f;sse multo tr-abaaho" 
que a enterrassem com o uniforme de 
Filha de Maria . 

A Federação fez-se representar no seu 

enterro e enviou à Pia Unlfo de Santa
Ceci!la, um· telegrama de pe.same;>-

· REUNIÃO GERAL 

Paldtra dá · presidentt da Pia União do 
Externato São. Jl>Sé 

Na ultima r1:,untãq geral, · que contou 
cJm elevado numer<, de representi.ntes. 
a sra·. presidente, justlflcando a ,1.usen-

; c!à do Revmo, Diretor, Pe .. Eduàrdo Ro
berto, a.pós fl!,Zer o~ avisos referentes ao 
mê.,, deu a palavra à srta.. Julla Scaff, 
presidente da Pia União do Externato 
São José. para que fizesse a exposição 
da. organização de seu sod.:i.lic!o, confor• 
me há.via sido determinado em reu• 
niã<> ánter!or. De sua palestra destaca
mos' os ,seguintes, topicos: 

Introdução: ".,. Farão as _s1:as--:-ü'inã 
replicá. interior. uma critica compara
tiva, , preparando-se já _para ·a palestra 
que lhes será solicitada. ou rindo-me 
dirão, por exemplo: "nós não. fazemos 

·· isto, porque em nossa Pia União ··não 
dá .resultado; fazemos aquilo de. manei
ra. mais perfeita:; as nossa.~ secções de 
atividade apostolica são melhores: o 
nosso trabalho em pról desta ou taque
la. obra é mais eficiente; or'oduzlmos 
màis ém muito. menos tempo de vida". 

Diretores: Fundada em 1890. pelos 
Padres Jesuítas, foi por eles dirigida por 
muitos anos; depois_ passou ~oo Revmos. 
Frades Capuchinhos e em seguida aos 
Revmos. Sacerdotes designados pelo Sr. 
. Arcel:lispo. ' 

Foram eles: Revmos Padre~ Lombar. 
di, Gianela. e Natuzzi; D Frei Lul · Ma· 
ría de santana. atual Blspo e.e Botti· 
catú; Frei L!berato, Frei Modesto, Frei 
Angelo, Frei Fidelis e outros; f'e. Er· 
nesto de .Paula, l10Jt Bispo de Jacarézi·· · 
nho. Essa a ,:;equencla de mestres que 
se prolonga na. pessoa do Revmo:.Cgo. 
Dr Antonio de Castro Ma.yer, atual D1-

. retor. · 

·(Continua no prcximo n·unet'Oi 

1 TU' 
l\10Y!t l:!l:TO l\IARIANO 

Os Marianos do Carmo .iá ~e estíío 
movimentando afim de ::iue a . ,esta _de 
Cristo Rei seja celebrada com a maxi• 
ma pompa. conforme tuformacões que 

,, 
obtivemos fará µar¼· dÓ programa a ben•' 
ção de .ptedos.q e artist:ca tmagem d~. 
Cristo Rei · A imagem, que prometfl· 
ser uma. verda leira obra de arte. estãi
sendo esculpi ili Por •rin artista com-:' 
petente da Capital Federal e virá in-': 
chrbltavelmente aument'lr alncl.a mais 
:> já tão rico patr:monio artll;tlco. de Itú, • 

Apr-.Jxl!nanc;n-se o oomiugo das M~sões 
a diretoria da congregação tancou a 
campanha de.,,0 e10r postais usactos pró• 
Missões. 

ES€0LA APOSTOLJCA 

Itú tradicionalmente é " terra do en
sino. e a.in~a hoje em jia .vem manten• 
do brtmanten,ente o· seu oom renome_ 
de cidade cult:.. Existe "l~sta cidade 
alem do CoJegio 11:starlual. Coleg:lo do 
Patrociriio Escola Normal · e:sr-o1a de Ar~ 
tes e Oficios. etc .. ·mais 1utro estabele
cimento de ensino oue multo honra ,s · 
tradtçõe.q cultIJrals 1e'nossa cidade Tra~ 
a-se da Esr.oJa Aoostolit'" de Nosra Se~ 

nhora do Carmo. '>nde os meninos de• 
s•iosris de qt,rai:arem : vida t·ell~tosa. 
na veneravel . Or"!Pm -~·a.:·me11t.a.na. se 
prepa-ram oara. o sar~rdoc:'l. Ultima• 
mente ·o sem!r,arlo ciue lá -'l•1rant-f mais 
r!c vinte anos está funcionando. pas• 
sou por grarde$ tefr>rmas e melh:m.men- -
tO!. e-~tanco as _obra!t_"le aumPnto· em 
vias de conclusão. · Terminada a re
forma a ll:scoli. terá ~ sua capa~lda.dEl 
aumentada para ePnto e v nte alunr'.s, 

·i? '~a ~-ncicÍica lmmortale Dei que ligiosos vem a ser a subordinação da 
Leã.o .. ,X!Ilpropõe· como doutriná cer- . Igreja ao Estado, culminando. no mais NOVA ET VETERA não adorar a Deus, a licença sem li

mites de pensar e de publicar seus 
Nos l!:stados em que a Legi:;laçao ci-

vil deixa à Igreja a .autonomia pro-. 
pria e em que ha um àcordo publi--ta -do : ensinamento. C<1tólico o grave completo totalitarismo. E' o que de-

<lever. qu~ têm e t~râo sempre os che- ,,reenderemos do seguinte trecho' da 
fes .da cidade temporal. de reconhe- "lmmortale Dei: 
céi' 'lllU privilegio social à unica t '-' * 

. vei"dadeira [gr,eja de Cristo, como. tal, "Houve um tempo em que a. filo-
e; por' éonseguinte, .de .lhe assegurar solia do Evangelho governava os Es-
o concurso e a. pmteção .das -leis hu- ta<los. Nessa epoca, a influencia <la 
manas. A enciclica reprofa, por· ou- sab€doria cristã e sua divina virtude 
tro=lado, -como um et·ro· doútrinar-10. penetravam as leis, as. instituiç~es, os 
a opinião· ~egundo ·a qual· o 'Estado costumes dos povos, todas as classes 
poderia st. abster dé professar ele pro-. e 'todas as relaç·ões da soci>1?dade civil. 
prio 'qualquer cult_o · ou conceder urna Então, a t·eligião, instituída por ·Jesus 
igual 'e ·comúm liberdade' a 'todos 'Os Crísto, solidamente firmada no grào 
cultos, à verdadeira Igreja a:;sim co- de dignidade que lhe é devida, fio-
mo a todas as outrqS -rnligiões que rescia por toda parte, graças ao favor não perturbem a ordem_ publica. Mes- dos principes, e à proteção_ legitima 
mo"quandó Leão· XIII éoncede que as dos magistrados. Naquele terripo G 

circunstancfas contemporaneas ve- sacerdocio e o impe_rio estavám liga-
nham a. obrigar. um governo catoli.- . dos entre si por -uma. honrosa concor
co a tolerar a existenc,a dos culto~ .. ·dia e pela. troca. amigavel de bons 
dissidentes, emprega . uma linguagem ofícios, , 
cheia de reservas,·.tnóstrando que- tal · · · Organisada deste modo, a sociedade 
como um estado ideal de cou.~as, ma~ .civil produziu frutos .superiores a to-
como tilna:', .-erdàaeiri' e ,anomalia ria da e:'ipetativa. cuja . memoria subsbte 
·vida dos povos, ~- é -cara<<.eristica não e "5ubsistirá, consignada, como está. 
<l~ uma ~ã, 111as ·. de uma de- em inumera~eis do~nieutos_ que ne-
fertuosa soç1edaf!e, t?oht)ca. A con!Jr. nhum art1Í!c10 dos adversarias· i;iode-
mação desta verdade· se acha, entre · rá co.rromper ou obscutecer. - Se a 
outros documentos emariadcis da· San- Europa cristã dominoµ as nações bar -
ta Sé, no próte~Ú enviaao ao Irn- baras e fe-las passar da ferocidade à· 
perador Pedro_ n, em ·1889,' guarido, o mansidão, da superstição à verdade; 
governo brasileiro pron:nilgàu a,'Jei es- se repeliu vitoriosamente as invasõe~' 
tabelecendo · a igual,dàde · e ,liberdade· mussulmanas; se guardou a supreina-
de cultos. eia da civilização e se em tudo quan-

. ,;; * · * to faz honra à humanidade, ela sem-
Uma das. mais importantes conse- pre e por toda a . parte·, mos,trou-se 

CjUencias dó 'princípio libera}' da igual- guia e triestrà; se ifalai'dcfou 'OS POVOS 
dade de',dixei~os-ilós'varios credos re- com a verda~1dra liberdad::: scp :;i.;;is 

LIBERALISMO TOTALTTARlO 
diversas formas; se ela sabiamente 
fundou 1tma multidão de obras para 
conforto das mise1'ias, é fora de du
vida que tudo isto em grande ,par
te deve' à religíão, sob cuja' inspirn- ' 
ção e com auxilio· da qual, empreen
deu e realizou tão grandes . cousas. · 

Todos estes bens durariam ainda se 
o aco.rdo dos dois poderes tivesse per
severado, e havia motivo para es
perar ainda maiores, se a autoridade. 
o ensino e os conselhos da Igreja ti
vessem encontrado docilidade mais 
fiel e mais constante. Porque seria 
preciso ter como lei imprescriptivel o 
que Yvó de Chattres escreveu ao Pa· 
pa l'asé:al II: "Quando o imperio. e o 
''sacerdocio vivem em boa harmonia; 
"o mundo é .bem governado,· a Igre
"ja floresce e torna-se · fecunda. Se 
"porem, a discordia existe, rião so
"mente as pequenas cousas não pros
" peram, mas as grandes mesmo pere
"cem miseravelmente," (Epist. • ••.• 
ccxxxvrn.) 

Mas este pernicioso e deplorave/ 
(lOSto de novidades. que o seculo XV J 
du nascer, depois de ter revolvido a 
religião cristã. passou náturalmente a 
filosofia e da. filosofia a todos os grãos 
da sociedade civil. ' 

E' à esta fonte que devem ser re
montados estes Principi0,o modernos 

de liberdade desenfreada, sonhados e cíedade do geri~ro humano; ou melhor 
promulgados no meio dàs grandes per- como se os homens, em parUcúlar ·co-; 
turbações do ultimo seculo, como os 'mo ein sociedade, nada devessem a 
princípios e os fundan1entos de um . Deus, ou c6mo se fóra possível i.ma-
dlreito novo, desconhecido até ali,. e_ ginár um poder qualquer, cuja cau-
cm mais de um ponto · em q.esacor.; sa, força e autoridade . não residissem 
do não só com o êlireito cristão, mas inteiramente em Deus mesmo. 
com o. direito natural · tambem,. · Vê.:se · que, de tal modo, o· Estado 

· Eis o primeiro de todos estes prin- outra éousa não é mais do que á 111ul-
cipios: - todos os homens, desde que · tidão' sóberàna, · e governandó-se a sl 
~ão da mesma raça e ·da mesma na- mesma; e Jesde·então o povo é consi-
tureza, são semelhantes e, ·por esse derado comô a fonte de· tod_o o direi-
mesmo fato, iguais entre si ·na prati~ to· e· todo o poder; pelo que o Esta-
ca da vida: . cada qual altea-se tanto do nãô se julga ligado, por nenhuma, 
por si mesmo, que· e!JÍ nada. e de ne-. obrigação,: para com Deus, não prô-
nhum modo. sujeita-se à aut,oridade fessa' oficialmente .nenhuma celigiao, 
de outrem1 pode com plena· liberda- não se preocupa · em indagar _q..,nl é 
de pensar· sobre tudo como quizer e, a unica verdadeira éntre todàs, . nem ' 
fàzer o que lhe aprouver: ninguelll de preferir urna às outras, nem de 
tem o direito de mandar os outrú~ .. ,. . favorecer' a uma principa!mente; mas 
N'uma sociedade fundada sobre 'ta1s que. deve atribufr a todas a iguald:i-

. principios &_ autoridade publica' não é de' de direito, éom o fim. uníco de im-
senão a vontade do povo, o qual,, não pédi-las ,que perturbem a ordem ~!-

dependendo senão de si . mesmo, é blica. . . . · 
1ssim o unico a governar-se a si pro- , De conseguinte, cada um terá a. li-
prio. ' ' . . . berdáde . de -constituir,-se tui:t em 

Escolhe seus mandatarios1 . mas . de . q,üestões reli~iosas. cada qual terâ 8 

tal sorte que lhes delega m.enqs o d)-i -lib.etdacle, · de adotar 'à religião · qujl 
reito éld que a íunçãó do poder,. pat,a / pr~ferir ou a de não seguir nenhmna, 
exerce-lo em seu 'nome. A sóberania .• se nenhuma lhe agradar. E dai de
de Deus ê deixll:da ,em silencio. como . correm, tlecessar-iamente, a lib_erdade 
se''Deus rião existii-a; 01I'como se·não' · ·uvi•e'de'tódo freio' da éonsciênéfai a 
se ocun:,ssQ oni co~a al~a da =Q• libe1·dade ab.soluta de ruiorar ... oi.i•de 

·' 

pen~amentos. · 
Tendo ., considerado que ó Estado 

1'.epousa sobre estes principieis, que 
h-,je gosam de grande favor, é opor
tuno ver· em que logar colocaram lrl
justamente a Igreja. Com efeito, oot 
toda a parte onde a pratica pôs~:se 
de acordo com- tais doutrinas, a t·e:;
gião catolica foi posta pelo Estado em 
pé de .perfeita igualdade, ou mesmo 
de inferioridade com sociedades, que 
lhe são adversas. Em tlenhuma conta 
são tidlis ·as leis ec!esiasticas} a _Igre-: 
ja que recebeu de Jesus Cristo ordem. 

• e missão de ensinar todas as nações, 
vê-se interdita de qu,alguer ingeren
cia na instrução publica. 

Nas materias que são. ele ,direito 
inixto; os chefes de Estado prorriul
~am por si mesmos decretos· arbitra
t·ios. e a este respeito tornam paten
.te um soberbo desprezo tflas sant~ 
leis da lgreja 

Assim é. -que fazem compreender 
nas. suas furisdiç.'ies' os·. casamentes 
dos cristãos; confecionam leis ~obre o 

· laço conjugal. sua unidade e estabi-. 
tidade; lançam mão sobre os b_ens dos 
clerigos e' denegam à lgreja o direito 
de possuir. Em suma. eles tratam a 
!greia como se não tivesse nem o ca
rater, nem os direit.os · de ·sociedáde 
perfeita. como se 'fora' simplesmente 
uma associação semelhante às outras 
que existem no Estado, E assim, tu
do o que ela -tem. de· direitos. de po
der · te~itimo de ação, f~em .depender 

· d~.concc~occd<>.íavôr do .a:ovemos,. 

co entre cs ·dois poderes, '!lama-se 
primeiro que é necessario separar a 
Igreja dos negocios do · Estado, e isto 
com o fim de poder agir impunemen-
te ÇOntra a fé jurada e fazer-se arbi-
tro de tudo, afastando tódos os obs
taculos. Mas, como a lgreia não pode 
sofrér pacieritemente; porque seria 
para ela abandonar .os 111aior_el} e mais 
sagrados dos deveres, e porque eJ~ 11.~ 
reclama absolutamimte· o religioso 
cumprimento da fé. que lhe foL ju,7" 
rada, naséem muitas veze's . entre ~ 
poder espiritual e o civil · conflito$, 
cujo desenlace. quasi que inevitavel é 
suieitar aquela que dispõe de meios 
humanos . menos poderosos, ao que 
-dispõe de mais força. 

Assim, nesta situação. política. que 
hoje muitos favorecem. ha uma ten:. 
dencia das idéas e das .vontades para 
repelir completamente a igreja da so
cieçlade ou 'para censerva-la _ sujeita e 
acorrentada ao P'.stado .. A maior par
te das medida:,, tomadas pelos s:(over-
nos inspiram-s~ neste desil:lnio.. · 

As -leis. a administração publica, 'e 
a educação sem' l'elil{ião a expoliac;ão 
e a destrui<:ão das Ordens religiosas, 
a ·supressão do pod~r temporal dos 
Pontüices Rnmanós 'tudo tende a este · 
fim:'· ferir no coração as inslitniçõe:i 

· cristãs, reduzir a nada a liberdade da 
Igreja catciliéa e a menos 'do que ua .. 

. da, ainda, , todos, OS .seus çl.ireitosH t _· 

., 
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PRIMEIROS EXIBIDORES 

ALHAMBRA - O vàsalume, com Jeannete Mac Oonald. -' R. 
Amor a percentagem, com · Rosalind Rusi;el. - D. . 

ARf' PALACIO - Agu!il.s ·amertcanas, coi:n John' Oufield:·- d.MO. 
BANDEIRAN'l'ES - Amazonas dos ares, com lA>reta \,"oiµig, - A.f'Ai 
BROADlVAY - Ali-babá e os 40 ladr&is. COlll Jobo Hall. - APA. . 
IPIRANGA - SQnhando ç!e olhos P-bertos, com pàqny Kaye :- D, 
MBT JW - A torça do coração. com Roddy Fac DowaJl. - A 
Ol'ERA - As três glorias, com Donald O'Connor. - APA. 
PEDRO 11 - Amor tirano, com Harrlet Hilliarp., - APA' 

Testemunho Cio càclaver com James ElllSOn. - i>. · 
lUTZ - o s61ar das almas perdidas, com ,-tay Milland. - D. 

SEGUNDOS. EX.IBIDORES 

AMERICA ..... Guádalcanal. c~m Preston Foster. - AMCJ, 
Insuspeitos, com Joan Crawfora. - AP;t .. 

ASTORIA - Pat.xão de. toureiro, com wrenzo àa.rza. - A. 
Doutor em a:moi-cs, com Rosemary .Lane. ·.... D; 

AVENIDA -'- Minha secretar!a braslleir:i., com cannén Miranda. -;. Al'A, 
Gestapo, com lwx Harrtson. - APA. . 

BABILONIA - Fantasma aos mi.res, com Richard DL1. ,.,,,. 4,"'A • 
Um 'drama em cada vida, com John Carradine. ...,. APA. 

BRASIL - Filho querido, com Doi. Ameche. - APA. 
LIÍI a teimosa, com Judy Gariand. - D. 

BRAZ ~OL/7'EAMA - Queijo suíço, com o 01,rdt e o Màtf1!1. ·- A 
· Se<luçã.o tropical, com Mae Wl:St. - D, . · 

CAMI1UC1 - Cartab de amor, com Pedro López Lagàr. ·- A!,!C. 
Mercado -negro, com George Brent. - ·APA. · ·. _ · 

CAP!1'0Ll0 - Mestres de baile, com o Gordo e o Magro • ..,.. A. 
Seu grande triunfo, com Lew Ayres. - AP 4. 

CARL.OI:! GOMES - ~ncontn,_ de amor, com Charles l!IO;/'er •.. - ~ ... 
Madame espiã, com Constance Bennet. - AMC. _ · · 

CASA VERDE - A mulher do padeiro, com Raitnu', - M. 
O castelo do tlomem sem "lma, com Robert Newtor.. - J>. 

CINEl'.WNDI - Meu filho não se vende com RIChnrd Cii.rlsori • .,.,: l?. 
· Compra-me aquela. cidade; cem Lloyd Nolan. ..,.. A. 
Rancho misterioso, com CharleE Starre•. -, AMC. 

COLJl:!JJ;V - A grande valsa, ~cm Ferne.nd o;-avet ..... R, 
· O amor faz das i;uas, com Ann Jviiller. - D, 

COJ.OMBO - .Fugitivos do Inferno, com El'rol f1yt1u; - ..t. 
'OLON - Amigos de verdade, com James Elllson. -· A. 

Meu -filho não se vende. com Richard Jarlson, ,.., R. 
Defensores mdomaveis, com Robert Livingsto ..... A. 

CRUZl!Jl.RO •• llrancá de neve e os setefanõe,s, de Walt Oi~q. - 1,. 
Amot a granei,. com Anàrew Slsters. - "'· . ., .. ··. . . 

ESPE~lA - Aventuras de Jlmmy Va.leptlne, com Denis o,cee;e • ..;. APA, ·. 
Bebê da d!scordta, com Lupe Velez. - R. . · · · · 

FEN!X -,. O diabo diss .. não, com Don Ameche. -, lt 
GLOR14 :... Do Mexico chegou o amor, com Tito (l~ar ..... A. 

Fill1os da noite, da Mtmdial. - AP A. . . 
HOLJ.YWOOD - A grande valsa, com Femand Ora-Yet. - B. 
· · F11ho _qu!!l'ido, com Don Ameche, - APA. . 

ll)EAL ---: ForJador de Homens, ~on. Pat · O'l3rien. - Al,IC. 
Marrocos. com M11,rlene Dletrlch. ...,.; D. 
Tragedia da Franca, com Ralmu'. - A. 

rrus - o grande .homem, com oonld O'Conuor. - Al'A. . 
Dois ~ltelros em apuros, com Mary Martin, - . APA. · 

l RANGA PALA.CIO - Assa.GS!nO de luvas, com Van Hentn. - A, 
Secr~~a;ia de ~dy Hardy, com Mlckey itooney. - A, 

LUX ..,. Gung-Ho; com 'Ra.ndolph SCott. - APA, 
O amor taz das suas, com Ann M11ler ....... l)· . ·; - . 

MODERNO· - · Salve-se quem puder, com o Gordo- é o Maaro. - ,OCG'. 
\.oemo~o de palmo e Jneto,-,com OO!l. PafleY. Jr, - BOA,--· · · · 

OBERiJ4'f{::;;, Luar em·. Havanã;'êõiit: Aljaií 'Joneii;·,;:;.· li. 
Brindanélo· -COÍJI ·o pe~igo, com William . oargai - Af A. 

ODEON 1Sâla ·az111) ;_- bamasco, com Geórge Sa.t)ders. · - APA, 
o Falcão e as estudantes,· coin 'J;'om Oortway. .... AMC; · 
(Sa.l.a vermelha) - 4 ou Bam era um fed11ço, com ~ SkeJtori . .,.. D. 
Campeão da liberdade, com Van Hegl\n. - A. · 

OLlMl'l.A - cartas de amor, com Pedro LOpez .. Laiat. ~ ANC. 
Oa.rota Caprichosa., com Joan Carrol. - A. _ 

.PAlMlZO - OS.quatro filhos de adão. com lnITT'id .Bergman, - APA. 

... Esposà de conveniencia, cow Deanna Barrytnore. - n. . ' 

.PARtMOUNT - Pirnpinela. Esca.rta.te, com .Leslie ·Howard. -· A. 
· Lili a teimosa, com Judy Garland. - D.· 

PAl?A2'0DOS - Fugitivos do inferno. coru Erro! Flyr.n, - A. 
Sherlock Holmes enfrenta. a morte, . com. Basll R&.thbo11e, - APA. 

PAULISTA·- Mestres-de baile. com o Gordo e o Masro. - A. 
Amor a granel, com 4ndrew Sisters. - . ..t: 

.PAUUSTANO .- Alem do horizonte atul, com Dorotlly_Lamour. -· R. 
Tarzan contra o mundo. com Johnpy Welsmuller. - A; 

PENHA - Dize que me queres, ;om Oick Foran . ..;. APA.. 
. Garoto prodigio, com Oona.Jd O'Connor. - APA. 

Pl1UT1NINGA - Torvelinho feminino, con. Lupe Velee. - D. 
Dez pequenas para um homem, com QU'Via. de Havilland. - A1'A. 

RECREIO tCentro) - oorm\lhoca da fuzarca, com Judy canova. - APA. 
Cow•boy. de Wall Street.. · 

RECREIO (Lapa) - AE, três hardeirM, com Barbara Stanwlck. - D. 
. .Hora para matar, com Lloyd Nolan. - APA. 

--BEX .. - Beijo. da traição, com John Oarfleld. ...... A;• .4.. 
. . .Do.uor em amores,. com Rosemary Lane, - D. 

.·.RIALTO - MW1do da Carochinha. 
· Campeão e a dama, com Bell Con. - AMC. r.; 
ROJAL - Paixão tmpossivel com Hugo dei Carril. - AI'.!. 

Sedução tropical, com Mae West. - D. 
. R,OSARIQ - . Rosa a revoltosa, com Betty Grable, - li; 
ROXl - Fe)tlco do tropico. com Tito Ouizar. - AP A, 

.t::rros da adoleseencla, com Frankie oarro. - A, · 
. SANTA ·dECILlA - Fugitivos do inferno, com Erro! f'l$?ln, - A,. 

· . Torvellnho feminino. com Lupe· Vclez,. - D. 
'SAN'l' A HELENA - Millha vida é tu&. com Lew .. \yres, - A. 
SA.O BENTO - A volta do vampiro com Bela ·Lugosi. - D. 

.Meu reino por uma coslnheira, com c11ar1es Coburn, - D. 
.SA.O CAETANO - .. As três herdci!a" com Barbara Stanwfok. - n: 

, Oaróta caprichOsa, com J\lan Carrol. - IJ. 
$li.O CARLOS - Chamando a morte. com l3oJis Karloff. - D. 

MUlher .fera, com Evelln Ankers. - AP A., 
SAO GERt.ADO - Palheta da vida com Monty;Wot1ley, - AP.t. 

Um éavalhelro da iolte. com Brlan Donlevy, - R. 
SA.o· JOSE' - A m11lher do dia, com Spencer . Tracy, - APA, 

Jornada traglca, com Ray ,'4iddleton. - .A. · 
S/i.O LUIZ - ·Dize que me queres com Dlck Foran. - Al'.A. 

Sherlock Holmes e a arma secreta. com BasU Ra.tbbone. - · A!-'.! 
. - A familia Dresser. ·eom Consuelo Frank. - Al'A; , · 
SI.O PAULO - atire a primeira pedra. com Marleni, Oletrich, - D. 

$etlrna ·vitima, com Tom Conway. - ÀPA. 
.. SA.P PEDRO .... J,4ulheres de ni,nguem, COI\'I Ginger Rogers,, .- APA. 

Um. mundo de ritmos, com Kay Klayser. - AP.A. 
UNIVERSÇ) - Fugitivos do in!erno, com Erro! Flynn" -' .t. 

.Salteadores dos pampas. . . . . , 
VlLA P1WDENTE - Ferla3 do Santo. com Ueor,~ c: ... A .. i•• . ._.: ,J!i.t, 

'.:'EATROS 

BOA- VISTA - Veneno de cobra, com Cazarrê. 
'. SA.NT'.AN A .-- couro da Russia, com Walter ·Finto. - ll 

. JiXPLICAÇAO DAS CóTAÇôES 

B, ..;. l3OM - ,Fim1e que pode 11er Visto !l01' tod~s com i,ro~ltô m.ôral. . 
A. ~- AC!i!ITAVEL - Filme que pócle ser visto· por todos, embora sem pro-

veito moral. - . · . . · · '· O: : .<· 
A.Me - ACEITAVEL MI!JNOS PARA, CRlANQAS - Filme que pelo wedo 
ou cenas pode Impressionar o p· .. ouco fofantU. · . . 

: BPA ..., BOM PARA ADULTOS - Filme que pede .!er Visto com proveito 
. . . moral tão somente por ad11ltos. . . t. L . t . 
Al'A - ACEITAVEL PARA. ADULTOS - Filme que pode ser ·v1ato ti.o, 

somente por \dUltos embora ,em proveito "-ioral. . . . . . . 
· .R. - .RESTRITO '-- Filme que pelo enredo ou cenas:deve ser. estritamente 

1·eservado a pessoas de solida rorm&eão moral e religiosa. 
D -- DESACONSELHADO - Fume que pela gni.·1e tnconveruencia. do enredo 

ou cenas; deve ser evitado · por -qualquer· publico. · · 
M. ;...,. MAJ.J - FilUle preJudlcla1 pari\ qualquer· publico;- • 
,NOTA: - Jt importante que o !lSpectaclor n<to •..e contente com .. • aimple., cota.- · 

· . ção do filme ou da ieça de teatro, mas que proeure conhecer pele · 
menos alguns detall:ies da critica. Isto justi11cará uma éotaçiiD que. 
afirma,da. sem · nenhum comentario poderá · l)al'eeé.r. tnJusta.; . e SO• 
·bretudo com a leitura de uma ana , qur i)6e em televo ·.oa ele·· 
mentes ,bofil e maus do filme o espectador pouco & llOUCO,. ,eJ!UCl\râ 

. · sua copc!enc.!a e aprenderá a julgai" por si rn.-smo · cs .outros· filmes 
que lhe, forem. _ap1eHenados. . . . . 

o boletim da Orientação ?-4oral. · dos ·E11:>etaoulos contffl1 mna 
critica detalhada de :.Odas os,.fllmes· exibld~ em ·s. Pauto.-$ publi• 
catlo semanalmente e a. asa!natur, .. anual éUJ!WI Cr$ 28,00. na C&• 

· pital e Cr$ 30,00. iiara o rnerior, tnfnrmiocl!es ti!' .AsSIOClaôlo d0& 
Jornalistas l:Jíttolleos à rua QUintlno l'IOCatu-v&, 1'78, 8,o andu 
·sala· 3~7 - Fone: S-7760, · · 

fodo ,, Católico Deve·· Ler ,o- >LEGIONARIO 
/ 

LEGIONARIO --7:.-

A "_Historia das Religiões" de P. O. Chantepie. de la Saussaye, 
C d din. - t . I - A CEGUEIRA. AS MOLESTIAS MENTA~l 

cm gran e a 1raçao encon rei I , : ; ·: 

cm livrarias cato!icas a obra de Chan
. te pie, "Historia das Religiões". e pe~ 
lo· que me informaram, é artigo de 
muita <saida. Aliás. o livro é atraen-

(Editórial «Inquerito", Lda. Lisboa· 1940) 
nas paralisias, dôres de cabeça, atrózes e conti11uas, falta .. a,, 
memoria, rumores n.a cabeça, derrame cerebral, idiotismo; ,sn~ 
puraçâo dos ouvidos, lateiamento das a'.rtik(a~,. f'6ços' dé .~tt+ 
puração, etc., são.em geral causados pela St,fths.herdada·ou 
contraida, ·essa cruel molestia que silenciosamente corr.óe 
o orgamsmo, ~m todo -seu. cortejo de dores e sofrimento.s, 

Pe. Heládio Correia Laurini 

te, de bela encadernação, bem tra- nesse caso poder-se.;tam' encadernar 
duzido, e, muito emb01·a custe cento .. mim só 'volume o "Príncipe" de 
e vinte cruzeiros, sai cÍ~s vitrinas .co~ Montesquieu e uma ~efutat.ão do mes-
assustadora fa.ciljdaéle. - mó por µrn Padre catolico e assim ofe

recer oJionfoudo '.inteiro aos leitores. 
As livrarias catolicas cjizem que Seria'., issó lib"ito? . . 

podem vendê-lo, pÓrqµanto. a edito- . 
ria! supra anexou ao iivro traduzido Ac;ntece que livros sobre his.t,,ria 

· Urt'l apanhado sob1·e o Cristianismo, dás · religiões e filosofia das religiões, 
sob o ponto de vista da his_toria das I hoj~ 'embuidos de evolucionismo .º . 
Religiix)s,, da lavra do, fe. l\iljm~el M- . : mais'. exag~rado,. e optros erros, ex1-
ves Correia, que tein .· por ba1,:.o . ~a , gen'I ~pecial vigtl;mc1a da Santa lg,re-

: pagina que segue· ao titulo, "o 'Cris-- -' ! ja. E' por isso c;iue a licença de ler 
' tianismo", os clii:~res: ''Impressão áu- . livros proibid?s, geralmente concedido 

torizada por S. Excia. Revma. ci Snr. pela Santa Se, faz resalv!l quanto aos 
Bispo de Mitilene." , li_':_ros sobre os fundamento;S d~ reli-

l?rlmeiÍ·runente não ê a forma usual 1:1ª?·.-~que ~s tratad~s de hIStor!a das 
da licença eclesiastica piu·a livi·os, que rehgio~s sao .. !orçosamen,~e obngad?s 
i,abenios ser o Nihil obstat" e o "Im- ª e~carar. lp.is, o te:i-;to: .. ·, · • • · · · li-: 

.. primàtur", com o nome .expresso de centia1;1 be:1!gne . conced~us leg~nd1 
· quem · concede -a licença; tempo e lu- ac re!1nend1, sub custodia. tame1;1 ne 

gar. E dado que -haja · aprovação, no ~d a_h~!'Ull1 manus peryeniant, hbr~s 
caso, somente ·atinge ·o apendice do proh_ibitos et ~phemend:5, exceptJS 
Pe. Mahuel; não se estende. ao. volu- openbus haeres~ vel schism~ ex ~ro-
me . todo, nem se pode n~ca · estên- fe~o. P;opugnanttbus, vel ebam. 1psa 
der. E' coisc sabida· c;iue apontar a i-~hg1orus· fundamentl!- evertere mte~-
aprovação de urna parte' para' que se übus nec non oper!bus ,,de obsc:ms 
leia O volume todo ê cooperar para e?_C professo tractant1bus. .(os grüos 
a ·difusão de livro não aprovado e q1.le · · sao nossos). 
exiglría aprovnção. Nem se pode ale-
gar ignorancla, pois que antes· de se 
eiçporem livros à v.enda, devem, si a 
materia o exige, ser. eles subi,netidos 
à autoridade ecle~ias.tica, . e hão ao 
julzo de. uma·· outra pessoa -sem au
toridade para tanto. 

* * •li 

Para têr-se uiµa idea vaga dos erros 
q\Jé Chantepie · professa vem aqui um 
ou outro trecho sobre o povo judeu. 
do Antigo Testamen~o.: sua religião, e 

sobre a Biblia. E' certo que o livro é 
uma coletanea de autores;, mas todos 
professam mais ou menos as mesmas 
teorias de quem coligiu suas contri-
buições. · 

Pag. 233: '.'Esta divisão procede da 
hipotese que pretende · que. o Pep.t.a
teuco no seu c;:onjunto, no~ reporta ao 
tempo de Moises. As hwestigações 
efetuadas durante mai- de· um seculci, 
esclarecem.' cada vez mais o. carater . 
erroneo desta opinião; O · P,mtaté1,1co 
não pertence ~ uma epoca unicà: con
tem. a obra de centenas de ~rios e 
amalgama os period~s ànterior e pos
terior ao exilio numa combina~ cu
ja unidade é artificial." (Esta (>pinião. 
está. condenada pela Comissão' Bi-
bHca). · · 

'?ag.: 2391 "A concepção . que dele 
(Jeová) se poçle ter depende do. con
ceito que se · tiver sobre as narrativas 
refere11tes. aos patriarcas, Se bem que 
haja geralmente .. acordo em ádnµtir 
que· não tem nenhum- carater hlstorl
co, existem ·graves divergenciss na 

. rna;ieira de as -compreend~ e apre
cia.!' (outro érro cpndenado péla Co
mls~o Biblica). 

Pag. 242:· "o animl$mo e·l,)rinçipal
mente o culto dos antepassados tive
ram certamente . em Isr..,el, eomo ~m 
c;iuasí todos. os pdvo11, mais importan'! 
e.ia c;iue aquela q'l.ie se lhe atribuía an-· 
tigaménte." Etc. · · 

aniquilando a !'aragem, a v1d,a . , "'<HL 

Energico au::.:iliar 110 tratamento da Sífilis, de ação-certa~ · 
efü:az: e rapida, aprovado pelo D N S P, é·o remedio de éó11· 
fiança para o tratamento dessa rehelde·enfermidade. 

Consulte seu médico que lhe. d~r~ seu apoio e comece,;_~- · 
boje mesmo, seu uso e tereis vossa saude protegida contra: · · 
essa traiçoeira doença. N.o 93 EC 

E VAN G. E LHO 

C AR 
OECIMO SETIMO DOMINGO DEPOIS DE PENTECOSTES' 

. (S,. Mat. 22, 3446) 1 

E o volume _presente nunca,_pode·fi. 
gurar nas vitrinas de · uvrnrias . cato~ 

· licas, .pois vamos· a um mestre na ma
teria, o Pe. Guilherme Schmidt, 'áutor · · 
do livro, '.'Manual da Historia ·Com
parada das Religiões", cuja tradução 
do alemão para o . iF1liano · esteye aos 

NOTICtAS · DOS ESTADOS 
. Naq11ele tempo, aproximaram-se. de Jesus os Fariseus, e um deles,. iJeri• 

to_ na. Lei, tentando-o, fez:.fhe esta _pergunta: ".Mestre, qual , o maior manda• 
mento na Lei?" - Respondeu-lhe, Jesus: "Amarás ao Senhor, teu .Oeus,,.-de 
toc:lo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu ente_n_dlmeilto. 
Este 6 0 maxlmo e o primeiro mandamento. Mas o segundo ê seinelhante a 
este: ,Amarãs ao teu proximci como a ti mesmo·. Nestes dois mandamento111 
estã pendente toda a _Lei e o.s Profetas". - E estando junto os Fa_rlseus, 
p<1rguntou•lhes Jesus, dizendo: "Que vos parece cie Cristo, de quem é Ele 
filho?'' - .. Responderam-lhe: "De Davi". Retrucou-lhes Jesui;: "Como então, 
Davi, em. eaplrlto,. lhe chama- ;Senhor, dizendo: Disse o s,nhor ao meu Se· 
nhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus. Inimigos como esca• 
bolo de_ teus p6s?' se, pois.' Davt·o chamou,seu senho.r, de que modo ê El!II 
seu filho?" -· E· nlnguem poude responder-lhe. uma só palavra, Nem algui:m, 
deade. àquele 'dia,. se àtrevéu mais a Interroga-lo. 

cu{dados da Ob.ra Pontifícia 'para ª s ·a N T A e· A t A R I N A 
preservação da ·Fé, e pertence à cole~ · · · · • · ' 
ção "t'ides"·da_ mesma obra.·.Ora beln, ASSISTENTE AO SÓLIO .POXTiFICIO 
il: pag, t23' do · Manu~l. na. edição 1ta• • FI.ORIANOPOLIS, (ASAPRESS)· -· 
liapa, 0 Pe. Sclunidt 41z: "Combina- Teve .a· maior e. a -máls grata reper-
. · f' • ·· 1 · cussltó nesta. Capital, a .noticia de que 
çõsJS de teorias ISlomito ogicas com O santo Padre Plo xu; acaba de n·o· 
teorias animisticas encontram-se tam- -niear Assistente do · Solto Pontlficlo, 
bem em A. Reville, - que foi por 'ao t]xmo. e Revmo. sr. Dom Joaquim 
muitos anos· o ~ditor dá "Revue de Domingues de Oliveira, Arcebispo. 
l'Hislôire des .réligions",. ..; no liwo l\letropolltano. 
"~s Réligtons·iies·peup1es .. ,non.civi- p·E" NA M B U C O· 

ARCEBISPADÓ DO PARA' 
RECIFE, (ASAPRESS) _ O E::tmo. 

Snr, Bispo õé Gar;!.nhuns, . D; Mar!o 
Vilas Boas, qúe acaba.· de 'ser nomeado ' 
Arcebispo do ParA,_ d~cla.rou que· •li 
achava multo feilz • na sua Diocese, 
dlrlgindÔ-a esp!rltualniente, e qúé 'le• 

· vará. saud,ades do seu Cl~ro. 
O novo Arcebispo 4o Pará. dec:larou 

·alndà aos jorna.U'stas que espera: con• 
, tlnuar ,a. obra notave1 doa dois ·gran

cle·s e ultlmos Arcebispos de .. Bélem. 
ss. Ex<iias. D. Jaime e D,· Antonio 
LustCISa, atualmente Arcebispos do. 
Rio e de Fortaleza. 

.C () M .E N T A R I O 

Dois motivos tinham os Fariseus, Isto posto, temos criterio para j1,1I• 
e eni · geral, os isráeEtas, para amar gar as pessoas - e muito especial-
ª ·Jesus Cristo: como. Deus, e· c1>nio mer:te os cati:>llcos, '."'" que, na sua 
Hom·em. Como. Deus. soberano Se. vida. ord!narlà, cuidam de tudo me, 

lisés (Paris, 1883, :j:,, p .. 222)";_ em H. 
Siebeck: .. "Lchrbuch des · Religions-,. 
philosophie" (Manual de filo~ofia das 
Religiões, Friburgo ein Brisgau. -
Leipzig, 1897, p. 13), cm P, D. Chan• 
tepic. de la Sa11ssaye: "Lehdmcb dei· 
lteligionsgescbtéhte" · Manual dfJ · histo
ria das religiões, Friburgo.: em · Bris
gau, .:.. Leipzig 1897, p. lS). 

O Index librorum prohibltorum não 
condena nominálmente esse livr»; es
tá, entretanto .· condehado . relo direi
to comum da Santa' Igreja 'por conter 
teorias reprovadas por ela .. Aliás, li,-

1 NOTICIAS DO.lNlEKIORI 
nhor de. todas, as cousas· deviam os nos· de -amar e servir a Deus Nosso 
Judeus ama-lo com todas .as, energias Senhor, ou, - por outra, não .o amam 
de sua alma, . pois que .• dei~ depen• coiµ tOdll. ·a alma, com todo o enteu• 
dlam da . maneira. mais: a)lsoluta, · e . dimento, e ·,todo ·o coração. Catolicol\l 
à.inda por um motivo. especial, pois que se. con.tentam. com .as praticas d'e 
que, eles- constituem o povo eleito piedade, e nã<> se,dedicair a. nenhuma 
de Deus. Como· homem, Visto que, obra de apostola.do.· Católicos que 

S O'R O c·A·II A 
O L~GIONARIO 

vro algum de~sa matei-ia pode ser im• . Sob a competente dire,.;:o ·do prof_. 
presso, vendido, etc. sem trazer o ,,... 
"Imprimatur", conforme O canon 1385 . Luiz Marins Sobi:inho, o LEGIONA-
do Cod,igo de Direito Csncni::o: "§ 1. RIO tem alcançado a mais ampla di.:. 
Sem c;iue precedá a censura c,cksiasti- v61g~ção em Sorocaba.. O c;i1;tadl'.o es-
ca, não sejam editados nem siquer por tatJStico que r.os foi enviado :por 
leigos: · . . ,, .. e~te .. n.~sso esfo~~ado cooperador 1:1-
, .. , ... , .. , :· ·. - . · ..... ,.:g,,·,-+·dica,-n'n.;:'acrescuno. gradual·, da c1r-
. 2.? ·os hvr~s que -.~em p:is?eito· .. g •·"ê'ul(l.çil,o , lo 1,EGlONARIO ·. nàquele 
~ivmas_ E~cyit?Fas, ,a ~ag:ada 'l;'eol~- · .. prospero centro indústrial, e nas ci-
g~, à füst?rra Ecles1as!1ca, ao D1- dades que pértencem à diocése. 
-re;to Cànomco, à Teologia n_atural, à • . . 
Etica e a outras disciplinas semclhan- A$u:n, a sa1da do ~EQIONARIO, 
tes religiosas e morais; ... " Está por-. que f01 de 1.920 _er.emplares no ano de 

· tanto dentro desta . proibkão qual- 1942, passou a ser de 10.519 exe!llJ?la-
quer' tivro, .. sobre. J$,tÓria )ia~ · Relí:- · .. r,es em 1943. ·. O~. da_Jos · estat1st11:os 
giões. .• .. . _-; · :-" j ; , t · . { 1,ef~te.ntes -~ 194~. ,indicam :;urna .cir: 

. . . · ,.: .. . ..:; . ,h /,: ·.e / . ,e culaçao muito· animadora; ia que ate 
Nem se diga qu~ -tem o hvro_, e1;1 . agosto foraín- vendidos m·ais' dé 9".000 

apreço um apend1ce aprovado, I'o15 ·• exemplares; o '}ue' ·exprime wn ·uo-

fl>IM 

tavel acrescimo sobre o ano anterior. 
Estes resultados, se manifestam ele 

um lado a competencia e a ·.dedica
ção .. do sr. prof. Luiz Marins Sobri-
11ho, indicam tambem os grandes. be
nefícios que- decorrem para a im• 
p1·ensa catolica de um esforço de pro
paganda bem· orien.tado. 

RÍBEIRAO PRETO 
CONGREGAÇÃO MARIANA _DE 

SÃO JOSE' 

Nà Igreja de São José, em Ribei
rão Preto,. l'lo dia 15 de agosto, · fo
rlll11 recebidas numerosas jovens . nas . 
fileiras da Congregação Mariana. . ~· 
llm novo_ vigor e novas forças a en
grossar o exercito ai:u! · da-. · V 1,rgem -
Mãe. 

HISTC1,i1co DA CONGREGAÇÃO 
MARIANA DA IGREJA DE SANTO 

ANTONiO 

A Gongregação Mariana Nossa Se'• 
nhora Menina e Santo: Antonio, - da 
Igreja de ;;anta . l\nton\o; fündada a . 
30 de junho de 1J35, pelo saudoso Co
nego Dr. :'rancisco. de . Assis Barros, 
sendo seu .·.-ime .. o diretor o Revmo. · 
Pe. D. Felipe M. Gai:soni,. e atual
me.nte é· diJ:igida pelo · Revmo · Pe. D • 
Isaias Iacuzilli. 

Durante os anos de 1938 e 1941, du-

rante os quais foi dírfgida _pelo Re:vino. : . · · pela• graça,. s·antiflcante, . e pelo- · des· crêm para si; e 'não se lhes dá dos 
Pe. D. Pedro Paollazzi,' alcança.rarti · tino .. eterno de todos os homens a fa· ataques de· que é alvo a Esposa Di• 
seus membros O belissimo numero de zerem, um -dia, parte. da familia. de · let.a de Jesds Crtsto, a Jgrejà, Cato-
110 Marianos. , .. · Deus, no Céu, merecia Jesus Crls· licos que, dêsi:ta. que não os tiram di• 

Atualmente está -a· Congreia~o di- to ci amor que reciprocamente se de· retamente nos seus interesses pes• 
vidída em dU;ls secções: Uma secção vem os homens uns Jtos· ·outros; e soais, pacificamente ,se sentem belll 
composta pór operarios -e. outra por àqul tambem. havia um titulo espe, , não importa. grasse a heresia, ou se 
estudantes. · · - cial de · amor com ·relaçãó à Jesus deturpe o esptrlto tradicional do Ca-

Cr!sto, poi;'! que não é ele_úin_-h_._ô_mem tolic!sino. ·Estes homens não Os marianos . se dedicam. à Obra · - ·' D ' · · . . . · como ·ºª·· dem_ al.s,- . mas . o H_ .omem. uni• amam a. e_us . de_ tôdâ. a alma porque 
do Catecismo e à Sociêdade Vicen- - d d i J 
~a. Mas é.»o .. movimei,to. missiona~ . ~;e-~~:~d=~:·;::r:,.~,;ª~:!!~~ •.. !~; 2.:~~lst:1::a;,~1r~~a,::l:1eg~~t~na~

6118 

~jo que eles .se. sobressaem de modo ·.··. ór_a. ,· ·.era_ pr_ êc. is~m_·e_Óié ·. o. e_ ·o __ ,i'.l __ .ti'à_.r_._l_o: · . Ta_lh_ ,. hem_. '.,i> __ .od_ e_.in_ ·. ós.·avaliar a atitude 
notavel. Provam;.no a quantia · de· 
Cr.$ 7.,34,00 (sete mil setecentos e que faziam os F.àriseusONãá tinhaµi dos càtoUceís_qu,e;·para com seus se-
trinta e·· qu:s.ti'o cruzeiros) arrecadada para. com' Jesus ·Cristo-• a _Veriéração, · melhánt,es, ar<lem de Inveja porque os · 
no ano passado, · ar'o· áção e respeitei que· lhe· deviam · sentem silp,êrfores, quer na lueldea 

como Deus, pois,não lhe reconheciam . da ltitellgeµeia, .quer na energia da, 
Assistem os Congregados à Missa a aureola dá divindade; e não. o pi'e• · vontade, quer: na firmeza de carater, 

elas 5,30 hofas. Ultimam.ente··foi or• · zavam como seu semelµante,. :visto quer ,nos dotes. ci_o. coração. E por 
ganizadr. u'a' s~cção Eucaristica com · que empenhavam-se•m tenta-lo- para. isso tudci taaem. .para, perder a estes 
15 rp.embros efetivos. · · perde,to •. · . · · . ·. . semelhan.tes, , tecem,lhes mil Insidias, 

As ,:-eu:iiõe.s iã6 semanais. como • .T<J eis ai a razão do!!áois- ensina• para despresÚgla:10s, ou difama-los 
tambem as aulas de Jru;trução Cate- i:nentos. que ba. nci EyangelhCl de . ho; na oplniã?. ·publica,. Cresce de ·ponto 
quet\ça e Hrotôria 3agracfa. Conta · jG: Perguntado sobre O primeiro -man• . esta perf1dla, quabdo vem acompa• 
ainda '.a Congregação com bem orga- . damentq.. cliz Jesus taiµbem quál é O nhada ~a calunia. De fato, estes ho• 
nizadá Biblioteca. , segundo, • para Insinuar que 03 . Fár.l·. -~en~ nao amam ao proximo. como a 

Atualménte está a ,.Congregação seus com sua atitude <Íescônhectam. s1 mesmos. Não eumprem a Lei, pois 
composta por 72 membros entre Con- 811te' mandamento de ~mor para com , esta depende · t'ambem da satisfação 
gregados, Noviços ..: . Aspirantes. - , 0 proxlmci, que, no entanto, obrigava da caridade para com e prcixlmo 

O movimento espiri;ual é muito . quasi tanto quanto o primeiro, ·e <mja 
bom e ainda no ario · passado os <'.on- ol>servancla era Jndispensavel para . 
gregados fizéra!ll 653.906. atos de pie- a salvação etel'l)a; pois qu·e dele'-' 
~e. .· '. · · tambem estavam pendentes . a L~i e 

Desde· janeiro de 1944 funciona a o; Profetas.· .... Más, pàra mostrar 
"Liga Missionaria de F.studarites" Íi- · como à falta, dos: Fariseus não era 
itada. à. Obra 'dê Pr:opagação da Fé 110 apenas contra este-' segundo manda· 
Brasil. >nento, semelhante ao primeiro., na-

(:Qo "Bofotim Diocesano" da segunda parte, convence-os Jesus <le 
Fedei-ação Diocesano das ·CC. M\I. inJredul!dade, porque não · quizeram · 
de. Ribeirão Preto). a.Jeltar a divindade do Filho do Ho· 

r.1em,· Já..claramente' Insinuada no an· 

TANAGR~N 
Otlmo fortificante 
feminino. exclusi
vamente teminlno 
i\1erc-t> de seus 
honnonios espe- · 
ciais' fanain-an re• 
iuvenesce .a mu
iher. fana!lran li 

. o reir,édio Indicado 
em ''lcfo• os ea~o~ de abat.lmento 
rugas preet"ces. envelheelmento 
premP'•1ro,. cabelos brancos at)• 

· tes do tempo. Em todas u 
lrogarlas. 

tigo Testamento, em que eram eles 
ueritos. 

" * * 
A uonn~ pois, de ação de nossa 

parte deve ser esta: Deus prime1ro 
··que tudo. E De\ts aqui envófve tam, 
bem a Jesus Cristo - verdadeiro 
De1,1s - sua. Igreja, sua Doutrina., 
se_us ti els; .depois, e só depois, os ho· 
mPns, e assim mesmo rela<'!onando-ns 
para Deus, isto é, tendo em vista a sal 
vaçli.o eterna dos -mesmos·. Esta é a 
norma, porque outra não é a lição 
q•1e se cimtein no presente evange• 
lho, 

·* * * 
Não é dificil de. se. ver. como a fr& 

quencia de casos comt:1 estes, freqúen· 
· eia sempre maior, qµando a Fé-se (:)11• 

· tibla., e o j!sp!rltó de Jesus Cristo es• 
m.oreee, dá aso .ao aparecimento de 
caracteres adamantlnos que, apezal' 
de .todos estes tropeços, não deixam 
d,;, seguir fielmenté a Jesus Cristo. 
São eles q~e realizam plenamente a 

· bemav'enturança promulgada pelo Di
vino l\Iéstre n·o Sermão da Montanha: 
'.' .li'elizes os que sofrem perseguição 
por -amor da Justlga. porque. deles é 
o RE:lno' çlos Céus", - ·()onrenhamos 
que vale a pena sofrer estac.9ersegui• 
ção. por amor da Justiça, isto, da vei·· 
dade e do bem, porque a mercê é 
realmente compensadora, 
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Res:: Rua HafaeJ de Harros. 457 

'l'el.: 1,éii63 . · 

Dr. Celestino ·B-ourroul · 
Res.:_. L.gn· i:I. t•aúln. ÍJ, ;_ , eJ., Z·26aa 

olu, ~ a:s &'·IÍÍ>r..s. · 
cóns. Hua .1 dé Abril.· 235 

Dr. ijeynaldo .. Neves 
.· de FigÚeiredo . 

DO·_- FIO!Jl'l'l'llf' l>AS · (il,INWA~ l!l 
· SAN&'l'ORIO'SÃ,'ll'J'A C:A'l'ARl/liA 

llHWR<HA l>AS .. VIAS.· l:llt:l'AltW!:l 
Cons., .:Rua M11rcont 8* • a.o antiar 
Fon11: •~8?•.7 - ll;'ts 14 l\~. 16 horas, 

nesldenelrt:. Av. PA<lAerubO, lOH 
· ·· · · : /· i"one: i•Z6Z5 · · ' 

R A I O·S X 
1 
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~ .000 NAZIS PRIStoffflffDS 
LONDRES, (Reuters) Ainda. 

"'"istem contingentes alemães resis• 
iiindo ao sul e a sudoeste de· Boúlog. 
:ne, onde cerca de 7.000 soldados ger• 
;rnanicos já, foram aiirisionadôs. 

Segundo se anuncia oflclalmente, 
à~ forças alemãs foram obriga:das a 
J'ecuàr. para o terreno elevado situa• 
Ido a sudoe!te da cidade. Um. ponto 
fµtifieado alemão na floresta de La. 
<):,:eche, nos arrabaldes de. Boulogne, 
~ atacado por bombardeadores me •. 
.t!ios e lig·eiros aUados, ANO XVIIl . 1 

. -, ' . . : 

•Sã,o Paulo," 24 .de .Setembro·de:·1944 

ALIADA lM lODA .t.lREN·lE OC1DlNlAl 
~ . ~ . ': "' , . . ' . . . . '· . : , 

~bre·m. caminho, as·· blindadas .das, N~ções • Urlidas·:~,-Cidij<l~s rlib~rtadâ!f,;.::.::i:A'''ituação 
kla~ tropas paraquedistàs des_embarca,das Ó'a 'tloland:a '-;·Gr~n~~; co_mbat~Jd~C''tanks'' 

no sector de, . o·ienze ' .. 
STOCKOLMO, (Reurers) - A sudes- :rerous ataques alemães de todos os lados. 

de de Aachen, as forças anglo-norte- · A base da investida állada ·da: !:rontei• 
am'?rica.nas aumentam cada, vez mais ra . holandesa na. cjlreçlip cje Nij_m~n . 
sua .já t~menda .'pressão .sobre.· as for- · esj;á. sendo·.alargada.• agora. para o· sul de 
cas alemãs - confessa. a agencia ofi- Eindhaven, , numa· extensão de · quarenta. 
êial alemã D. N. B. · qullometros aproxln'ladl!.tnentt e , s\il!-S 

. RUI.\IO A BERLIM fôrça& continuam. a mvestir":.pa.ra.·.'lei;f.e 
LONDRES, (Reuters) - A ofensiva e. para oeste para' cobrir os flàneos· ·da 

ido- generà.1 · Dempsey vem. coloc~i; à ;pen- arremetida aliada. Todos os pontos es-
te.' de lança. blinda.da do 2.o Exerc!t.o :a trategicos ao longo da .rota ·da coluna 
J6 qullometros mais proximo de ~r- . aliada fprain conquistados,: âupientando 
Jim do que quaisquer outras: tropas dos· tambem, o poder doo. contln~nw.s al.la-
exercitos aliados. · dos.. AssiIJalou-se, éonsideravet: opo~ão 

A base do corredor de Nijemegen es• aerea do .ini!nigo, que, se.àproveitou das 
tá sendo lentamente alargada à medida vantagens da IÍlã visibilidade para: es. 

dadéS' 'de'. Arnlletn' é: obstinada;. Entre~. 
ta.nto, .esw. torças estão· reststlndo-:fh'-
1n~ente'a,,oe:;te ··t1a· cidade<,e repélem 
os•d!ferentes .ataques alemãs,, à medida 
que ··soo desenca.dead~.' · 
A 'Ml\IOR ·B,\TALHA DE TÁNQUES. 
· . ·. · ' '~E HIST(>RIA . · ·· · • · 
, L~NPRES, (ReutersL · .,.,... As : forças 

bJin~- :alemãs , ooncentradás .. 'na. re- ·· 
gião.,:de, Dledu.ze, de110n~ea,ra.ni , final· 
meP,te, · 4. ultliria.s·,horas · da., noite .de on
~:. o • -~ú : e$'pei'ado ~to · de 
enye~ur,à às :; pPS!çQe~. norte~àmerl.ça.
n~,t- Nést!'8::~~!Dl!lf> hOras; no. decorrer 

da. 11131ior• batalha. de ~n~u~ · j~/~ra.va- . 
da -na Europa/as, fo,ças;dó ge.Iiera.J Pat•. 
ton puseram·forant 'de:.âçãó .68 .. tanqucs 
alemães. Esse·.nuniero'.eléva a mais .de. 

. lOQ o totà.1 . de tanqü~s .· hitip!gos des
·ti·uidos .na. ,a.rea de: Dieuze; ,nos ultiJnos 

. cmcó . dia.s, . A'.cre,dita~se' Q,)lé ·uma: par- , 
te dos tanques: germani(lôs.na região de 

· Dieuze . foi renü-enterrada, .. por falta . de· 
gasolina., · Acredl~-i~, : entretan:to, . que 
mais '.cJe mo tanqúés ale111ãei;foram .uti
ii~ds,s· no li!-llcame11to d~. assalto ao 
anoitecer de· .ontem.· A batalhá. prosse• gue. ' . . .· ... 

NUM. 633 

OS BRASILEIROS 
EM .LU T~A 

l\IONTBVIDBU, (Heuters) -' Em 

seu riuinero de 21 l)J), o diario lo
·ca.t .. ~-1 Paiz", c01nentando as ex• 
. pressões do general Clarl,, coman
. dç1.nte 'do . V Exercito dos Estados 
.', Unidos, a proposito da· atua~ão c1a:s 
fÓrçãs. eXJ)eq.icionarias· bras,ileiras 
,no··· 11:front'" italiano, escreve o· sc-
g:Uinte: 

uo exito alcan~ado })or esses ,·a
lentes representantes <Je um povo 
1átifi.o .. americ·ano não surpreende .. 
Não. podia se·r outra .a ação. de uma 
raça ·viril q~e defende o princ!pio· 
em que acredita firmemente. A de
mocracia· ~eve aos soldados do 
,Brasil um etêrno agradeci~1ento". 

.. ·PARA AS. SUAS 

SERVICAIS 

Guarnição <le aven
tal, gola, punhos e 
touca em· · organdi, 

·cóm c1ifeites de-mi-, 
;11osas 1:endas em . 
volta, t-o·u·c a. ,de 

que chegam reforços · através dA .· cabe- capar aos combate.s . com os. (laQ.8.(1 alia• 
oca. de ponte de Escalda. Os progre,,;sos dos que eseolta.:vam. os. a'l1ões de ·trans-
.:.Stão sendo assinalados ém ambOs. ·os· porte, . Vinte· aviões lnitntgos foram. aba.
:flancos da cabeça de pOnte, · · · · · · tidos contra. a perda de quatro .. 11,viões 
,;õENSIVEL RESISTENCIA .INll'lllGA al!a.d03. . . , .... · . . . . . . 

LONDRES, (Reuters) ·-, ·. rnforma,,se Na região de- Eldhoven, 18 aviões ·al~ 

IN~NSIFICA-S[ ... A. REACiU.<.ANThNAZISTA ·. NA DINAMARCA 
1 

. amarrar por .uma 
fita de veludo pre
ta: Nossa rec:ente 
importação· da In
glaterra, . 

l1esta capital que as forças aliadas que mães foram encontràcfos. e 3 foràm: dá,-
penetraram no Reich, ao norte e. ao sul nificados. · 
da cidade de Aachen, estãoJlencontran- Ontem, a Luftwaffe surgllí- nos ares, 
do cada vez maior re.slstencla dos .ale· prócurando ocúltai'-se, .. po~m,. ·na.s.,nu-
mães, e seu progresso é lento. · ,•ens. 

A lellte de Aachen, as forças aliadas 'CONTRA•OFENSIVA NAZI· NA· 
,conquistaram um terreno eleva.do,. si- · · HOLANDA · 
:tuado a leste ·de StolbOrg, onde· prosse- · STOCKOLMO, (Reutérs) - AI; :for~ 
gue a luta de· rua. . ça.s alemãs iniciaram. hs>je_ a contra~ 

A 10 QUIL01'1ETROS DE ·METZ--··· ofenstva'em todas a.s .freIJ.~.da/HÕI~" 
LONDRES, (Reuters) . - As tropas da - anunciou · a agencia :orfotáC li,!e~ 

.!lliadas estão a, 10 quilometroi; cté Metz mã, à,;re.scentando · que a.o· norte -~ 
- . segundo se anuncia Oficialmente. EidhOven as tropas brftanlcas· 'reôebe~ 

NIJMEGEN Lll\1PA DE NAZISTAS ra'm novos reforéos coo.stituldos· de um , 
LONDRES, (P..-Outers) - Revela-se ofl- regimento de tropas aeroàtransportadllll, .' 

cia!mente que a populaçã• de Nijniegen AJ; forças alemãs a.taéaram imediata.-
foi limpa de alemfies. A bas~ do sa- mente o regimento· pa.raq'ijedlsta, , . . 
Uiente aliado nes.sa região foi alargada No 6etor de Arnhem, o .lÍ,nel de'.-aço 
de ambos os lados de Eidhoven. . colocado em· torno da· primeira divisão 

11. despeito · da crescente reslstencia de .trúpas · aero-transpartad~: .brita.nicas· 
germanica; as forças aliadas· pro~gu.i- fói ainda maiS apertado. Aviões alia.dos 
1·am na sua acometida. rumo ao norte, estão. jOgandb suprimentos -do ar para 
através de Nijmegen. . esse grupo. de tropas b1-i.tanlc;i.s, · 

· A ofensiva do general· Demp.sey ,foi Disse afüda a D. N. ·B. ·_que, .ao sut de 
temporariamente sustada, a cerca de Epinal, as força.s nortesame.rlcana., rom-
3 quilometros ao norte de NijmegE\n, Vlo- peran,. as Unlia!J .aleniãs e •penetraram 
lenta luta continua, na qual as tropa:; na cid;l,de e fortale~ .. de .. Remiremoni, 
a.liad8.11 empenham-se a fundo com po- 34 qt/llOnietros . de Ep!plÍ,I, ,, nó Meseta. 
c:lerosos contingentes de ln.fantaria ale- As tropa,s ale~ãs. depóls de· a.tdu& luta; 
mães. mun'idos de grande quantidade de desalojaràhl o inimigo da cidade e-'da 
:armas anti-tanques. .. . forta.leza, que agora , estão ,de : nóvo ,.f.ir·, 
l'ARA LIBERTAR os •PA'RAQUEDIS- m:emente em poder das· fqrçaa germa-
.• TAS DE ARNHEM . nicas. . . .. . '. ' ... 

LONDRES, (Reuters) - Uma g,:ande 
!batalha está sendo travada · hoje· num 
estreito corredor entre . dois ramos do 
:Reno, onde . os. tanques · britaµicos · pro
curam abrir camillho · para. fazer juri~ · 
c;;ão com as tropas aero-transportadii.s 
aliadas, empenhadas em violentá blita
füa nas proxitni&des de Arnhem • 

As !orças al!ada-s avanç1fram cerca 
de 3 quilometros e meio· em direção ao 
norte, partindo de Nijmegen. Entretan
to, até agora não se tEim ,noticias ... -0e 
qu;aJ.que1· junção· com 'as força,s em Ar-

PROGI!,ESSOS .J\LL\I>OS. . . 
STOCK OLMO, ' (~ut,ern>. .. -- .,:segun~ , 

cto s. emí.ssóra de ~rUm.,' "a _lesee e. a.,i 
sud<;?S~ de. ,Na.ncy; a_s, tropa,;,, l)Orte.:,a~ . 
rica.nas lançaram. á . luta.e <,Ollajdé;rav~is 
c.qi:1.tingentes de tropas.. . -Durante. os· 'li)~ 
timos dias, cs norte,aniericanos · pude
dar avar(çar ao longo ·de 'uma . a:ihpia 
frente, nias 0$ c<,1ntra.-atágues;: alemães',, ,. 
estão em fta.nco progré&o;, • ... ,é,. .,. · 

. nhem. A resistencia aleinã ne.~te es
treito campo de. batalha, adequado ao 
emp1-ego de grandes forças bllndadM, 
é, a mais violenta ji assinala.da em tQ\la 
.., campanha da Europa. A despeito 
da oposição aerea ale!llá, as forga_&_-·a:ei·o
transportadas de Arnhem. foram· refQr
ç'adas ontem, com hOmens e süpri1nen
tos. Os caças e -caç:l.s•bombardeadores 
J1ão puderam apoiar 11s tropas de AI· 
nhem, que resistiam obstinadamente · aos 

A SITUAÇíi.O · DO. -OANAL .. 
LEOPOLD . 

LONDRES,: (Reute1·s). -.... As·, forç.as 
aliat'.il.s ainda não cru20.ram ,·o · canal 
1.<.,apotrt · Sabe-se, porem,, que · ru; .,for- .. 
ças . germaaica.s quo se ·-cncóntr'am, em 
süa. margem setentrjou.al · formá'm ·ape~ · 
nas um pequeno· bolsão. ·-:' ' .. ,·.,. ·: .. " 

· CONTI~UAM A RESISTIR' OS''' · 
PARAQUEDISTAS '. ,. 

LONDRES, (Reuters). -;-,', .. lnfornia~~. 
nesta e.apita.! qtie •a opos!çM d:1s tropas 
arro-~ransportadas. a.Iradas· lias :proi,:~¾' 

PIANOS s·cH.WA R>(z M A-NNi: 
Incluslv.é tipo ap•trtamento - , Visitem nossa ex.pq_sii:ao séin éoipp..:o:,,;lsso 
Rua _D, ,José de Barro•, _llvll - ,\v. Agun Brnnca, ?J:M· - Telefone :nc60Sl 

Parece iminente a invasão das Jilipin3S 
Lei .. marcial em todo · o · pais · Ataques · -aereos · · ame" 
ticanos a .Manilha .- Novos de~éJnbarques, ~rrt Mo=" 

· · rotai -. A guerra na Birmània , e na Chjna 
LO:;-.:DRES, (Reuters) -'- A emisso

:ra de Tokio anunciou hoje que em 
'l).i~t;i. õ,o .perigo de ·invasão 'imlnente, 
foi declarada a lei marcial nà.s Fili• 
pjnas. 
· Foi o presidente Josê Da.urel c1ue 
fo1·mulou a pr·oc!amaçãÓ que entra 
~m vigor lloje, · · · · · 

.XOVOS ATAQ,UES A MANILHA 
XOVA !l'.'ORK, (Rcuters) · .:... ·'tele•· 

gramas irradiados pela· emissora de 
'l'okio e· captados nesta cidade indi. 
cam· que a\riões uorte-america.nós com 
base ·cm porta-aviões ·i'eallzara:r.n· no, 
vos ataques a Manilha, ontem e h·oje. 
Os bombardeios de hoje foram con
~entradós nas instalaçôes'·dó porto· e 
,, os aerodromoa. · 

XOVOS DESJ<.JMBÀRQ,UES E~I 
!IIOROTAI 

LONDRES; (Reuters) · - O radio de 
!llelbourne, na Australla, Informou 
que. houve inais 'dois' desembarques 
americano:; em. Morotal, na Ilha. · d<> 
lfalmelhera; ao· n:orte·'e ao· sul das 
primeiras ca,beças de praia. · 

AEROJ;JROlllO. El\1 ANGAUrt 

co, o que colo,qará .as FiliP,in.as. ,a.o 
alc<1,nc_e ,dQs a'vl\ic.~ 'de ~combat.e: da 

·,marinha.,, : ·. ,. · . . . . · 
A LUTA NA Bin.llIA;\'JA. 

CANDY, . (Rcutérs) - AnuncÍa·:se 
ofidà.lmente que na ·reglã:o .de·· Ara• 
lmn con tlri'uatr( extensá:s as àtividades· 
de patrulhas' na córcÜlhefra· de.é'Mâyu 

· e no setor do litoral .. Na. Blrmania 
setentrional asslna)ar~rµ~se ·,.aJ!vJdar 
d~~ de · patrulhas britanicas, · à.o loil• 
·g·o·. tia. estrada de. !erro !)a ,regli'l.o do 
Hopin. As tropas ·chfnesa.11 estetide·n. 
ram ·suas atividades· ·de p:atruj-ha•.atê 
a região do sul, do Ka·zu, Nas-· outras 
vartes .(la, fre11te. _de .. :Pit.~,lllA, u,Ji.o:,"so 

.. · assinalaram modlficai;õe~ .. · As. 'pt)ssi
mas condições · atmosfericas 'restr'fn
giram as ativjdàdes. aereá:s' a.lia'dà:s'.· 

\VUCHOW ~A UHlN~, CAJU ÊH .. '. 
. PODER. Dô 'lNl·MlGQ . 

. . ' ·. ··. ·. . / 

An1alietüÍ'of.g;:·fa:1µi)#: e/aftistica: reS'i<ltn,cia. dos · Reis da Dinamarca,· um 
:rerio. in:cidente, eritrc, a' gua1·da'..:'pesslSàL'dós,;s6.~eri11cfs ::é às \r;opa's ,. ocupantes 1i:azistas, ocásionou Ul11 

profundo· <lesco,ite1na1nento :qúe· se generalizou. pel,o :p,àH. · ;A Diúà1narca·<:011stitue um excelente ponto 
d.e desc't1ihàrqüe, p·atà· ,as )'rwa's ,aliaclas, ·p,elo' qite/tó'dqs\o.s':'acontecfo;ieritos ·. re1adonados com O pe• 
cí,ueno ·e: de;5di,to'so\país ··:',são>atiô1nfla't'J;ha'dos':co.ril,"ª' ;!,ffiÍi:>r ,atenção .. pcfo:s 'ai:nbientcs· diplomatiêos in-
tc'h1acib'Í1ais .• ·, , .: ·.,. . , ..:· :,~· / : é ·:: • : :( ·''. ,; º'"\ '. \·'·, } -~- , ' . . 

&VANGD íUSSU SOBIE l/flPffAL DA LEIONIA 
,;>, ~, '.~·-.:% ·-:-. "' 

talJ,in':::r~fl. B~iticO, captur~da ~ p~Ios· s·tj~eticos 
,; '.fá,:.êq1' .\'árso:yiá, :-· Prisão·,· dé politic,os 

Continua 
bulgaros 

a lu~ 

,;_i,õs~qv..: ''<i!l{,\ers);; ',' :\.:~: for,r,~s '' 
r~1sSi?,~_, 1~~~1.'.',.ce1~~ ;tS'é?;t:a <.':f 0Je)1.ta .. =~1)1.'e~:. 
sfi,,o -nurila ''in\'es'tida'' .. dupJ:i;·,sóbre, ,i 

6.ã.J1til'· cía. rlton,â,, ai éi,fáàe a., •r:;.1, · 
Jid/ ,Jllés,l:'<i11,:eüid:t p~r:eh·>crue, .eh./l'ol~ :
f'.ii-.:l ·n1túii.c1e· dos: efêti'\•_Os. d,~ Hitler· 
nps :Estados Ba.ltiP,<>S,. ,de. u,n só gol, 
d;,,.·, . . '.,. , 

· r-•odm1 os N,\.ZIST.fs 
. :r,:STQCOÍ,Úo,. ·,n;ufors) - Tievel.a
ee <jüe-na ·Estonia. s:etep:triottal as ·for
~à~·<.a:1ei;nãS .:- · r·e~liza.r_a.,m · ~'o\)ínt:i1;1t9s ~ 
para.: ci-ómper :cOl'ltacto ·ci>ri1·. as {orças·, 
russas. n,o ,setor <le. ~aryà, , dé acpr~' 
d·o' 901n, a:s.. orcl'ens. r.ecebi(l;i.s·· d\i Alto. 
Gbm~nd'o.l'. a1e'1nã('j: · ·Esses moi,,lment'os '. 
C<,lra'in.' '' e;,cécúfados: \!e' cpn'fo1·mid:l.d.c , 
c·om"o·'plàíio pr!)viamen(e· tragado:· 
' , , A' LU'l'A J,;!Í'. 'V Àns,oÚA '·· . . 
·;~~Tçi69.{~i9/ ('n!,'ut~~)+.:..·)i.emis- ! 
sór..a éle ·narlhn ··a.nuncioU ·esta/ manhã· 
que ''.'as' f<ircás' alemÚ füerau(.movi- '. 

· ~entos .de ' .. rpptüra de ·c,;mtàc{o com ; 
11s, forças 'russas :na. Estoriia" e· :aóre·s- : 
cinfó.u:·, ~lA~.::.~-o~cfe~te·-.,.·.ae ·yars~:V_ia ,.'o~ 
inimigo de~enca<leou ·'l'lOYsO -assalto : !is. 
nósi;às liri.J.fas. , os· · ru·ssos ,. con.tinua1i1 : 
stias, têntà,tfras .d-e truzan,enfo' 'ito: 
Vis~Ú!á,: em vàfsovia';; · · · · 

. . : . ' . . . 

,,A·,,~UED_A-·DE .. 'l'A,LLJN·· 

·dap,c,.st. ~\tU:a!úié~\e: e~sas:.'r,ôrps :)ll
Yeslc.ln .... ·cõ_~1 .7. ST~h·d_e. :.1~:,\pi2e1:· .. ,rit:~n.-~./ús · · 

. ':ele flSt rarl'a:-: . O_e·_ Jçrro. -é.- <l~ roi:Íá_~en; ~ 
.' {;.QVJ-:ltNO .. fi:SLOVACO LU'RJ·: . 
. -···r..O~DRES.-::· (Re·i.Jtêt'si _;;_,·- _l( ·'ngencin. 
11ot1êios:i ·· aleniã '.JJhra ,ullrn'mar de' 
elâ;-ou. ú. noite, passada que os pa
{tiOtas ~ stoyã_cos ---~onl-f-olar'am é i;o·
Yel'llai-n._111 .,_c.~µr:·;qt_~~ d~z :dl:i,s·. a.·-r·egião 
ele ·~:,if)(O • ..-.:n_a-:,Slo,ja~jui~ _ _óen~-~·al, · org(l.
nizan<ló' 1m1·govcrno' na· ci<la<le ele Ru- · 

,· zfnnbeâolt,>---~ue.->f{c·a_:-.. ;a·_.·120->lnflhas_ a; 
nt,rocste 'ilé; JWati>Slllva, , · . - ,, .: ··· · 
. A reíerid.,: , ':ig,crycif-acre26'~ntou: . 

''>;a guarnição.-êie·· ·Ruzomliedok .. todos 
os, prepárà..t\,;~'~·iri ilitiat·e~)pa;,.-a .. a 1'0_, 

· \·alta. fàràn, 'órga.1iizâµôs ·1ielo major 
MiÍós Ves&el'. ''tic>ín'a!Jdall'te. ·a.:i;s '.g·U:àr~ 
n\çpe~. que i~s't/tv/ crrí<Ü~açã:., ,i:ons: 
t.an(e qom::o 7.~~~aj!,p:,111a,i~r do_s ."v.a.r.,. • 
fi,s~i1~!_'~>.>i~.~ :/~1}.~'.-~i.~~o ·,)êy~-~-t.e_; .:a.cic~'. :1'·-· 
a.per~a;men.t~ A• .,eI\l' ,Agora, .,_a~ yopas 
t'CCapttirarill)' a,,êcmáde,' de ;ltUZ01llOC
tlok e puserain fim·á'l'<)VOl.fa"-' . . 

, ---: P~i~;i:~;'~~i~tfi~~~ATA~' .. ··. 
sor-;IA/ (RéútÚ,Íj :.,: Adori.;~ecke1'a 

le, :ex-ministro da:· A'lema11h~·::n.esta. ca: ·. 
i>itai, e m)l\s ·. ss· ,dipl<igÚifas · fo1·a1ú-' 
preios . pêlos, tussos-'em··Svilfngra.d,: ns
fl'onle[ ra. . Lulgaro-turca;·. quando eii-
1>e1·av:am peÍ'!?Jiss'.ii.o-.: pará • entrar na 

: . '1,'urquia. 

. . JtISS,iO I!Rl'.l'AXICA T>)I SOFL\. 
~or,'IA, (Heuters) -- Cma com-j:::são 

hrit :núcà cheri;ou a cs.ta capital f"! 

julltou-sc {t niisi:ãO nortc-runcl'icana 
qtí·~ está agora ·tl'abalhanclo 1iYre.men
te e1n Drama:,-"'fW, 'l"racia Oriental. 

O ininistr 0 . bulgaro da Propaganda., 
l(assaY, expressou a . crença elo que 
a conV~nção_ ele armisticio serin con
clui<;].a .en1 ·oscou ou cn1 An~,;àra. 

BUJ,GARl!\. 
l\IOSCOU, 1Heuters) _:. A emissora 

, local · divulgÔu o . seguinte: 
~'O .Alto ComanUo soviético_ das. tr() .. 

r,as ·de· ocupação na BuJgaria ·colocou 
sub· custodia o ex-_ministro Filóv,. o 
prln<::i!)e l·.C'gcnte Cyril e o ex-premiE"-r 

.·Dogilov. 'l'aml>em. foram detidos o te-
11el1te-g·eneral -]Iikhov, _o· -cx-mfnistfo 
vàsilie~:. / o embaixador alemã'o· 'eln 
Si>fia, Aclolf Beckeri e, o comissarfo 

· alemão Normann, o nssistent~· ao 
'a4.,ido militar- a,Iemão, ,,on ·Guelcien, e 
o :aclido ·. il.; missã9 diplomatica a·lernii, 

,·Brirg.Illaun·". - ',- - · . 
s\IU1),>\l\'ÇA Dt:Jt ;{'ARA 01J'fHO 
· , TOT!\.LJTARIS~IO ,, 
~-\.X.E:ARA, (R~uters) - Gene Di-

n1Hrov,. -o ex-:-lider· 'cln. esquerda, <ln 
Partfdo Agra.rio Bulg·ar.o, · c1ue havia 
. oito ·anos esta\·a exilado ele seu 1>a!f;, 
c_hegou a esta mtpital, prociedent0 era 
Çairo e <lc regresso a Sofia, 

1 

Cr$· 

·.&o·,oo .. · 

·G_olas, Punhos e Toucá~ 

Seleta· variedade em .gnar:niçõcs completas e 
em pe~as arnlsas. Nos balcoes da loja. 

CASA ANG10-BRASILf IRA 
Sucessora de MAPPIN STORES · 

Conipra.r Bonus - de Guerra é abrévia.r a vitoria! 

OCUPANDO · .RIMINI, OS·· AUADOS TÊM A 
PURTAAHERTA PARA O VALE DO PO 
Brilhê3nte atuação das · forças aliadas na 
(ta lia - .. Os . brasileiros fazem p:arte d essas 

tropa5,.·-: · Panorama da Juta na Itália . ' . . ~ 

Q, G. ALIADO, ,NA ITALtA, (Reu- rias a: relàtar. . Após quasl um mês de 
ters) - As tropas aliadas.que tomaràm luta ;violenta e continua as tl'opas do 
Rimini reunem-se a.gora grada.tiva.mim- 8.o .Exercito . expulsaran, o· inimigo ,da, 
te 1t entrada da.. pJanlcle da Lombardia. região de San Fortunato-ceriano e es-
A conquista de San· Fortú11a.to · e Ceda- tabeleceram uma calJeça de ponte sobre 
no completou. a ·rase· f!rul.i de uma: liatà0 o rio Marecchia. . . 
lha. de um mês, em que as .tropas ália• . ~imini: foi· coüquistada, Essa vitc-
das. tentaram· romper as posições· ai<;· ria é . das. mais impç,1tàntes porquanto 

. mãs nos ApenlnJs. 'Duas divisõc's ger. Rimini está sitüada na região que ser-
manicas, 71.a e a 95,à oo' Infantaria, ·· ve .de porta de entrada ao ·vale do Pó. 
perderam a maior parle·, de: $eus · H!'lÍi~ · As forças dó 5'.o Exercito. não dando 
vo~. em consequencia da .vitória d<i 8.o tregua,s ao inimigo, conquistaram o ,1m~ 
Exercito no setor· do Adrlatlcó: -C A pri~ portante centro rodoviario .de Fi.ren.zuo. 
me)l•a ·.divisão· d~ .tropa.~ J)ll.râ_quedjsta.s la e a.s alturas dominantes situada:. nos 
alemãs. sofreu .. perdas mal.s·--:~sadas' 40.:. setor~ no1'te e nordeste- dos Apenlnos. 
que em Cassino. . Quatro -'outr;i.s ,divi- · Operações· navais - No dia ·19 de 
sões, . inclusive· a. 26.a. divisão. ";pa~r ",. setembro no flanco . esquerdo ·dos exer-
tiv&ram seus efetivos reduzidos à metade. çitas aliados na fronteira. franco-ita• 

QUADRO DA G1Jll:RRI. NA ITALIA iiana, o destroier norte-americano• "Lu-
LONDRES, (Reuters) - A situação d!o:i_v'' .bombardeou as coúcentrações de 

geral na Italia, é a• seguinte: tropas e os morteiros inimigos com bons 
"Os aliados conseguiram. novos avan- resultados. Não se assinalou bOmbar-

ços· nos Apentnos, atingindo · á cidade dcio· nava.J no setor de Rimini durante 
c\3 Rimini, na extremidade oriental da o dia. de ontem em virtude das péssimas 
"Linha Gotica ". · condições atmosfericas reinantes . 

.Nos Apeninos cef!trais, !IS tropas do Nç, di.a: 20 do corrente os navios de 
5.o Exercito capturaram quatro .1mp0r- S. M;. Brttanica, "Kimberley" e "Look-
tantes eleva.ções de terrenq, .que ·i:!onii'. out" estiveram ,em· aç1io ao norte de 
nam a estrada. da planície· de Lombar- Rimini. empenhándo-se em luta com as 
dia e estão abrindo caminho em dire- baterias· costeiras e de campanha do 
cão à aldeia de ,santa. Lucia:,. cíue faz inimigo, contra as quais dispararam 
parte das· defesas do desfl!adeil-o de Fu- · mais de mil tfros. Os objetivos visadcs 

.· ta. Agora estão dominando a rodovia fora.m bem . .aobertos e uma bateria ilii• 
• la tera!, a travess,,ni:!õ Fii-enzuola. miga foi silenciada.. 

Na frente do Adriatloo, oi; tanques Operações aereas - Forças medias de 
britanicós e a infantaria avançarãm até · bombardeadores pesados continuaram 
:. ald~ia de Ceriano, que fica 3 qullome- ontem os seus ataques às comunicações 
tros alem da fronteira de San Marino· inimigas .na Hungria e na Iugoslavia, 
e 8 quilometros ao sul da ·estraµa Ugan- bJmbardeando numerosos patios ferro-
do Rimini a Bologna.,· · · : · · · via.rios .e pontes de estradas de ferro . os 

Entre Rimini e Ceriano, •os, canaden- caças bombat·deadores tambein. atacaram 
ses !!·romperam nas linhas · gennaniêa.s · ós patlos ·rerroviarios na Iugos!av!a. Em 
e tomaram San· Lorenzo, 'de· assalto. San virtude das pessilnas condiçõei atmos-
Lorenzo encontra.-se 3 qUIJometros· a ferica.s a aviação taUca não operou. 
oeste de Rhnlnl. · · Unidades da força ae1·ea dos Balcans 

~s tropas ·gregas ab1iram cami~o en- estiveram ativas sobre a Grecia · e à Ale-
tre as defesa,s inimiga~, chegando'a uma manha, à tacando· objetivos militares. o 
distancia de 2.000 lrietros · de . Rimini e mau tempo restringiu essas• operações. 
uma outra unidade dó 8.o E1'erc!to ai- Na noite de ontem para hOje, bom-
cançou 'as cercanias da cidade de San bardeadores pesados aliados atacaram o 
Marino, capital da pequen3, Republica porto. de Salonica, na Grecia. 
do mesmo nome. : · · . . No decorrer de todas essas operações, 

'COMUNICADO OFICIAL um avião inimigo foi abatido, não re• 
Q'; G, ALIADO NA. ITAI,lA, ·· (Reu• grei;sando à sua bai;e 10 ·de noosas uni· 

ters) - ll: o seguinte o te;.to do ·coirtu-· dades aereas. · 
nicado de hoje do Alto Comando aliado: As forças aereas ali,acl().S do Medlter-

"Operaçõiis terrestres" - Os exerci- raneo realizaram aproximadamente 850 
tos aliados nà Italia- tênt. novas Vito- saídas para ataque". ~OVA YORK, (Reuters)' - A emis• 

,so,:a local. informa que as. tropas ·do 
corpol de engenha.rià. nort~·amer!cana. 
-estão completando a construção . de 
um · aerodromo na ilha. de.· Anc-àur, 
i-ecentementé conquistada :no· Pacitr-

CHU~l{QIN'.G, (Reµters) ·· - ,Antin• 
eia-se of!ciahnen~e <JUe o· porto chín.~s 
ele Wochw, na provlncia. de. Kwángsi; 
caiu qúariáAeira.· ultima á ·ta:rde .em 
poder dos. japone"-Ss. \Vuchow- -,esta. 
na margem esquerda do · ria ·Sold11g, 
Ontem. a . B_.ge:néia .o~lciai'. jap,oíiésâ 
"Do mel" anunciou a, octipaç~o. pelas 
forças. nipon!cas da· cidade niurada: d.e 
'l'okhln, ·pelas tÓrças que·'av1;tncani ... tia~ 
ra oeete,: ao longo ,,do,rio, no;I~,vang
tng. meridional, na <litegão· d·a: !l'On• 
teira .. da.' prov'incia.' de :Kwàn~:ii. · . 

MOSCÓU,(Ftêutér:i) -' A, Ordém do. 
<'(ia :do' marechal: .S;tal_in, dirrg!da.· ao 
niarechal ·: Govor,ov,. por motivo· da 
c'itpturi;..de Tàllin, cápit.al da'·Estonià:, -,,-···---7"7~'"'"7"~---::----:-------------..i------·-..;..-~~:--------.---------...:...~-:I 

\ 

.RENDAS 
RENDAS 
RENDAS 
RENDAS 

para · LINGER.IE 
do ·Norte,. feitas· · à m·ão 

; •. ,.· 

para alvas e ro.q.1:1etes:. 
de todas . as qualid~des '. 

COníRrem, na CRSêl especblista ,' 

casa . 0'1de ·tudo é mais' barato 

J. COELHO ·na .FONS".~,c:A 
,RUA·_·DAS,PALMEIRAS;.·~.a:go 
· ~l. s.-407.O- ·§. J:\~;J.ll;O,, , , 

... ~·~·. 

.•. 

diz,o·seguintê: · · · · 
' .. ~.'As·:torças da .frente. de.,~en!ngra• 

do, como . result.i,do 'de sua rapi<la, 
ot~nsh:a; /abriráin · caJÍ't'in'h'o, 11\tta1úfo, 
1111ie;-.23ide. ·set~mbto,::para,o·:in:teril!r, 

· ~,?, ~'á)~jn,'; CapltàJ . d~:- .f,e~Ub_{Jdà.; S~-: . 
·y1.,t1ca ':.da-, ~sto.ri.11;t,, u11porta1JtC .. base, 
naval ,,e· i;rin:de. p:Ortó:/no. már,,Balti~' 
CÓ'~;_·~ ' .. ; .. , . ,~ '.' .t:>. , ~. ,, -.. 
ÁiL tl'r A-' DO$ HE1tornqs; ro.r,oNÊSEs 

-~ LÔNpR.Ês/; (Reuters) 1
..'.::. /An~~éia'. 

se.· offoiáltrtél]tÍ> ,Que às ;foi;ç\:i:s pÓJo. 
n<isas.,no. !leritro-:de ;yatsovia ava,nça.0 

râm' em. àlg11n's setQrés ;tia'dire,;;ão':do 
vfl\tuJa, jai,foyeitanci.~-s~; d<>. . :_result~~ .. 
.do alcançado ,velo .. bo.n1bardéio da·· ar, 
.tJ!h,liria, s_9vi.~tfoà .. ne~k 're·~iií.o, Nos . 
su11ur.b.jos ,, de sJl{o~otow,-." e: Z91ib·orz/ a 

<' ,siwa~ão., p_éi:manece )l)1l-ller,<J.dÚ A~ . 
·,un1d1i;des,,poll:inesasi ,o_stal3éleoiram, c.i)n · 

, , tw:,to~J:om:cas/unidil.de.s ,a:vánç\u!;is :so~ . 
/'fvléliq;~sfll'a f!i'ar~ém)orien~af; cio Vb . 
,·. t:~Ja. ô]'fgg:o_,da 1·arJ;jJl)arià.: alemã, <tçi ..• 
· 'í:iàt',tioUla;rmente. violento, na.-':area · ... do. 

antigo . !'gheto''· 'As .'torças .. p<>lo·nesas 
recêberàn,. nova.a '.armas· e, mutilQões, 
desta' vez~ lançàda! •,poi<a viões rússó,s.,. 
A ,!ftuaqã.ó- alilnentar. <le Vars'ovia 
permane.ce grave. , . . . . .: : 
· • ;Nis\PLANiç~s 'ci:óE: LÉVÀH . · 

A BU.DA:~,JJST:.' < · ' 
. ll-Ú)SCO'tT; (Reutérs) .:...·, Infornia~se ' . 

'n~s.ta., cá.pJta,l :que ·.as/ unidades'. a;ván• . 
. ça,d!Li<~. do·, e;.er~lt,o, ,ru_s110 ; .. q11e. se ·. mo, 
· vi:m~.r;ta,mCcrap_ll/a,m~nte· na. região· d')'s 
· f~on~,1~a11s_:,da,. !JUpgi;la:;dev~rão_, à.I~an~, 
··~ar, ·â,linha :l!m!trofe;-hul)gara.fao 
. a!IO!tecer ;de.;hofo. tend'o ~-â:: sua· fren

_Jit{·u·-R1il~f,q1D'e'Óil.'ll1-G,lll',;ª' 1.uu-· 

.... ...:., 
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·MENOS_ Bl-'LHETE.S,MAJS PR. 
<..No'f•••A... MAIOR PRp·e~f?I LJOAÕE DE A 

.• 



;'.t..~---

Publicou-se, na semana pp., cm LÓ11-
ê!res, um documento de origem gover
namental, intitulado "Carta da Vito
:da", que contem l.lil'l projeto de legis-
1áção social pará a Inglaterra de post
guerra. Não prop,riamente para que a 
foglaterra enfrente as dificuldades 
:;inórmais que, . durante os proximos 
anos, ainda se farão sentir em conse
quencia da guerra .. Mas para que ela 
5e organize segundo moldes. reputados 
mais humanos. · 

Este projeto se inspira na preocupa -
ção de evitar que, daqui por diante, 
qualquer cidad~o ingrês. s? veja _viti
ma de infortumos matena!S: mediante 
o pagamento de certa_ qu3:nti_a mensal, 
todos os ingleses terao du:e1to a nu
trição, agasalho, assisten:ia m_edica, 
ainda. em caso de molestia; acidente 
ou desemprego. Assim, o ideal do. plà
no consiste em que não haja mais indi
gentes na Inglaterra, . .:, ~ * 

Considerada deste angulo, a "Carta 
ê!a Vitoria" não poderia ser mais sim~ 
paÜca, maxime para catolicos. O cato: 
lico, po1· · essencia, P!'; natureza,. ~uas1 
diriámos "a priori", e favoravel a ca-· 
ridade. E' o que está nos primeiros 
impulsos de seu coração plasmado se
gundo o Evangelho de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, no mais profundo de sua 
personalidade enobrecida e resgatada 
pelo Sangue do-.. proprio Cristo. 

Mas a Igreja, mestra suprema da 
caridade, é ao mesmo. tem)'.)o infalivel 

· mestra da sabedoritl. A própria cari
dade exige· que sejamos realistas, que 
não . apoiemos sobre quimeras planos 
soc:;iais.de que.depende o bem estar de 
inumeraveis multidões, que não pre
judiquemos com ilusões generosas mas 
íemerarias, esforços dignos da melhor 
:iorte. Vejamos, pois, o, que de modo 
:muito geral se deve dizer da "Carta 
da Vitoria". , 

Em primeiro lugar, que no ardor de 
sua genéi.·osidade ela visa uin fim ina-, 
tingivêl. E' certamente. possível me
Thoi:àr a situação do operariado .con
tempcira~o, e ninguem o ~eseja tã~ 
ardentemente qtJa.nto a Igre1a. Mas e 
preciso' não alimentar a ilusão de que 
éom. isto se evitará a existencia de 

· (Conchle n,a 2." pag.) 
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INVOQUEMOS, NESTE MtS .DO KOSARIO, o AUXILIO DA VIRGEM VIBRANTE DISCURSO ao, PRIMAZ 
MÃE DE DEUS NA LUTA COND:A OS MALES MODERNOS DA HUNGRIA, SOBRE A LIBERDADE, 
NOSSA SENHORA' CONFIRMA EM LOURDÊS E EM FATIMA A· MENSAGEM Parece que a liberdade: está 'ªdestinada a mortér; : 

mas, não· mórr~rà -· : ''Como~ é debil o. poder terreno 
mesmo quando tem as bâione.t~s :a protegê=lo, e· teme · 

Foi na admiravel Encíclica "S11-
premi Apostolatus" que O Santo Pa
dre Leão. xtrr, a 1.0 de setembro de 
1883 ordenou ·a todo o' orbe · catolico 
a consagragão do 1;nês de outubro · a.o 
Hosario. de Maria r•·wa salvação do 
mundo. Depois de · lembrar as· i;lo· 
rias do Rosario · nos elogios dos so
beranos Pontifices seus antecessores 
n.J. catedra de· Pedro, e de háver 01'0· 
vad0 a necessidade extrema do re· 
curso à s·anta·. Mãe de Deus nas ho; 
ras tormentosas. da · Igreja, ·coinpa
rando ·os nossos dias aos da ·epocà ele 
São Domingos· e da heresia àlbigeu~e 
e a do perigo tlâ invàsãcn:naometana 
conjurada por São Pio V pelo· Ro, 
sarfo, Leão XIII escreve: 

"Por tudo quanto dissemos, :dese
jamos vivaínelite qúe tódos1 · os ·cris· 
tãos cuidàdósaníente. p1'atiq11em em 
público ou em· particular, e tambem 
no :ieio das familias, a, piedosa de
voção do .Rosado, E, para ·que este 
habito não· se . perca, q'ueremos qtie 
todo o mês cte· outubro 'seja consa
grado _e dedic~do à ,Celeste Rainha f\o. 
nosar10. · Decrétamos· e' orélenamos 
portanto que en1 ·todo. O mundo .cato• 
liêo sejatn celei'fraêlas· com especial· 
devoção· as' festas de Nossa Senhora 
do Rosario, COtil todas às solenida
des· do culto. Recitem-se· piedosamen
te, pelo menos cinco dezenas do Ro
sario seguidas das Ladainhas da Vir: 
gem todos 'os dias, ·de primeiro de 
outubro ati. o dia· 2 de nóvéinbro. E 
is to se "faça em· todas as Igr.ejas pa
roquiais, é, se o Bispo julgar util, em 
todas as Igrejas e· capelas. · 

Desej?-Ínos \ambem que o poyo às; 
sisla em. ·grande íiumeró · a estes exer· 
cicios de 'piedade que serão ·feitós
durante á. l\iíssà' pela tnánhã, ou . à 
tarde diante : do. Santissiino Sacrà
mento. solenemente exposto".·· · 

Els aí .o roes Ji<> Rosario -cort10 hoje 
o temos. A·· sua oportunidade 1üío· 
passou. Pelo çqutfafiO, 'OS tempos de 

CONflADÁ A SÃ() P.OMINGOS 
.'.,;. 

pérolas, ter111inand0 por. uma pequé
nina cruz· de prata brunida .. Estamos 
em-ll)17.. . . · . · 
, Assin~, em :menos . de ,uin · século, 

Maria Santíssima baixa à terra duas 
vezes com duas mensagens· do. Ro
sario. ·Lourdes e.'Fatima são .essen· 
cialmente revelações .do. Rosario. 
. Aparecendo. peli.-. prímeirn véz. aos 

pa:storinhos 'ué Fatiina a 13 de mâio 
de 1917, a visão 111,e,s .. diz: ·-:- "En1 ou· 
tu,liro. v:is direi quem ~ou e o que· 
quero". '. . . . ' . . . 

E recomenda aos . pequeninói;i.: 
. "Rezem. sempi:e o terço. com , devo-

ção", , / . . . . • . . 
. :t-;as ap.~r,ições '.ség\lintes . a mesma 

insistencia: . - "R,ezepi .. · 0 terço to
dos. ô.s. cÜài{!!' ''ReZilJÚ o terço' to~os 
os. e.ias :.))ara .• o bte; 9 fiµ1 da ,guerra;'. 
. "Algumas pesso<1,s: 1·eceberiam . as 

: graças pedidaB> Mas. ; , . serja .·preci
so· riizar · o terço". . ":Voltem aqt1i. 
dia J3' de cadà lilês e rezem todos os 
d.ias' ó tergo".' "Continuem a rezar. o 
RósariO"; 

Finalmente,. ém oÚtúbro, mês · do 
R'fs#r!o, a:JJi·gefu 'sáµHssimâ' se' re-
··veTh.:' ,- '· ·.· ·, · 

.· ' 'EÜ .soú ·a Vir~em .do·· Rosarió e 
vim .para exortar os :fieis .â que ma
deiil de. vida e não af\ijam mais com 
º· pecado a Nosso Se1>'1or que já óstâ 
muito ofendido!· ~ez,em o Rosario e 
fáçaní penitencia''. · ... · . . . . . . 

.Esta- re'v'elaçãó . em :outubro vem 
co#tirmar\ como andou ''.irtspiradá a 
Santa Igreja ,ao dediéar esse mês ao 
Sanfo Roi;ario: . . . . ·. 

.(Concluc na .7.a pag.) 

a liberda,d~: dos cidadãos" 
CIDADE DÇ) VATICANO, _(~e~:viçd desejám, • Pà~ecé,:• portai1to, qué a 1.i,. 

especial cl,a "Inter-Americana·.') '"'-' ··A, berdade • éstâ: 'degtinada · a: morrer; . 
gJorHi.cà9ão da: forga bruta é, a~o~ta~, .. uni;s uão,n1or.~erá, mesmo. qua.ndo exir,- .. 
sia contra Deus, güe é amor' e boli-, tan1' homens que não .a· saiba:m utrn-.. 
dade. e que qutorgoÍJ.., a: 'Jiherâ;a,de ª"· ZÍll'.,' qti\l !lé ,desemba,rnçam facHme,nte 
cada um de i1ós,,até,ào'µítín16' m:011ie1j:; dela .pela mesmsi: razão poi· que rs:i·. 
to" - clis·se Sua: EÍnirieúcfa·. o' ~;iff-'• ·c~i(ün:ás\dêCÍsões e tein.em as respo11-
clial Justin Sered\ O.S.B.,. P/i~ai da sabilidades. ,:Exis~ém homens que: 11~0. 
Hungr:a, diante ele uma assembleia. .se11tein uecessídade-da.Jiberdacle, n.áo 
,reunida na Acridemia de Saúto Este- sabem c0Ii10 ~mpregar parac o: bem .a, 
vam,. em Budap.est. . . ·herança de ~e11s pa\S: e m1Íitos: lsãt:i os; 
. o. T.adi.o do. Vaticano, .come~tando que,a cl'e'.xa111. aos cuidados dê>s~mor-

d. s E d .. o .. ntos.,Não ·s.eut.em a. urgencía dates-' O lSCUl'SO .de .. , .· ·minencia, em .uma.. - · · 
transm.issão em língua .alemã, .di;,;ia . 1wmab1Hqade pesscal e preferem sflr . 
que, cr9bora fossem '° palavras dir;gj.: esci·avó~; 9 .M.estre· Suiiremo ·~ez,nos, 
das. a seu proprio país; ·unham valor para que fossemos senhores de: 11õs • 
gera('. .'. . . . . .. . '. )nesrilOS, e ÍSSo extge liberdade, ,JlOI'• 

Assim falÔu s·ua ·Eminencia: q:1e a c\in:séiencia, com sua sede espe•·. 
"Uma palavra - antes um tesouro cial vital, nos -in1pele para a liberdade •. 

cliu1 0 ao bo1Í1e1ü • por Deus, ma·s', qíié. '; , '!'f: ,11lissã6 do homem ser. luz sobre' 
a·gora parece privada de todo seu vac · a terrn. De 'sua conciencià, e g!'açiú, 
lor -'- caiu nâ desgraça· a tal pontó) ·à.siía severidade lncomens11rav'é1; tl~e 
que basta q flato de un{ hon'te:rn:pro,· e. emana a· luz; O homom sem libcr• 
uuncia·la,Para que se torni:i)Ús)ieüo: dacl,e:.preçipifa-se na.s trevas, e ciu,ÍÚl· 
Essa palavra é "Liberiiadé", _.Cofoo .é · ·.do-.todo µm: povo está nas trevas;. a. 
debJLo poder tefreno., meilíno qúàndó noite ·deséé solfre a terra: Apagàdo'o 
te1n á& baionetas à, 1irotege-fo, e:teme brilho ,.<;la liberdade inaui dos cida• 
até a liberdade. dos cjdádãos. A uiÍl: aãosi i pi;opi;fa liberdade se extingúe' 
g 1ien1 se pei·mite;. em: absol#ó, .111a·11i- . a, ta( POllpÓ .que p me.lhoÍ· gov·enio .: ~e 
festàr sinais de respo11s:\Qilicladejmr , e.ngana-110 camh1ho. A ningue)n é p(!l'•. 
mais tempo; enin$11ém se espe'ra que> lll!tid6.acercàr,sé da nova ]uz. 'do CO• 
faça ouvjr sµa voz nas· de.térn:ünàções · , nh.ecimento, se a todos· se ordena ca
da sociedade .. Esqu·ii'cerau{ci11.e a. li- · tai·; ·êmudecein então 'todas, as ca1i1• 
berdade é l"esponsabilidade, que a, !i, nanl1as: n'a Jerra; O Si!eqcio ~(j l)rO• 
herdade é decisão, e' que a Ulie,daile lo11gi,. e tóclos, sabe111 gúe chegç,u 'o 
deve ser tambein jilstif:cada. 'Essas. tempo. <:lolói•oso dos sofrimentos e dos 
CDUSás pão·se tolElram hoje; nem: se sacdti<:ios de todo Ulll•POvó. . . 

·• ,"Não nascelllos, ne111 fomo~ feitos; 

o.: 50.o: .ANIVERSARIO DA COROACAO UA: 
· · e,redi:inidos· por Deus, para que volte• 
mps,,dE} niãos atadas, â escravidão ele 
·<Bte i,i~s .llvr,oú uma Iuta ,ele·· muitos, 
's.eçuios,:cie Qatalllas e de. sacrificios.: 
· Quem não .se rebela contra as,ame:l;l• 

·. ças <Í3.· ·.escravidão . intern'a ou· ext'er-

IMAGEM DA VIRGEM OE GUADALUPE na, .como: ·se :fora;uma ameaça à prÓ• 
· · · · ·· :(CoÔc!ue na Ú pag.) ·· 

hoje são . peores e· mais .terríveis .. ·· 
Disse .o ·santo ·Pad1•e Pio XI. que a 
li.ililli!jli<lâ.Je:~airtHih~pàra·uin·eàtado ':,Cárt:â 'Pâsthral·'ôo'Exmo. Revmn.c. Sr. n·.<Jo··.s:.é. ·· .. ·.C·O.NF.cn'·.E .. N·c.·.,:AS ... ··.oo· n···EVM. ·o··,' 
1u~i~"lamentàvel. qúe · aquele em' 'qtte v, lJ ç t; 

/ 

=··-~-~<:·· ---,-~~·~¼~~~~~~à~~~--~-~-~;.;'-'·~~ 
E~i' ;ditácieilto ·ao ·âuê~ib'for• 

~v.:inc.:. ªJ:i~.;: .... ;.t ··d···o 'na~·c,·i···m· e.'u. to.·· do. do s~::;é ~nh.<.;:;·º.!Qa~1.!°:itrji .. -.e.~. e º~.ª.F·t•:.t1i~.-;. '~t .. ~.e;~Y.'v.,t~r~da no. Saniuàdo ·Ma.út,i~i~ da_ '.R~cha, BisJ}O .·de. Jlr.ag~nç~_ . . . '·. ·:p.[,< JOSÉ DANU ' . 
· .. ' ... , . ·, . .,, , . . . , ::;.j .. · . , . . · , · '4::reilniÍit;;. . .'iô ~ii 0 :.~.;iv.e1;sàrio da .. FJat ··J.)· •.· •. t·· .. -.·.,t·, .. :, ... : .. v··, .. · · ". · ..... ·,· ... · ......... · .. •. .. ·,; 

·.c.$.ií., O"t.,tiJ.o'Mifll!G,.,·.ª.··~ ... :.·.·.~.:.:.:o .. -í: •• ~ .. •.• .·. ·.,,···.·.9· .. ,·'A., .... B: .. l.'{f, . ..t"'.'.··~--.·, .... •e·;~.--.··.·!'l!l'f.• .• ,·.·· ... L.1'\ "'".'·.;:,~.·.·~.··,;,"·.'.~ ..... *'·.·~ .... "".·,'mJi···.·.-~a~ .. ·.·.'···." ..... ···.·.· ... · .. ······· .. ·.·····: .··,:h···'.'.·.·.··. · .. · ... • .. ·-·.··.···.·• ·.··.·. ~' .. '.·... . . . ........ " . .,·"·.'."'f."·''"".·"".·.··;::.··i.Y·,X;;;_.\,,,.,~.·.·.· .. ·.·<:.,."'·.··.'""''"' ·,.... . ' .. t' .. ~: ...• e·;.~lllen···:o .•.. e .. i.·.;l.W .. l'i...:fl:.·.~ .. ~.'.:,.fí.·tr>.e~e.·.·. ·.· '·.· · º.~·:R.,e .. v ... n .. )º. •. . .. • q.&,s'çóJ···JD?!!.ª.l.J.ntJ·.· s .... · .... v ' .. · ...... ·.·;: · '.C"f'/: .,...s·J~eremas llü,mm,. 'll!l!l.."fll'v,:"'i ()7•~'['-TT"F"~ . 'r ~~~'m,m;<,ê\t!",cf-lmti;em"'~"r.tVà".W'1!i'P1Miífâ'itll"'dtf;fi'f!ffl'~~ . ~.,...t~mttn e : . . . ~~a"à""'ITtRt';'~iÍ~i<"-i~-~~ 
mambs no . ÍlltilllO numei·.o tlO 
LEGIONAIÜÔ, a respeito dos.edi
néios 1:eligiosos de Lisieux, te· 

. mos hoje a grata satisfaçij.o de, 
tí·ascacios em teleg1:amas · trans• 
miticÍos pela agencia noticiosa 
càtolica N .. C., desmentir os ru
lllO!'es, que·ha. tempos circula
ram e segundo os quais; as Re· 
Jigiosas Carmelitas daquela ci
dade haviam sido vitimadas no 
duelo ,de .artilharia entre forças 
àliaâai; e nazistas. 
. Às Religiósas, Inclusive Soeur 

. Ii1ês de .Jesus (irmã de Santa Te
. resinha do Menino Jesus) nacla 
. sofreram. 

A abadia de Stambr-0ok em 
Worcester recebeu de Lisie~x, 
uma carta da irmã ele Santa 'fe
resinba confi1:mando tão auspJ
ciosa noticia. 

E1i1 circuhsta11cia,s .. iclenÚ~as ' M a. Ce\çfte · M~d,ilm~il'a 'de tbd~(~s :~f~:. ,, 1'\lctd.o'r~~ ;;~{ teP?t~ -~ºf :três., ".:~?\ : :~~à~~. ~,!Jnhpra, .. de. qufdalupe~ )~a- nos, Congressos Eu~at'istiçôs · do. SáJ; · Sêri1forâs: .. CáJàlfoa'.s,:'iníc:ióu · iio dia 27 · 1 
atuais, São .. Di>mingos recebeu de ç~s Ihé, ~llíllJJ_a, a .~~voção ~-º; ~osf·.. . P.e1pt.enc1ft://P·enitên~.1a .•. Peiutênc.~- d,fo.eiia da A,menca Latina, 9. F,x1110. vaclor e Guatemala, e <ao ,venera,·el 1ip, à ,16 ,1 · .. ·.·.e . .1 .. d· . . ... 

· · · r 10 · como me·o para tazer · rétlascer E não somente Leao XIII mas 1?,10 Sr: .D. Jnsé, Mauricio d · ltO"ha . Bis- E · · 1 · . . . · ... · . · ... , .· , : . ·•. .~ ·.· .·.· .'.,1ora~, na · .. ape a a. sede Nossa Se11!wrn o Sllnto Itqsii,rio 5:0- ,· .. , , ·· .. ,. ·,, · ., ,.: ... i .· : , , .· .. ,'. , , ... i:c, ·. · ; : · · '" ·- .,·: • . .· : ·.·. ·"' , ·. . . . a, · "· . • , , ,p1scopac o. ~a. Venezll.elll, no Con'. . S"oc1al, uma,s.etrn de palestras sof1re 
mo. armi{ para combater os r,iales ele a · pieda~~ na , ;rgi eja, . ,t'l:,e~<pl_d1,1z/n.d? . ·, ~1: ,,? · /~º{\~\ I-'.o,ntihce ~a Aça.o . Ça .. llcºi qe: ll!"<lgança, pub.hc.o~ a . s,~gu1u.e gresso Cat1:qu1strco d~ Caràcâs; encou- a· c::al'ta,-Eri:cicliêa ck Sua Santidade.·.º 
sua epoca: · · · os transviados ao. bo_1il Sl!:\lllUho, 911 .Jollca,: 1n~1,(:lt~ ;na nel)efs1da.de d(l}iC O arta I>astp~al; d~tad~ ue ;28 de. ~e· trou. eco •tao entusiasta, qúe .:me a:,:i: Pa.ifa :Pio··xtr ."""' "D : e . .: Tui' f' 

e ·t 't . f . d. d ., d · .. 
0 

'd confund.indO:SUa,S ,tramas/guando., 1;e•, ':.~egu)T b· .. s~m~e),lio da,.V1i'g'em de .. LOlll'' tembro. I)tOXImO fmçlo: ' • lllOU pro O .... , ·t . ' . .. ... . .·.·· .. · . ; . . . O arpo · JS ICO 
º.m e e1 o, ·O: un_ a º!: a .. · 1 e,m sistia.1n. à ". raça.... . · .. · .... ·.:·.· '. . ·.;·.··· ...... de.'s .. , qmüt'él.o. · dl.z. na'.:. :Enciç:licti 1.n. gra. "Nós D~m :ro • 1\-I i:t ·'c· d R l . . . a . P r o ~10Je o, em .no~e t10 de Jesus.Cristo e. da· nossa ui1ião·11ele 

dos !'l'egado1·es havia den::ad a l• S Q . • • • • • ' . .. • ' . • • ' ' . , .. ' .v . se· ª· L JO a .0,c,:a, Eprncopa.do l\iexicano, .a, todos: OS· coll.l · Cl'istoª: . . 
.... ·.. ·. .. . . · ..... : o. '... E assiin .como .Nó~sa'. S.eúhoi·à' pro~ .. veçêeritibl.ís MáHs . '."que_,flr.n nossa Pº.1:·g_r,a:ça,~e.D~us e da S;i,nta Se, Bis- ~xmos. Srs .. Prelados da America.Lá; . Es.sàs pàle.stras expÜdàtivas 

1
·,e· 

8
· 11 .•. 

panhada _e 
5 ~~ consa~rado ªº ª~!o~to!a· metera, ·. r,ealizou,,se ~àr.~vilh9s,1n1~n- .. : ~íiicf ,tà111çeín .a< propria .Santi13.:~hua . po d.e. B:ragança. , ·. . , tma. · • ·. - · . · · . , .. ·· · · .. · · . ·. · · 

elo Ja pregaçao na Frnnça mend10n.d • te .a .con.veJs. ão d.os alb .. i"éúse. s· ·.e' ... v~io ,.Yi.r.'g. en.· 1 '.Mà1.'ia .. · 1.·ns.ta. n:.temeu. te .. : re. e. o- . Ao ... ·. 'N'ossQ. muito .. ·R.ev.ere.nrlo. 'Clero z;t~-s. e_-ao. todas as seguuc!as e.' qua.~·-.: 
d_evastad~ naqueles. te~npos pela :ter• . ai salyação, elo 'ui,utido ·:Velo:·itosar'io. · ... '.i11ej).<l.6u:.;çst:/' h.1iineip( ,de: . :re~a~ '(o. e aos ( Fieis Nossos': ci\ros <1iócesa1ios r~r este . - motivo IM. dirijo a .. v: tas-f_e1tas de cada \?lês sendo a assjs, 
nvel heresia _do_s albigense~ . . E:~~es Dentro <T!é) :vh1te'.:a11ps â )1)fr1;1S!~ ·rof·: ;' ·n:os~riof. qnàtí.dó; ap~rec~nd9 ua: .. gru'.; saµde, Pàz; 8 b~nç~ no Senho1'.. ' Excra. conv_mando-o ,cordrnlmenfo Jlf, . ten~1i:, f~ultada nao só. às. senhor~S: 
llerejos c?nstitu1.~m um fo11;11da, ~I . humilhada .e desàparecia '.)iás ,res-iõe,s .. , tà de . .L6urde(.à inOc\)tite c1·i~n5,a. lhe ' , No dla 12 de oufobfo ·cie'.'19!5 será. ra ;âs solemdades que, com o au;(ilJo . asso~iadas, ~omo, tambem ·a todas ~s, 
Perigo pai~·.ª _c11stªndade,. nao se.i- deYr,stadas·. · · ·· · · · · ·' · , ... e.fo,ihóú pelo ·exemplo a récitaçi\o cio con'leniorado ·solenessiínaniente · no · peªsoa,~ · CJ.Ue .se rnteressai,n ,pel9 .as-· 
d.o m. enos m1m1gos.da·Igre3a gue d.o · : '. ·:.i·R· .. 

0
·
8
•~ .. ·r·r·.o·.,;,··.· .. · , .·,, .· · .... ·.·.·., .· · ·. · ,;.· .. · · • .· , .. · .. . . ,; (Cdnclue na7.a pag·.). sunto.- · . ~ M!Jxico o 5p,o amversa.rw da coroa-

Esta:do_. Eram audaciosos; ímpio~. o ROSAR10· NA.S :APAR.1(1o!is .. , . Três 'Papas•,,confirniam 'a Í11~11sa- ·. ção da Yeneravel Imagem de Nossa 
~gres~n'os. e ameaçavam rec?ndaz:r DE LO URDE~, , • . . . . gein dó Rosa.rio em Loúrd·e~: ..,,:.· Leão Senhora ··dé Guadalupe, Padroeifa 
ª·sociedade _às trevas do m,ais com- . ·· · · · .· ·. · .. :. . .. , ·· · ·xnr .e 'Piá Xr. eiu docuinentos pontW- Principal daquele país e Padroeira de 
pleto _ pagamsmo. Domingos pregQu ... Passemo,; da Jd2.cle. • l\1e1nt .ªº ,sé,: ·éil:is e··Piô' x ,apfovaÍido 0· .. oficiÔ daR •toda. a:. Amél'ica· Latinà. .. · 
em Vao· durant,e; longo temJlO. P~·o, culo dczc:1ovc, ao. '·sec\tlo -~BS-}U~es;', :\\.jjatiçõ°es ·'clé Li>urd:es Í>Úa focÍá ·a . Os. lilexican:os, cujo te'rritorio me
fundamente .. afüg1do. con1 ,.ª :. ester(lt· . A hmnani,dadc,. a.e . .11º:V:º ;assa,lta<Ja, PP· ·1gréjà, 1 dnilc: sé: lê: .:::.. ,, A un·acilláfa 'receu a ini:omparável 'dita. do apàte• 
dade _ele s_eus e~fo~çbs,. Sao Do1~1111- !ªs h~res!~s e 1~elo at~1sm~, asshte V.ii·géui'',éusfnou a. merilnà a fazer cimento dá: Virgem ·Santíssima ·ao in• 
gos ,olta-se para a lllae cl_e D-us, as. _P!lmenas ª1'.1eaç3:s .· d?s 1'lag~los · pfadós1!,riierite ·o· sinál · da cruz e a digeria João Diogo, quereni prestai-, 
que tem o poder de destrmr todas sociais qu~ 110 .secul_? XX_ havei·ram convidou pélo' siu exemplo a recitar comq de direito, singulare·s homena

c=:================================== de ·assumir proporç~es grgant~scas, ó'. ri>sarJci que traz)à· pendido do bra: g_ens à Exc~lsa ·Mãe de Deu.s, ao tem-
.· - · · · , sJh ~ nonie '~e con1~-1:11snio. e _.1:1.a~isn19·. · çó-. é (ltie· levou .-àS·- mãqS". · · , p_o e1il. ··que: ,ilnplorárãci ele ·Sua, rnater-

O VERDADEIRO RETRATO 
DE SANTA TEBEZINHI 

0 S .. N ··A Z I s T A s N A,., ·o R E N .. u' N c· 1 A. R. A M Nossa Senil ora.' aparece ··a; uma: . . . . . . na!bondade; 6énção's escôlhldas. para 
; · , .•. ·. . . . . . . . ·. .• .. · .· .•. ·. . . .··. : '. criança na gruta ·de Lôurdiís. kVir- o· RO.SARlO''NAS APARIÇÕES . o atribulado mUndÓ atU::Í]; 

gem· não ·traz rienhmil adôrnó, e· de ' QE'.FATÍMA . Se, porem; os mexicanos devem 
, , · · sliaJ' mãos postas pende . uin' tei'ço cJ e o.cu par a vanguarda<eín tais h:omena-· "" .. p' o· t·1 TI e A ·a E e o· N F u s· .,· O'N I s·M ·o co1ltas brancas· como·a úeve."As.·con- ;,Estamos agora em, pleno seculo ·A· · · · · · · · · gens; não . devem ser· os unicos em tas ~,, rosarfo desliz:tvam uma a uma XX,,·O mundo.,se acha,,convulsiouado 

' . . ·.· . . · . · . . . ·. · . ·. ·· tros dedós da Santissima· Virgeuç· E pela ,g_i·a1rde guerra, de 1914. ·' · }'.~;t~i6;~:~doe:ãts<l.f:ti~~;.~1!ietf~~~~:· 
:10: entanio os Iabios da· Rainha·. do~ ,· · · Nossa··. Senhora.· aparece. a. tre.·.s. ino- · · · · • , portanto nM t,a,1,nben,1,.uma:·vez que 

· Fie.Is ao seu antigo 
a · : Igreja • do que . lhe 

que, lhe 

Anjos·· estavam .imo.veis: co1riw para ·.cen;tes'· crianças-,' em;-Fatima. Tein· as Nossa Sénhora dÉl Gu~cla1upe foi coirs-

tod h•ttfe·r.lSÍ·aS· nos dizei·: - Esta coroa .,nãó>&,: mi- mãos juntas, em· oração, à altura do• tituida' pela Santa, Sé 'Padroeira de 
nte Q, OS prívam nha,· meus filhos, é vos'iía;'efa·'vos-,\;,peifo, -edaCdil;eita,peJide,um lÍlldo. toda.a:AinericaLatina. · .··. 

·pertence. ,- .::,./ :., ' RosariO'. de cóútas ·brilhantes.· comi1 · · · ·· é 
fazem 

essen. cial. ao mesmo . . t0 mpo ,.·:,,. . o Exmo. e Revmo. Sr. ,Arcebispo do 
T ~ ~ .. ,·. •••· ·1neXiCo, iu'c.ei!_dido ·en1-: · apostolico ze; 

COrf eziaS Sem Valor ·· · · ' · · · · · ·. ·· · · ·· · fa e em f!Hál amor para com a In~li-

formem que o numero de mosteiros ca- e·· ·O' ·.N. ·S·A ...... G··· .. R .. · ,·A·D· .·.A/'.·,_1.·· ... 10.· .,_::·P·º· · .. ·.·R· i··.·.,,.~.·A,w·o· . º.·E··· ·MA. ·R· l·A.. ~d!ª
1
~tse~~1::e: ~i:~ª;s dl~:r~:::~:. A maneira de agir dos nazistas em ,, 

i·eJação à. Igreja. tem apresentado um 
· estranho espeto·· de dualismo. Por um 
la.do; tem procurado .;istematicamente 
exterminar a· influencla ,catolica em seu 

. proprio territorio, e tentado substitui-la 
quer pelo paganismo quer por uma cs
pecje .. de "cristianismo" de sua proprfa 

, feitura, que. se opõe' ao verdadeiro Cr!s-
. tiautsmo .. Por .outro lado, lançaram mãó 
· de todos os pretextos para tentar con
vencer os catolico.s de fora. de suas pro

, prias f;onteiras de que respeitavam as. 
tradições de todas as igrejas estabele

. cidas, inclusive a Igreja Catollca. 
Uma das ultimas te11tativas dos ate

. mães para convencer os estrangeiros da 
beqevolencll\ de sua aUtude com a Igre
ja foi relativa à evac•1ação .de Roma. A 

. propagànda alemã para uso estrangeiro 
. apresentou a, <'.etiJ;ada nazista da capita, 
. da .Cristandade 0 eomo um. exemplo de 
seu respeito à Religião .catolica. Mas os 

· catolicos alemães,. que tem presenciado 
. o procec;limento .dos naztstas em sua ter
ra, dia a, dia, não estão muito. inclina
dos a prestar grande ci:edulidade a tal . 
versão. 

Frequentemente, 11111 E:clesiast!co à1e
mão protesta, como o fez recentemente 

. o Exmo. Mons. Gi·oeber. Arcebispo de 
F1·ciburg:.im•Bretsgau, eín uma Carta 
Pastoral. Segundo o jornal sueco Da
gehs Nyheter, ao demmciar "· prevale
cente· ".filosofia sem Deus'', S, Excia. 
acU.5aYa o "poder eBtatal. que se pode 
transfoi:ni.a.r em Instrumento brutal .de 
in!quiclaêie, conduzindo centenas de .mi
lbàres de, seres, à morte numa guena 
injus~à.".. . . 

Mi ESTATISTICAS SAO DOLOROSA
MENTE ELOQUENTES 

As .. estatísticas ..• relativas· aos primeiros 
tr~ .anos·. e oito: me.ses de gu,err.á. 111-

tolicos e instituições religiósas cópfis- t\J tJ /ilJ lJ rica.nos, já. convid!Jndo-os para irem :i.o 
cados·naAlemanha.fólae··3.4o'O.Afimde · ' - · · · : · · · · ... ,. · · .' ' · ·, ·, · ·· · l\'Iexic;o.em:19454aSsistlrpessoahhente 

~~1~~~!s o d::~p:ss;;:!:·;i~!~~~:; ,'.' . ·.A. :·A·R.·o r.·I ·.,, 0·1· .. o' ··f\ .. ··· ... E·s·E···· . ·.,··· ...•. ~ .. ·.: ...•... ·o· .. : .. ·.·.·E·:.·.· .·,''; ·M· A.: fl.· •. E·· .. 1·0'. ~!srtd;i~:~n~~~i~~~ª!:a g!~~:~upt; 
- os ediflcios se 1a?Jam necessarlos pa- U IJ. F\lJ almas & coragões em· to.da a America 
ra hosp,itais militares; para ,crianças Latina.· durante o ano .jubilar, isto·· é, 
evacuadas,· para adutttis vhldós éle zo-' de 12 .d.e outubro proximo a 12 de OU• 
nas bombardeadas; parit · t.rabalhado1·cs · · · · · · · · tubró de 19!i5. · · · 
requi.sitados para as industrias de guers Consagtação . 'das· l)ioces~s do Espii:ifo Santo e de Assim. se ' expressou s. Excia • 

r\, e~~~c!~~~ .alemão se tornoit mais ela- Pen.e do. e · da Prelazia 'de São .. ·, Peregrino Laziosi R~::uª~~~~c~!~~ª;i;~~:~:~~i~;ais 
1·0 ainda no caso da· confisc:teão do Mos- "' · . da historia humana;· hayian~os senLi• 
teir1> de Mauntern na Bàix~ ;..,ru;trla e Aos 2$ de .Jl,afto deste;ai;ó,.,o Exmo. e ··ce.se '.ao/Imácu!àdó Coração de:,Maria <lo o 'anelo e a necessldade de união 
dá. Abadia da brdem' dos. Agostinianos Rexmo. sr. ArcebispO de Maceió, D. Ra-. · pt10 ExÍno. sr:··D .. 'Litiz Sco~têgagna, · entre qs povos da· :Am·erica La.tina • 
e de S. Gabriel, em Viena. Trànsforma- nulfo da Silva Farias, publicouúma. Cil'• Bispo Diocesano, · ·• , ·. · · .Deús. nos uniu, porque noi; pôs· no 
t'ànMe simplesmente· eni escolàs• de pro- cular, dete1'minando a consagÍ-áçãi> de seu '<''c,í-liiJ.clÓ '.toi'à.· co11cói;renc!a de fiéis ·à. mesino ··Contluente é quis que .tives• 
p[.ganda para· os S.A. e os .s.s. 'Arcébispado· ao :rmaéuladó ·corl1,çãó. •de scleniifo.de:religios,a; órou,com o bri!hp f' semos·· a:mesm:( origejll, as .. mesmas 

Na maioria, dos cà.ws de éonfiscação Maria, ato a reaiizar-ze :aos .28 ,do' mesa edlt1cilção ··de ·sempre .. o ilustre 'Pastor tràdlçõés e, sobretudo/a, m~sma ;Reli-
de propriedádes da Igreja;_os, ocupan:,, n:io niês,· domingo; ·ao enstijo .. do, e~éer• ·oiticesano.·, . · . : .· gião. ,. ' · · ·. · · · . 
tes tiveram de retir.ar-se dentro ·de 24 ramento· do mês mariano: e··,das:'festas . · ;\proveitandp ,o: ato .da ·corifoa,gritção I\~ai;;, o. v~nculo mais es,treito, mais 
ho1·as. Quando as propriedades dos' Je- coinemorativas. à.o · 25.o .. anWersario·; da. · J!li in~ugurado. artisti.co alti.l'. para a suàye 'é :mais santo que nos une é, 
suitas em Innsbruk, .Austria, foram ·to- }unclação ·da Pia União daiC3,tedra!. . · iin.àgem'.'do Ima.qulado Cora9ãó .de Ma- seui·düvidll,,'a Virgéni Santissjina.de 
madas. c_ada Padre recebeu 200 marcos. ·A essa determinação;, a~oc!ou-se.· , ... o· · ria, sendo ~rocedidà depois a benção das GnadalÜpe;.éin'.cujo regáço nàscemos, 
C a ordem de retirar-se antes â,I) fim do ·Ei1mo. e R~vmo, Sr. D • .'Fernando '·ªº~':· . imagéXÍs 'de•.São J.udas Tàcieü ·e· de São c·\)jo mantó' éeiesfü1f ·ha· guardádc:i O . 

dia, com pl'oibição de voltar ao Tirol nie:s, Bispo de Penedo, eXÍtãÕ presente : . Jôâ'o Bosco: . . . . · tesouro de ll(!Siia fé e Cújas !hãos bell• 
Mas· ertquanfo a Igreja está seúdo as- n2, Sede · Metr()r.,olitªna :~~: ,i½,êéio,C ~,j \ ,; ,' A' s'ótehi~~de ~a· consagrà7ãó ·foi pre~ ditas · hão ' dêr.rafuáciô /sobre . nós tor-

. sim, perseguida, :mantem-se o sistema de .. No dia i11d.icatl9, ~sJ · 1?cº~jl'S; dJ- .. !~,t;1f>.:: ·}e,11~a ·~El ,u~,triduo festivo.· •· ·, rei1tes· de: graças, · 
·capeiães do···exercitõ/·A rà.zão ·é · obvia" ·estando· a catedral· repleta ";'de·. f1~1s;, p . , · · Hoje, q_ile 'o :adio divide as nações· 
mente . não dar · aos combatentes moti- E:s:mo. e' Revmci. Sr, Ari:ehi,spo '-lel! 9.' ato ·r'ttElf~ZIA . ~E S110. PERl:GIUNO e uma éatastrofe espántosa sacode o 
vos de re~ntimento - màs a tentatl- de éorisagi'ação do Estàdo · de Alagoas, . • LAZI0$1' úO ACRE E "ALTO · mundo, · é ·oportuníssimo .. estreitar, a 
va de afástâ~los gra1ualmente. do Cris- · compreendendo o Arceblspa.do de., ~a-. · · PURúS união,.de todo;:;, os povos .da America 
tianismo prossegue pelo .metodo sutil de ceió. e o Bispa.do de. ,Penedo, . ~.P Im~~ Lati;,a, d.e baixo do signo ·celestial da 
não, proporcicnar numer:>'suí!clente de culado coração de l\ià.ria. .. , . , o'Eii:inÓ. Mons. JuÚo M. Mattioli ·é o Santissiúia Virgeht'de Guadalupe, ·de' 
cap~lães p:i.ra atenderem às necessidades .Pregou, na cerimonia. · o .E:~mo ... é P1'élaíló de. s, Peregrino Laziosi do Acre t · signada P~la Santa Sé. Apostolfoii,, Pa~ 
espfrituals: '.de to.dos os soldado:;. que ,se Revmo. Sr. D, Fernando.; qoines, · :Bispo :Alto,;Pu,r-lls: '·Devotado• intetra:níenW ao droeira · d~tà. vasti.ssimi região llo 
encontriim a9S seus cuidados . .ALualmen- ctc Penedo .. · ' : ~llem.esplritlial dos<fiêis que.a .Santa· Sé c;:,i:b.e .. ,.: .· , . . ,:·" . . 

. te, há apenás · lill'i capelão por dlvwão. Seguiu-se a Benção ~olene ,·do ,r; ... ntili• . :. ltié•c<>nfiqif quis .,servir~se tambem; como Ocasião: prQP,içi~. pa,ra isso nos ofe-
Esse unico ,homem, ./;erve de. pro~ção · s)mo. Sacramento; ., . . " lnmr,erM···Prelados·o·estão fazendo; ·do rec.e· o 50.0 aniver.sarfo:<la, CO·roaç[o 
ao regime contra a liêusação d'i se Pl"Í- ' A '.mo.'.cESE 'DO· ... ESP. 1.R.1. T.0.··.s .. AN.· TO . 111é10 da CbnsagràçãO. . . :· . ·. pontiflcia,,éla Vii:gem, ,<lo '.J;epeyac, que 
varem os sol9ados da oportunidade de CONSAORÁDA. AO ·c()Bt\Q&o· . . i '-:(>o~'CS$e moiivo,. ·no'encerramento:do ce.lebram9s, a~12::!f/Votitubfo de' 1945. 
praticarem sua. Relig-iãi>, mas c.01rto lhe . · . , ·, DE MARlA . . ... · ., '. . íu~.·. M mai1:>:rc&nsag1'01.1 a .Prelai:ia ,_ao, , .Qu3' bom .~·\agra4,avéLserá, qtie tp-
é !mpossivel .cuidar de. tod~ os homens tmactllàdo' Coração .de. Mar!~ .. revesti.i~ . dos Ós)rll,lãós/com úm';s6 coraç.ão ·e 
que,. teori~ame,nte, estão a seu. cargo, No diá 6. de agosto, ãs.JO·hó1'àe, teviL: ~o· o .áto d~· posslviJ.soJenisJ.ade. . umá:. sõ alin?, n<i~ ÍigrÚpétil.os, · nesse, 
eles se acostill'nain l:i lleÍi.1i2ei'léiár suà.s· - !ugãr ua·,bela Catedral da,' Oio'res~' d9;. i ~o 'nt~!l'IÓ dia cóns!igrataín-se M cin-· ,d.ja:nié1rio1·tv~l,·'~·':1·n~.dà,.~\1J:t\,e'.;cl), 
~br/e;açfiei; ~e\llli~, >: ; , . . . . : ,Bs1>irJ0 s_ap~,- a: fonsagra~ão da -Di?j_,.<·.i:º.;r~·~qlliM .. cl~-q\l~ •. CÇl.l}St~_i,,<_Pr~lazia.. · ~yf1pn.!: :: .. ~ ..... ,. .. _ ..... , .... , ... ,_,._ . 

,. , . ,.~ ~:: 
';!'~.:.:.:-·,~· ~=~t~,:,_: '·"·~··"' 

\.: 

· ,Ém' setembr;. de.1915 acusaram ao',Carmel~; de .,Lisieux, de .. ha;er·' · 
: su~stituido o, retrato verda~eiro. de ~ror: Tereza por éoníposições, Jan:... 

: .· tas1as .e·.retoques nos ,.quais :não . se ·,percebia' ·a' verdlideira fisionomia·.• 
,da grande . Santa. O Bispo, de Bayeui mall4óu proceder, a· uni• ·rigoroso 
estudo fotogi,afko e .. ao testemunho dos contemporanéos., da,, Sánta. A 
conclusão foi esta: ~ <l. mais perféitó,e: autentico· retrato de &nita Te• . 
1;ezinha, é;.o que ai. vai publicado. A· belez.â ida Santa; porem; ·é· intra-·. · 

. duzivel, em. quàlq~er p~tura;.ou. fotógra,fia .. Eis. o testemunho de todog 
· que,a,conheceram em.vida, ·. . .··. ·• .· · . .. ' ··. 
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tiobres. "Pauperes sc:nper habetis vo~ 
b~~~-fJ.:~cr,j~upi.,Te-~~s-ei:no~ 
sempre cifnós~õ, pór ·uma' !nilud1ve1 
cont.iPs~~i}i ~e. n_qssa _natureza decaidn, 
te-los-,emos, não cómo ""espantalhos si• 
nistr-0s;r nêiá como in~igos, OlaS. como , 
irmãos,sofredores• a quem tra11qU?are.. "Assi?alur~:_ 
llli,)s~os t~'OS ;de P.OSS:'l ~l:;;,i --~- de . " - C '° '>'5· 00 . .. . pno 'lt ... .-•• _ ..... ! ....... ~•• 1 • .. ••·~· r.,. f-1';e: 
nossor~&. • lv.Ias; • enfif!l, tlJ-,,1~ .• enfos Exterior .• ., •. ~-, .~ ••• •• ;,,._ Çi1 )fo,Oo.! 
se;n;n;'::\" ··_*,, ,._-,. ..... Numero.avulso: ....... , ••. CrJ·' -0;40·' 

N.tunero. ntrazacfo ......... ·. Cr$ _ 1,00: . . ' 

E ·e; "ipfáno'' nãc, eonsegu~ cvilar is
to, Se _iün-·trabàlhadol•' - . um copeiro 
9-e no.tê!' digamoS ..... -for preguiçoso,. ele 
tei'á6 fu~ôs--deévivêi· .desempregado, e 
cle ap,ferü,- ',durante essas "feriás" os 
pro~tt~fdo plano, que_ lhe advirãci do 
tr;;,.batho 'h'6raado· ·de· .. seu colega, Um 
côpéifo!'rêlãxado é. muito, peior. ·do que 
,im elémerilo<sifu.plê$Ínente. inutil: ele 
é ,nciclvWl)di:le produtlr. l!erios pi-ejui- · 
zos, ~'irf'.úm ~'-~réstaurarit''c p..,->queno tiode 
oçaaíb'li~ a '\'úina di> estabelecimento, 
O~à/petgüntá-se;:qúe medida -.vai to• 
mar o. Estado ;;,ara impedir que as co• 
snodr"áâiies·ao, d~semprego sejam esti,
muió'. tJ.aí-a~ tjtje os. operarios de .toda 
especle·tlqbáijtem:mai?. Evidentem.en• 
te, sídracf'qiíizer qué ()'. plano irá.casse, 
ele dever& impor 'pui\ições •. Que ,cpuni
~ões? em consequencia de que pàpe• 
ladâ.; \:te·· í;íue • despesa:,; ·de que inque• 
ritos[':9ê 'quanta !)Êll'da de' tempo para 
o; ein'pregii.drile ~ 'p:füãv ': :1:,Ó' de: ,Lcal
cutar, :\entimos der d11 P.abéça ...• 

,:_:,i, : ,.: · .... "' 

Rogamos aos nÓssos assinanté$ 'cc,.: 
nmnkarem a mudança de séwi ,ende• 

- re~os p~ra a l:aix,i:i Postal 147.A;· · 

SUCURSAL NOWO: 
Agencia noticiosa· Sul~· 
Americatla "Asapress", 

COMENTANDO ••. 
A MIS'flÇA DO FUTEBOL 

M~~_prcfssii~i1fos, 'Pfovavelmé1M,· os. 
Jm~tt~~s~";ps j1foofrigiveis, •. serão 
obrig*1~a-,p~!.Q ,:Est~dô a ttabalhar em 
obríi& {iUblkàs,.:~qmpulsôriámente. Não 
h,á outro ·1·emedio. :Passemos,' ~Ç>ra,, da 
classe,-c}os cop~iros p11ra outi·a,· djga- · 

· ino~: ,à idos irt~tas. de to!:la especie, · 
desdi'os ·1ntísk:ôs'; até as:'"brôdéuses"; 
os tec~,? na confecção _ de mostr~a· 
rios "ô.."'iiafüentafu; decém1ção'- domestí• 
c/i, "t!:-, etc .• 1~1,1\ta _e muita vez, esse11 
ti,roí~n~il; j;)_érçlerãó ó i:!~prego; não· 
J!orqli~-1hé,s. f<1Ue aptidão; i:n:!i:i'pór se~ 
reni .yer,dadé;tqs inoi.·adore$/que rom• 
~,éoii\ rôtit~,: i~râçãlham" realiza
ções. ;de ·mau. gosto, investem conn--a • 

· Nós não ·somo:i cont:rà õ futebOl "em 
si", como n·ão somos contra o· esp0rte, 
contra. os · lllvértlmentos, · iorttra · a · gi.; 
nastica, contra os progressos.· c!ent,lfi~ 
rios e· n'-l)ll mesmo ilôntl'lt o sr.· Marita.ln; 
tudo competentemente '-'etn _·si .. , 'Nes~ 
te sentido, i)omos ' as eiiaturas . ma.is 
bra11des e corliataa · que: '!>*am• haver 
sobre a face . .a terra. Somos, ~tÓ sim · 
- e isto se ·diz com• o dedo em riste 

· - contra o~ abus<.sl · · · 
· <É~ . deciaraçãd · 'preliminar é ... ne

éessaria \')a1-a, acalmai ós nervos·dós pru• 
dentes, doe· equll!bràdos, dos sensatos, 
.gente excelente, que podérla.' morter de 
a!_:)Oplei,ia.,_ '.e 'fo~os logo :tfümando: 

. tii.bús 1ntangiveis. Pór · isto,: · perséve .. 
rando em sua art~, rolando como· apa• 
rentes 'vagabundos0 dê higar ém lugar, 
de estabelecin:le11to ei;n, . est!!l:iélecimen
to, .irao desenv~lvendo na pratica ·do 
"metíer" suiis liabilidàdes; irão disso!• 
vendo. précoi;iceitos, amolecendo resis
tencl1:u,, até : elleg~r ao t~nnô : vitorioso 

. de sua' carreira. , .. ·reguramentaçãó 'le• 
gal da "Carta 'da Vitória"' tera de- áca• 
bar com tudo ·isto. ·Será necessarlo 
impor penaHd;ides a quem . for despe• 
clido por .incompetencià. E "fücompe• 
tencl.i"' ,neste assunto; sigrii.ficàr-ia 'ape,-
11as . bicompàtibilidade éom '' o·s: córicei-; 
tos artisticos dos veneravejs bonzos. dos 

· orgáGs oficia:is. Exe~plós' · cohto eistes 
se multiplidriam _às 'dezepàs., · · 

,,. ··*··· * 

Está hlstorlà de -futeból está ·-mt.óiera_. 
vel!) _ 

Isto , posto, convenham,os' em _ que a 
mania .. do_ futebOl .já. ultràpas.sóu · tódq.s 
os limites, e<J4 Sll. tómou um desvario. · 
Ainda. ija põUfl9 ten1po; .o ''Esta.do de ' 
São Paulo", deixando . a. sua costumeira 
~eriedadç, siuu-se com uma: eron!cii,;'.: em 
que se . imagirtava :·atê o. Céu · ~nmgiado 
pelo entusiasmo futebollstico.' E/.ei:>mo 
ê facU de_ co11jetural', i'lão faltaràrii ~ 
in·evereneia,. · blasfemas,, Aindà .!e o 
cronista tivesse ticto.'a. inteMão dé com
batér o· fanatismo dos torcedorés, ·neni 
mesmo àS!lim 'a ' ldéia ' se : jüstfficaria, 
mas sempr~.' li.à\-erla u~a leve ·eicusa. 
Mas, lltil!2ar-iie de coisas sagrádM pa-
1:l\ por l}la!s lenha · l1li foguêíra da mls• 
ti~a dó fµtet,ol,. é átltúde ab&,lutam:ente 
repro,,ave). ' . ' . 

Entrêfanto, o · falo· é inegavéJ e pa
tente: o futebOI alcariçóu, ·em nossos 
d IM, t'óros de. eidàde. · Não . é mala._ ape
nas o :entrete.11imerito · ingenuo das -ca
mada., populares e dos adolescentes', .más 

, i:m acontécimento ·central,' de primeira. 
grand~. a cuja volta gravitam - inte
resses_ de • toda a ~pec!e, Intelectuais, 

v· q,uc, ee deduz .daí.? Que. a ''Carta ~l!t1c08;_ 'homens de negocio, persona.• 
âa · Vitoria" será éxcelerite; · áe · o povo lidades representa.t!vll8, CÕlí'IO que a. uma 
inglês, .. eµjo_ bom senso,.,é ®. U!l}a soli_.. palavra de ordem, i;e voltaram· •pa-
i:)ez. fel'.reª,: souber ac~iti,r-lhe :i:lguns 1:2, o futebo1, de<Iicando-lhe · .o men1or 
i:)os (lispositivos, sem cóntu<lô, a acei•' de seu.i esforços. 'Asslm;':eirte esp0rte 

,, tai;, "in ~e~um'\ Na ~~a txtem;~o 't<it~l, . e;lingiu a categoria de fato n11,cionri.l, óa 
a Cma ·mr·V1torla ,nao.-ser1~ -~en.iQ , . rnesma .. JorµJ,!!, , _ o . p0vo, em seus 

. j1Y!l)'~d9, . E o ·. 5?C1ahs!11-o, divet80s agrupamentos, . põe nó futebol 
~{~e!J& ~t.~ral, _ f.xl?Or JS!º, , · .. o ,~U ill,f,'9;m<) inte~;_ na~, t>O$fe., ~r 

, , , , ll-,1r~t .q,m ~ ive;r~ade171 ,· ;na;1r ,rrpe.wu,edo ~~ Nma. P9~hnº 
:ros . ~ .. ·iíô'.lfdiii. e Pll)Üf4 co~·- ·. -que : a. ~spee~ivà1 :d~ um flg~Jifde 
sequencias sociais funestas. E a IgreJa. jogo, o· u,teressê' (!ué' antes- ·Sfi oritn• 

_ quê o diz -, pela voz j:le Leão XIll e tava. para e. . polltica-, para. os probletna.s 
de ~o XI. · socla-lll ou ecor;iQm~s. refluiu quase ex-

E' preci.-jo evitar que.'Pela:'J;>i-eocupa- clúatvamente para o futebol. A verda· 
~ão de evitar qualquer desgraça, se de é que o povo já. não se int.eressa. por 
caia no extremo oposto, de constituir- e~s probletn~. e recebe quase !ndife-
\lnla" fi!J!§sj;p,,e i;iaflas, Oi\ (ll)~arios cujo rentemente as &Olµções q•1e se lhe apre-
merito os organismos ofielais,.·rigidos, ~entem:, .ci homem, O prpfüslo~J. O 1êi• 

hirtos, por ÍltàUlréw;"rião sabe1iio, 11,em dadão .l!ll. apagaram no "torcedor". 
comp_reender nen) aproveitar. · li: prtclso recon11ece~to: o !eMmeno é 

-.,, .,_ * "' , , gr:we, é mesmo e.larmante. Na Roma. 
dA deca:dencla, a plebe clamava, por pão 
e circo. H(!Je, o povo só está querendo 
o futebol. 

, _ •· l~Ístfi'itlô ':fôttei:i:ente ~obre a impor• 
tanêfà da' 'c"q'ti~sti,io .:arabe" para O 

· niundér 'clê • amahhã,. o LEGIONARIO, 
.· õi:gãih~~fuii&"-,'isto ·é unii:eriial- - e 
-por fst(rmesmo 'simpaticó a todos os 
pqvo~ 'q'üd -peus · érioui· não é movido 
-senã~. ~í!!f-z~l~1dà Fé; .:Não·-· tetnos· a 
memir'',t'iostíhãade rpárá · ·com ·os· ata
be$ "·êómó · tâis/-Recéiiuno,; entretanto, 
que ·'sqíf'. '0 -crescênte"' influencia eleve 

· co~eij~êritei'neritC; a influencia do. Is-
lam.: ,C_, '·' . : ' • 

Isto posfofiêglllirálrtos mais um pas
. s<i- dãdb ''pêlo' ideal: pan~11rabe. · O sr. 

Nahas 0 Pâchá, .. J>rimeiro. mjníi;trc> do 
Egito/fala'ndo ao: -i-adio • por motivo. da 

. ·:-: =-·:,- .·,- .. ---~- . ~ · .. 1 

. inaugurasão da Conferençia;P~n--Ara~ 
be ,em. · Alexandria; declarou que· "e> 
projeto da uniâ9 ai'àbe passou 'o s~ 
primeii-o ei;tagio cónsultiv'o .. Chegamos 
agora ao segundo.estágio: 110 da comis
são preparatoria .. O terceiro ·estagio se~ 
rá o da reunião do Congresso . arabe". 
Neste dia, reformar•se;..á às pórtas da 
Europa debiliíada e semi.;.descristiiini
zada, . ' uin ,"perigo , árabe'' ' igual 'ou 
maior do que o dos tempós de S. Pio 
V e da batalha de· Lepanto. · · 

~ ~!< .. -· . .' ,.·. 

, Hf;-MUKALIIA DE BRONZE " • • • ,;;,., ..... ~,-.·~, :·- ·, 

~«'.~;~:.', ',:,P.:e~;'.:Ad'*lberto de Pautá Nunes,· S. D. -- s .. 
.:,.·{,(~.-- !t . . '~:~:.: .. i•(, 

· O,ffl'âiot empecllnÕ· oÜ <>b!lta.cut~ qu!l Moscou para. bólcllevizar a. America". 
,s · agitadores comunistas aul~arner!canos E·qual será. o metodo inats eficiente no 

. t'êm-,enciorttrado ~_,çontinµ,-m a. encon• C!Ómbate às ·torças religiosas· da' Ame-
. t~reontra :suá nefanda obr~ ~ b<>iehe· rica? t o éla. confusão, Levar a. <:on-
. :vização::::<1Q;:tod0s .10,s · pa.ises cll) conti• iusão a. todos os setore$ ela. ativldacle 

· .ne11té,;_aat,alner~no,::-tem·'.~Jdo-a Reli· húmana,- utlllmr•.se de tudo para. que 
· gtM:,catpHea..,·-:, !!AP.,:soi:nei:it!! ~o l3~U, reine a ma.for confusão posstvel' entre 
onde te~,wmt: _ma:!Qrlà' esmagadora• as d!Vérs88 rel!gil5e11 e assim se irittodu• 
mente,\cat(lllca.;,. ,como tam))em nos de• . za o··· de~espelto a. qualquer·. fonna- ·de 
nials _pai.ses desta. parte· da A~erlca, rellg·ião, • 

. ontle. t-aVé::Y.1\-~!1~ exerce uma grande São suas pallwras: "COJn o pre~x-
•. ·• e ,_inQ(!~~§~.,Ytt twl~tiel& no . povo, o to de cultura, de instrução, 'de clv.UI-
. GatoU!l~IJlg';.~: g~~to ,e ·.çontta~do zação, de filosofia e de conhecimentos 

todos os pia.nos de as.saltos .li~ en,•12,dos mocletnos, devemos· lançar ataques cón- . 
<la lJ,t~ !3.:);l,::~-c .:·' <;«: ,' . · ,, tra a religião". E·1n,sl$te multo na. ba·. 
. P9r~ m;is,,d~ ~ vez,.. leader.s da bel .de -re!lglõeá patà: que o. ca~~llels-

.. '. :1·evolJl9ijo ,,internaelonai, .têin cortfe.i;sa- . mo perca. o seu·_ prestigio e respeito. 
': , do "j:, ~i-,,4?. qji;ôUc}$_~éi 'd:i' Arnenca "t. conveniente. que nossas autoridades 

O~tµJ.!; Ao .. o.r!i~tl!: ~ ._clyU)~ão aéentua• pennitam ingres.5ar em nOSSos pilses -
damente catoucas, dlficuttàndo · su;.s ln• elementos _de outraa religiões, ·oomo· os 
v~t!,4a,a- ·e !lel-lS- ataques., ,_. . mormons, a.ngllcanos, p_rotestantes, ju• 
:. O~{~t~: ''1~114,~''-eômunista dO deli$, budl.$tú, muoulinanos, AJudàr-

. BrasU, Lu!z,Carlos·P.t'-esteei àt>6s ·o .fra• nos-ão_ .a ~mear_ a. confiança nos ~u-
casso didéve.nte. iiovwt1êd de 1935, te• '~es, aj11dar;;nos-ã9 a t,ierder o respeito às 

~--', .. -----------------
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··:Plinio- Corl'êa de Oliveira 
91}eçi~do~ ~ out~bro, entram~s no mês marcado por faztindo ncissá. a prece que se lê no !Jrasão de !>om Vital· 

Dom;Gai,_f(?S l5i!-rrnelo ~e ,Yascon«:i!los Mota :'para suá che• • - -·. ''ltc,r ·p11ra tutum", pr11parae-lhe .ilm bom caminho. 
;i_ada á-''nôssã::cídade;';: >' ' ,.,, ' . . . ' . ' . '<. './,, ' * ':~ $ ._.···. • . ' : ' 

ln_terrompo, pois, mais uma vez a serie de artigos , O novo Ar~ebispo ;;oncedeu ao "Correio Pauilsta~ 
que vinha escrevendo a respeito ,de Dom_ Vital; ,para :en• no', i.ima entrevista que. nos .se1-ve para conhecer a fun· 
treter sobre 9,n.ovo J\1'~ebispo de- São ?aulo ~s ,ieitorcs · ~o os-a_nceios de s~u coração de Pastor, Não nos enga-
do _LEG!ONARl-0, ·. ~àÇÓ;o· certo de· me corif6rmár. assim na mos, ;diz,endo ·que S(U f'ont1ficl)do em São_, Paulo, ser:a o 
à ordem natural das coisas. Dom Vital que tem com desenv~ivill)ento ao rrícsmo tempo criginal '? harmon1co_ 
~ão l>au_lo· laço.~· historli:os e afétivos e;peclais, não ê das· reallzagões,. de Do_m Duarte e d<'S triunfos de D01n 
f1g_ura· es~ranha ao me1,1 ass~nto de hoje, Foi. aqui, que J~sé. Disse-~ ·,·_el~ ~m expresslls te_rmos, e, enun• 
ele viveu-1 . c8m0 professor }lo-, Seminario 08 anos mais ,. c,ando os. i,;:mc1pa1s Jtens do quo em- 111),SUag~m corren, 
re_colhid,os,·, tnais ob_sçuros, 'l)'laisifeli:i:es · pÓrtanto de sJa : te; se c~arpar,ia:-.seu "progr.ima" delin~ou planos que· cons• 
vida relig-iosa e saéerdofal,/ .A.htes de, 00 eÍeva; ao dil~- tituem ll 1'"!\reha segura da Arquidiocese, para a pler.i•_ 
pio tsplendor do Episcopado e· do martirio, quis a Pro•· tude a qu ea·Vêm 11companhando as graç;:s de-Deus recebi_•, 
,videncia ql,le e_l~ depositasse no coração dos Mo-levitas das nos _anos anteriores. Dom Carlos Carmelo s~ 
desta·· terra, a semente do. entusiasmo· e c!a intrepidez . reve(a nes~.ª _·entrevista, um verdadei~·o continuador, no 
que aqueles tempos -dificultçsos , exigiam. . Formando sentido mais ,nobre. do termo, que: nao é s6 conservar, 
Saéerdotes, presto~ Dom Vital uma corittibHição· profun• · m~s construi"., caminhar, iliova_r com forças_ e luzes pro
da para· a formaçao da propria alma do. povo paulista. Pf'ª~, _cem brilho e v.i10...-propr10,,sem q~j!:bra com o paa• 
E; ao mesmo ·tempo, foi na- bem aventurada tranquilidade . sado, mas em intima e sabia h<irmon\a com ele: 
de _nosso ambiente provinéiano de antanho, qu eele re· _ · Para começar pelo que ha ~e ·ma.s tang,vel, Dom 
presou· enC?rgias, temperou força_s, entesourou graças pa·· c_arlos _Carmelo. enuncia um. proJe_t°. q~e alguns chama· 
ra arcar·com a grande cruz que era s1,1a ·missão carr,;g~r · · riam _t~lvez 11udacloso, e q~e ~- s~rta realment~, !le não 
at~ :o alto do· Calvario,- Quem poderá contar -_as :cogita, . foss~ tao g~neros~ e entus1ast1co o P.ºtº de Sao Paulo. 
ções de J?om·Vlta_l, durante os·anos qu~ passou entre, n6s? __ No_s~o novo Arceb1spo_}embrado $1? b1·~entenarlo da Ar
Frei F!!hx de Ollvol_a,· o. F. •H. publicou ha· -POl!co uma' . .- qu1d'.o~ese, cm 1946, qu~r que, ate essa data, se tenha 
esi:,lendida compilação de todo; os. i;scrltos' de Dom . Vi •. :-cllegado a um i'esultaclo ."decisivo" parà a. oonstrução da 
tal, Neles se vê cláramente que a conduta por este mat1· . Càted_raf. Nas obras dó gran~é templo estão perpetua
tída' durante a "questão rel.igiçsa" - não resultou. de' cir:, das as eçperailças, ·a oueadia, a energia d,e, ferro de Dom 
cuhStancias · de momento, · Dom Vital ascendeu ao solio Duarte, a atividade' trans~ordante e li!toríc,sà de_ Com 
clindense, trazendo: consigo observações profundas e sis- _ José, os_ sacrifícios oriJm~dos. dos fü/is, que para ela· têm 
te matizadas, ·sobre ·a vida religiosa do Brasil • e. sobre_ os ' concorrido. A Catedral e;. pois, ·em. si mesma um slmbo• 
i:nelbs necessarios para dar remedio a nos;os· terríveis :_ fo.: Q~is a Providenc.ia .CJue Pom ·Duarte!, apostolo de fer
problemas, de todo um arcabouço de idéías pre,adqut.' '/ro, as~umlsse, · a parte pslcologlcament~ _mais. lngra, 
ridas, em· furrção das quais· agiu. Foi em .São _Paulo, nos . t~ da ;taref_a, arrostando. aS' diflculda~es que a·- localiza· 
poucos .anos de ·vida de estudos e ·contemplação que lhe çao das obras_ acarretou, consumln(!o esforços e recur-
i'estavam; que este sistema· de Idéias chegou· à sua- com- sos $e_m_ cont~, para rasgar ,o solo, consolidar os funda, 
pleta maturação. Foi, pois em fundas meditações ao ,.mell~os, lan;ar os alicerces, 11té que,, num tr-ab,alho obs• 
lon:110 de nossos 'dias de sol' ou de garoa .no. recolhi~1en· ._, cur_ç, que· o· povo não via, não compreendia.,. sobre_ cuja 
to •própicio ele nossas manhãs cheias Je neblina, _que · Jen:1,dão .resmungava, se erguessem ~011 poucos os pri, 
·oom Vital se··preparou para ·a grande imolação, os céus- ·m1:_i_rQs muros. Depois, tu~o. parecia ter parado, · Os 
e t_e_rras de,são Paulo'se ligaram;,assim, em seu= espiri• .. anos.-~~- escoavam,. o mundó se _ia_mudando, ~uas ccii· 
tô; áos problemas qué ·entre rios meditou.- :·Que reftexões' .. sas .apenas · par~c:a"'! · conservar-se_ {inalteradas: Dom 
t~rã ~le f_~ito sobre· a iirrpiec!adé macia, diluída, silenclo< Duar,te,; _sempre h1erat•oo, sempre-_ elJ!f cante, !Sempre mo
!l~, qlfe como um Incessante é .imponderavel chuvisco . n0Ht1co, e os muros da Cat~dra~ ... _. sem_pr_e do mes~o 
descia' ~obr,e o B_ra~il,, estendirndo_-se a tucto, embebendo t~m~nho. Dom. Duarte Jarec1a nao _notar o fato, pare~1a 
tu_d_o, atingindo até a medufa, precisamente como nosso nao _ ouvlr as murmura~oes, _ lnte~pelado, .resporidla e'.!1 

· ~huvlsco; as próprias pessoas 'que dele·. se esquivam? · ll_Olfcas: pa!avras, concls~s: e prec•so fazer. trabalho_ se· 
Q,ua11áo às neblinàs da manhã cobriam com su·a maasa · :rio,.~ precu10 cavar a cr1pt~, decorar o pred10, esculpir o 
lel\9sa ai,; cúcanias 'do vellio_ Séminario, e a_ rajít'da geli• ,, gral)l~O _e .colocar desde ja os orriam~nto_s nas partes 
da do vent9 paulista. nela' désenhàva mil fi!!Uras :,w,ea· o~nstruldas, Fazer; em suma, obea defml:1va._, E_ que~ 
ç,adoras e fantast_lcas; _que' mudavàm de forma• e lugar-a· ., n,ao_ entendess~ não r_ecebla maiores exphcaçoes. N1o 
cada · nova direção_ dos ventos, em · que ·iutas,' em .. t1nhà o _Arcebispo aprovado tudo? Então estava bem, 
que duelos com hidras e demonios não pen!iària O apos-·. Para qµe per~untar. m_als? Toda esta ,Parte Ingrata e 
t9lo ar_~_~ht!!' e reí',list,a ·que"àúscultava a ação maçónica . por iisslm .. dizer inv1slvel do trabalho, estava ter• 
cfílig!!rite,. fe9ril," impetuosa, que se disfarçava 'sob as ·apa- Wtinada _quando o grancle e. santo Dom. Duarte morreu, 
i:c;ncJas de.r:i~ssa vida provinciana tão pàéhorrénta? .-re. lmpQrtav.a, agora, altear as parceles, tanto ·e t_ant~ ,que. 
râ · ,1!! fevad·o de s_ão Paulo recoPdações ainda inais· pro- _ nascesse a. esperança do dia_: breve em q~e se lhes co
fundas? Deus d.\-~m geral, aos que predestina:· às gritn•. h,easse a cupula, __ Para Jsto, era nec~ssar1c,_ que alguem 
c!ei. dores, a preparação 'viatica de certas delicias ·espi-· ., - arraat~ase a oplniao em -um grande movimento, A alm· 
r:tua:s, que ·6 ão um ante-goz_o do Paraíso. A sua estadia patl_a radiosa .de Dom ·José, a ·habllldade verdadelramen• 
em São Paulo terá ficado ligadâ; .. nas recordações· dé•'Dom t~. u,comp._aravel _ com ciue sabia. como:v-er e orientar. a 
Vital, .. a a_lgum desses iiíe(àvéis e excepclonaís ·c1ias de . _mas,sa, e.ra be_"'! a vara de. condao, _qu~ a_rrastarla atrás 
graça? Se as paredes da velha capela do' Semhiario pú• d? sL toda .Sao Paulo, _para .a reallzaçao -da 'obra gran• 
·dessem falar, quem sabe se -elas nos _mostrariam alguma . .d1o_sa. E, com. efeito, .. gr.aças .. a_os labo'res. fecundos 
c~_na, ç\assic.a da Hagiografia, •• no, silencio da noite nas. do jovem Arcebispo, a. C~tedral foi, crescendo com0; uma , 
', . · '·., . . . , ., .,. . . . ·. ·: ,, •... ,grande seme.nte de granito plantada p.elas mãos 'fortes 

tr!'va,s lnciecisas. que_ .. ~ b~ilho ;.r0 UJCO da famp~r}"ª ,.nap. : de Dom Duarté ~ mãos bem dignas, c;o,n efeltó; de 'plan• 
C~!1~!'QUl.a vencer, d_1v~sar1a~os;: tal;v~z Dom .• V1taJ ,oran-, . ,, t~r,, g;ranito\ . Como, hastes espigadas, ergueram-se as ,CO• 

. do, com o rosto mcendi_do . de • ardor" com · toda · · tJnas. · A · pedra floresceu em rósaceás.·, · Vltrais'· no• 
a musculatura .re~esada_ pela ind1g,iaçao d_e ll~U ,z:ei~ ~bra~ \IOs, .. corno grandes petalas de côr,';começ~ram a encher e 
sador, braços e~:nd !d?i. ª.º ~acrarl0: pedi!)"~ a. Deus que remediar a desolação das· Janelas ~.aslas •.. A_ esta alt11• 
vingasse a ,su_a }g~eJa ;tra,da e. hu~ilh~da,:~r11 ~e· lrvan•: ,t1:1ra, morre Dom José, Mas,.do .Norte n·os·vcm, trazido 
tasse por fim, e nao parecesse, mais ~orm11'" sobre os pe· · peta' mão de Pio XII, com a fama de um grande· éondu• 
ca~os _do Brasil .••. o Sacrarlo pare~1a contln~ar mudo, tor de homens, o sucessor_ cW''D, José e p, Duarte. E do que 

.. ª _ Jus~1ç~, de Deus-. mexora_ve_l, e entao D~m _ Vital a.d,an· _. nos fala no primei~~ ~oci,t!l.1.erito_ erri,ctue O ._publlc·o de .São' 
iia~q se,,.f~}a 6H~,grande- :li:it,01,õ,l&,_~J· --~er,a,:r~•ilt ~1~-,nlpl,, Pauto QUVJI sua vo_z -de; pastor? ·. Na co·nstrução da· Cate· 
~º• a, r!t1ma -·por . e-st_<is 15ec~dos; que· !Ião' alcailçiw,im 'i:íra1; s1iifüo1o' tangfve'i ~ ji~éie~oiiô 'ãe corí'tinutdadl te· 

Sl)t edrdão, '~ºf.ube·. ~edéa_gotassle ~br,e, slu~ ~~~ne,:s.eµ ~8,f'.!9U61 1 cunda,,' porqu1i'·contiri'uar'. um'a, constrÚção ·,ê · criar e con• 
o as.as iras. esuaama,aexgenc1asantaeimpla• · f ... · · -·1 '· .. ··· ·:·--·. ·.-.• · .· -·· . êN I dii'q'Íf I' . t· . , , · - ' , (i • · . d . " . · · . , -seryar,. a_zer ço1sa o_r.1g nal. e nova, .com raiz do passado, 

_ . e · .. e a _Jus i,;:~ que nao q eria c._e er, : ,,.ue a mt• Sliá j ."\1ocàção' consh;te na 'tarefa' Mróica, na obrà•. 
-~f.l~r.dla;de Deu~ se_ ~onienta.sse po~ fin_:i ,co.m ,a °'biação, ._. santamente herculea,. de· contlnut\r dé · acrescer' de· ino• 
:nocente· d~ssa vitima ~sac_erdotal, de_ a9rad~ve1· · odor.· · vú c::im à riqueza d~ seus tafe_ntcis, para que ~hegue à 
Algo Ih~ dizia-ªª· C9rll_çao, q4e .tinl:)a,. :;,({o ,o,1,,v,_do., ;~ta· _sua perfeição, a obra que -a Providencia 'encaminhou 'pela 

_ Va selado como:· um p~cto, ~ d~~tino de' _Dom_ Vetai, E,. mão', de · seus antecessores. . É_ . <Jl!;tndo;· no · portal 
co_m ele O _destmó'' l'_eitglç,so do ;·"'ra,11 .. j;)u?ern ,abe,• ,se. jâ concluldo da nova · Catedral, iias festas centena rias 
foi entre nos, que_se deu essa ?ena ae_c1s1va. _ Nao o sa• . de 1946, pas,sar a veneranda e lmpón«i'nte ·figura do nosso 

· bemos, O certo e que Dom y,tal esi,m~u _ Sa.o Paulo,: _e terceiro Arcebispo, as arcadas ogivais da obra-símbolo 
aqui foi eet l~~do. · _Fez .rela~o~~· -. E _en;t -. Sao Pau_l~:q~is de seus antecessores,· levada· por ele a: termo; quándo 
receber :i-unçao que o elev.a.r,_a. a pJeniture do ~acerdoc10, esse Bispo nascido Junt~ aos pagos ·de Dom Josê,' que · 
·Foi· a.qur, pois,. '!.ue se, c_ons_ur,o~ sua· fpr!"a~ao _para a tem O vulto venerando .de Dom Duarte e que nos 
luta, com as_ unço_es,sagradas que o investiam na ,m_lssão. vem. daquele l'í!orte que Dorri ·Vital deinandóu ao deixar-

. de lutar e. morrer 'P~lo r~banho _do Senhor, . _Uma Y"lha nos, abençoar a multidão génuflexa no largo da Sé, 
dair,a, ~e, minha fam,I[~, J~ fa)e_c,da, contoy-me, com sau• por certo muito historiador pensará na vetusta Catedral 
ch!de11 a cena ,q~e ~Inda tmh,a -,_mpressa na retina, Te~- de outrora, no Bispo jovem. que :em uma manhã de fes· 
minar~ ~- longa. cer1mo~la da sagraçã.;1, No largo da ~e, ta abençoava o povo genuflexo, e ver,á na repetição da 
cpmpr1m1a-se a tnultidao. _Esta~am abertas de par em cena uma reafirmação pujante e ·radiosa da santa con• 
pa_r as ~ortas d~ vetusta e peq~en_a Catedral, e. por elas -•tinuldade dá Igreja de Deus. · . 
Si\la 9 JOve_m_ Bispo, P~rou por um instante, e· olh'ou ,_o E.; por isto, . mostremos tambem nós que São Paulo 
p,ovo g_enufkxo. Dep~is, a~enç~ou·o "com .suas mãos \ é sempre ·são Pal.!io,· sempre generoso,, ·sempre cavai hei• 
multo bra_ncas .. e. multo bel~s ', .dizia a velha ·dama. Es · r,escõ; sempre .empreendedor. 'Dom Carlos Carmelo. de 
tava ,t~rmlnada_ a. prepar.i_ç<1,o, ~~uco depoJs, São Paulo . Vasconcelos Mota começa suas ativídades com um fi
fazla em-favor po Norte o. _sacrlf.1c10 de se privar• de Dom\. dalgo ato de confiança na coração paulista.- Ele não tem 
Vlta_l, _ qu_e ~.ncetava a5: vias de. :su~ vocação historica, receio de o emprazar · para uma. grande realização, 
O.ra,, e p~eç1samente no ano. ce_ntenar_1_0 de seu. nascimen·_ Devemos estar à altura desta confiança que repousa so, 
to, que no~. vem co~o 1:1"!1 me11~ag_e1ro ou um_ p~esente bre r.ós, serena e ufana como uma confiança de pai 
~e Do_m Vital. nosso .terceiro ~rceb1spo, A comc1dencia jubiloso pelas . qualida'des · dos filhos, E, desde já, . 
e _ct,e1a. d_e s_1mbol1smo •.. Aqui- se preparou para. ir ao .preparemo-nos para abrir nossas arcas, com a genero· 
Norte,,o. Bispo ~~e foi PO,: excelencia a homem ~a dextra sidade de quem abre corações, delas tirando todos os 
de Deua no Brasil de ent_ao •. Neste ano centenar10 o Nor, recursos que a carinhosa e lisongeira espectativa 'de Dom 
te nos .. retrl~ue o _.dom,,. s_eparando-se em, nosso .fa. Carlos Carmelo aguarda · de nós, Ã primeira voz 
vor dq. Arcebispo, qué, depois_ de uma . longa e fecunda de comando pastoral deve corresponder a primeira eon-
pr_eparação, o ." Espirito Santo pciz para reger a Igreja .tinencia, o primeiro· "presente" do paulista fiel. São 
de. ~eus•_• _é~ _Sã_o Pa·ulo, t aqui_, pois, com o coração · 'Paulo todo, deve ylbrar, vibrará, por certo, como um só 
çt,e.1,0 de fJl'.al -~ afetuosa espect~t1va, que o vemos refa· homem, para responder desde jâ ao. novo Pastor: Es, 
zer em sentido _,mverso a traJetorca de Dom Vital. Acom· tamos aos seus pés, presentes para 0 grato dever, que 
panhamo_s seu _caminho com olhos desvelados de filho, é a construção da nova Catedral. 

C-A-T"O L l·fC Os-
. Comprem _ exclusivamente suas ióiàS: e seus presentes na conhecida 
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de de São Paulo, em companhia da 
professora Ernestina Gior.dano, da ca-

- C9_ nh_ ece_ u_ o ,_ ~-."' .. u erro_ .. e· " o de. t.ódos. os '"e1•~t"·• Desta. fo--• po· uco a. po o .. .. "" · ' -,. ""º' · · . ._.,, .. , ... . . uc No proJt;imo. dia 15 ·de outubro sel'á 
-. COm""nheir, º· s de i_uéa na cairiMnha. do Infiltra-mos ~A•••n te · ~- · 1 

Legado .Pontifício. ao co.ngres
so Eucaristioo-de -·Buenos 

Aires 
- deira da Administração E$colar. flze• 

1·am uma visita ao Educandario "D. 
D•iarte", da Liga das Senhoras Cato
licas, ficando otimamente impressio
nados .com o que lhes foi dado obsei·· 
var naquele modelar estabelecimento. 

,,.. .- .. _ '"' . """"~ . onas.;. .., pos, realizad:i uma _assembleia. de "Ju· 
. -_regm,te <ia ,~~e clp rna.~lo no Brasil, ,corivenlente, camar~e,. que tinham· venta" departamento da A.S.I.A. 'tles-
.' '/l:!a;acc~· ,~~Q;,~ ,at1gi:ecfo :~a denoca<ta bem present-es estas orientações. para tinado ao aperfeiçoamento religioso.-
-.. ~õlnl!nf.Sta .. de 35 est~ M · l.nip~'ti~µc'.s. qué, quando rcgressárém. às suàs zon·as, 

!'.l,e, !!!'Y:~r- ~l:>&t!M:.'.iberta e ·tranca- i cl@m tnstrttçeies à:s suas ·celiruis.iiobre a morat, social e fisico dos socios. 

Sua Santidade ·o :Papa Pio XII no
meou Sua Eminencia o Cardial San-

, 

A I G R E J Am "C A l Ol I C A l ! V.RE n.,n,: 

"Cadssimos, nãú e~clais em to4o es- · e.bu;;am de tud.> a quilo qu':! P.oma. dcter
piríto; mas experlmer,tai OS aplrltos; ee. · minou. Assim se servem do ... Missal 
são de Deus; porq~ maitos fallios p1·0- Romã.no( apesàr de ttaáuzá:io ·en1 por·· 
íatas têm sahlo 110 ::\\UJldo" (I Jo, IV, lJ, . t_uguês). . . lrr.itam as devoções e. _ritos 

Assim prudentcme,ut:, (eco fiel de ana- cia, verdadeira. Igrej3: Catolia;, i. e, d~_~,; 
logi. admD!'.:;tação dada. !)elo divino MeE· poi.s de t-ú!lo isto, vem nos rontar ·que, 
tre) · ncs avisz. São Jo'iu Evar.r;<'li.\:ta na não· querem saber do Papa qe Roma\ .• ': 
;sua primeira Epi:ttola. que e1.er;' são .. , iivres, isto· ó, màepe'n-.'.'. 

Para qu~m não o soubesse, f~emos sa-. dentes! i\.1as, pcr3unto, quen{. foi ·gµe' 
ber (.¼m, todàvla, querer com Isto fa- rditou o Missa,? Que foi qÚe ca.noni~õif 
zer 1·ec1ame à heresia) que nesres ulti-, os. santos aos qm,1s eles _prestam hom:::? 
mos tempos surgit::. em· São Paulo (ci- nàgem? Quem foi que re;rntà.merrtou·· os:· 
dade !unda.da com a celebração. da San- sagrados ritos? Quem fd.i que· detenn·i,.i 
ta MJ.<;sa. do Pe.· Manuel de_ Paiva) uma nou as orâçocs para-· as ben(,áO~ e os· 
3e!ta. protestinte · que se intitula: ., ca-, caniic.os Jituri:;iccs para as procisi 
tolica" (IP) e "llvre'' (!?). ~ões. etc, etc.? 

O que isto queira. dlz.er é pratlcamen- Não foi a Santa Sé? 
te difícil de compreende,·. E 11ão foi o Paps. Pio VII, por cxem• 

Nós, com a pa.la.vra "Igreja" não étl· plo, que éui 1S07 cànonlz:ou · São Benc-
tmdemos dénortJiriar sómente o tem- dito, ci santc negro dê ·paJerrrio,: 1:<é;· 
plo material; mas sobretudo aquela so- quem os catolicoi ... ·\,livres" pàrcccm 
ciedacle de almas, instituidtl por Nosso tíi.o ctsvotos'! 
'senlÍor Jesus Cristo. •. E este não se tornou santo'jusfah:d1.: 

Ora todos sabemos (C o mundo intei• te porque viveu antes como fçri10,-oiô 
ro sabe, desde os tempos de Pilatos e catolico romano, e· depois como· 'fervoro:.. 
ele .Nero_ até hoje) que .só existe llO uni- so religioso 'franciscano obedienm a sliüs-

.verso uma velha e sempre .. jovctn ·tgre- superiores e à Santa Sé? . · · ' 
ja Ca.tolica, fundada. pel_o . PMno Re- Se. tivesse ddo um revoltoso· à' 'autcrí..; 
dentor_ sobr_e o Ápostolo ~ed!'..i: "'.l'u es dade legitima. da Igreja CatÔ!lca, 'cofiió 
Pctn,s et super bane petram aediliciibo os modernos protestantes, ·m.incat t-eria. 
Eccelslam meam. . . ~t quodcumquc chegado às tiunras dos altares, e neni. ::.:, 
Jigaveris super terra.m erit lig-atus et h:i os e.a tolicos "l,i.vres" o podel'lam ter .'.fa~ 
coelis, •• (Mat. XVI, 18). !!; Pedro, por• ,voca.do ... a -menos que o tivcssein'·.éá~ 
tantc, a, pedra, fundamental nesoo edi• nonizado ... 'eiesí (A_ êanon!za',ãÓ íhútl 
fie!o moral que· o prOprio Jesus poz. · 5anto 'é a ~erimoniá que os catoiicÔs _: ;';: 

D'outra. parte a pat.a.vra ''católica" "livrei;" alnda 111lo copiaram dá" ·Igré': 
quer d!V.er "W\iversal" e este quaf;,fi. ja romar,a. !, .. Quem sabe. que 'com 'd 
cativo o encontranioo bem realizado na tempo asslsti:-cmos ,& algum&. ' .' c~no'-
Igreje. Catolica ·romana. porque a vemos niZJl,ção ... "livre'-'!,..). . '.;• 
de fato espalhada desde os primeiros - · · · ·: ' · :-

- seculos pelo mundo inteiro. · 'Curiosos, p0rtanto, . estes ca~i9os "li:-
. · , vr~ ", Isto .é, estes autelitlcos p,o,tJls• 

li: ela a mãe .daquela. civl:lização cri.s- tante.s, fantasiados de .... · éatoljcós!; .• 
tã, . de que tanto ouvimos falar, sobre• Não querem saber de Papa.:,.; ,_ma,;s, li<> 
tuclÓ e·m n()S$08.dias;,.,_.; é Ela. que con• mesmo t..1llpo, na sua prol?ria/cíe~_ob_e'." 
verteu . à. verdadeira. fê · os antigos' pa- c!lencia· nada fazem,. e nada _p0dem fazer, 
gãoo e antigos barbaros •• _.· Ela que. no·seu culto, i;el)'.l que, pelo· meiiói.-fn-
cóm seus herQicos. M,lssicmarios," desbra- diretamente, esbarxem a cada. passo_ Jla. 
vando sertões virgem, vai Continuando a.utoridadé pa,paJ; da · qÚal · <iue_.r_:e_ in 
a oQra evàngeJ!2a.d9ra . no mundo. sa 1-
vando _alma:i nos nossos tempos. _iUgÍ:, ' ' ' ' ' 

É mesmo verdade, que_ quando .o .de• 
.. . .. 

. Por isso alem de outros gra. ves mo
tivos que _d.izem respeito a problemas 
dogmaticos, historicos etc.,, rião é facil 
compreender como se po&la, dizer. ·"cá· 
tolica_", J.<;to é, _universal, uma igrejinha 

1. que existe (po; quanto eu saiba) só num 
cantinho da. 'ca.pi~I de _São ~aulo, que 
foi func!ada.... ontent, por quem ne• 
nhum martdato diVIM tinha . para l.ssO, 
ti que, por estes mo,tivos, _· nem pode dat' 
seriM garantias de :existe!J,cla para. o 
futuro.,. 
· Jesus tinha.razão em afirmai:: ". SI quis 

in . me ne~ ~~rit . · · • mit~tur' foras, 
slcut : pa,~, . et : · are:;c.et ••• ". , ,, (,Jo. 
XV.:6)''.9~e q~ei' dizei:; ''.~ á)g~em rião 
permanece· em :mini, sera ·-1anç;l.éio fora, .... '··,.·,·,; •' . ',··· .(.,, ,_. '. co~º-. a. .. vata, e secar.~ .• ,, ... ,.· 

- ·;uem dls.W, _esta. rtovlsslma JgreJà 
"católica": <ie: quê< ·fa),à.mos;. se ·urana 
t:unbem' ·.· de se proclâ,niâr "livre" ! ••• 

ºLiyre", de que?~- ''Livre'' de quem?, 
~ntáo nós, 1 oa . ~rdàdelros> eatol!cos, 

apostÓ}fC\)S;_ :tomailos. seriail;lÓS '. Uns es• 
· · -o sabér?· · · 

*1os 'n<is · v~_os:-11efaadel~ 
põrq~, ' '"lr.a·"pfénitude 

v~rdll(!ê? - :e::' o -erro que· escraviza 
. as: lillnas. _:. ,Qúerri-~ue a. ,vet4ade ple• . 

na' esiâ;; Poi- isso: mesmo; livre ªª escra
vidã,O\ M· érro,:como..'·c1aramente aflr;. 
moú Jesus,. quando disse: _ '!Et verltas 
libflralm vos":-'"A vérdade· vos·l!vra. 
rM' (Jo. 8. 32). . 

Ma11 náO basta;- já. que a logica é 
inexora vel. Se nós, por suposição, so• 
mos escravoo, prec~ afirmar que fo• 
ram' escra.vos __ .-; ... mbem todos os inume
ravels santos. que floreaceram na. Ígr~ 
ja. catolica romana, durante os v_!nte 
seculos pãssados. • . · 

Foram escravos e1itão os que, com a 
lnfluencta. de sua doutrina e de sua. vi~ 
da, fizeram acabar a .escravidão no 
mundo?... , 

Precisava espera,:- 1.900 anos, pa. 
ra poder respirar o ar. • • da, llbeMade 
rellgiosa, ar bafejado pela luz que, afi• 
na.t, ·surgiu num ·recanto de SãO Pau
lo?... E · como é que o mundo .não 
pasmou de maravilha e de alegria dum
te. de tão grande aconteclmento/·qual 

. era o aparecer desta nova era. :Messla
n!ca? .. , - . , . : 

Mas não basta a.inda: o difícil, nestes 
jogos acrobaticos de dialetica protestan• 
te, está. em Juntar estas duas palavràs: 
catollca e livre, no mesmo tempo;" 

Ora, se uma igreja é catolfoa, não 
pode ser livre; e isto pela vontade ex
pressa do seu divino Fundador, que dis• 
se Ji Pedro: "pasçe agnoe meOs, .• pas
'ce oves meas ... " (Jo. XXI. 15, 17). Como 
se vê, . Jesus usa um imperativo catego,. 
rico: ·Tu, Pedro, apa~enta, tu gula' as 
a.Jmas, . • Se ,existe, portanto, uma. igre- · 
ja livre, já. não pode ser êatol!ca. , • 

De. fá.to livres · ®i julgam, a modo 
deles, todos os nossos innãos separados 
e divididos, que Inventaram o ·"Uvre" 
exame ou-.-a . "livre" lnterpreta!)ão da 
Sagrada. . Esctitúra; mas infelizmente, 
no ,dia em . que fizeram a descoberta 
de~ta. • • liberdade, acaba.ra.m de ser 
catolicos e vlrará.m autent!cos. protes• 
ta.ntes como todos sabemos e ... vemos. 

A · profecia. . de Jesus ainda uma· vez se 
realizava à risca: Si quis 1n me. non 
manserlt, mittetur foras, slcut palmes, d 
ameei" (Jo. XV. 6), 

.. . .. 
o episodio ma.l.s curioao dos... cato.• 

licos ltvres é que (querendo subtra.ir• 
se da c>bedlencia ao Pontlftce roma.no) 

,_nem chegam 11, . consegut-lo Inteiramen
te; já. que, se não diretamente, pelo me• 
nos em modo impllcito reconhecem' pra
ticamente a suprema autoridade da 
Igreja romana, De fato eles, nas ma
nifestações do seu... culto,, usam e.,. 

inonlo ta.z as panela~. s~ _esquece 'sem• 
pi·o de fazer as tampas. . • . 

Em ultimo é bOm notar que; c:~í-e 
todas as seitas prore;;ta.ntes, esta dos ..• 
ca.tolicos "_livres" é talvez .a mais ,peri
gosa .praticamente. par-1t o pov.o simple,s, 
que não :;abe distinguh·, dadas as. apu.• 
reucias exteriores... : '.": 

Cs outros protestantes gcralmente,,.no 
seu culto se limitam -a. pregaç~,, :i, 

cantos, a reuniões . de beneficencia·;_ e~. 
· E · nos iseus .templos, falt,íl,ndo-lhes . .<i,a. 
maioria -dos casos) a pa1te -ritmil.-· · ,,PQ• 

dem mais facilmente serem. reco:iÍheci• 
dos . como: não. catolicos. . : :·, : .. , 

No "culto" envez. da· igreja· catolie.a. 
"livro", a gente _superficial, vendo nrá:w-
1·es .. imitações exteriores da, · verdadei'Jra, 
Igreja, pode miis frequentemente- cai~ 
ho engano,. • Por Isso préclso escla• 
recer .os · bons catolicos. . ,. 

l!: este ó fim deste escrito. 
· Preciso lembrar a.os .nossos-_.paroquia• 

nos que o.,. "culto" da_ Igreja catoliéa 
· "Uvre'~•-dá' ocasião ·a. grande,. ofe111ía;,aa. 
D.ivfna ,Ma.gé3ta,d~; já. 'que--osé S~\1$;,pa.:,• 
~ores pretendem· dizer :missa ~m serem· 
sacerdotes, se atrevem a. distribuir uma. 
pretensa . comunli.ão, .na qual, : é :claro, ., 
só póclem' é:llstrilluir urµ ·pedação ,de pão 
ord!nario, por faltar-lhes o poder ·con• 
.sagratorió que nunca · receberam: . -. E 
àssliri é 1mposs1vel 1maglnar o enorme 
numero de atos de• 1dolattia que , fazem 
prnticar... · 

Ora, a idolatria• é o maior pecado que 
exlste no mundo e todo cristão_ tem, o 
dever de. evita-1o, até com perigo da. 
proprla vida, éomo nos; e[)Slpa:'a.: ~~t de 
Deus, e o J)(emplo de ulilhai:eB de "san-
tos' martires. '. · ·.- · ·_' 'i ·,: 

Vemos · cóm llilariedlide e, âo nies• 
ino "'tempo com tristeza, · publicadas nos 
jo1·1J,3rw, de vez em quai,do, notl'cias de 
pretewa or(\~J:)aÇões . . : •. ,saçei-dotll.is (!?) 
de pretensas primeiras ··ccirôurthões co• 

,letivas, etc. •rudo Isto constitue, · alein 
: 1 abuso da credulidade cios simpíes, 
uma horrivel parodia das mais. :;antas 
manifestações do . verdadeiro cUlto da. 
Igreja. Catolic·a inst!tuida . por No.ssQ 
senhor Jesus ,cristo, . 

Comp é facU conipr~imcÍer, tudo isto 
nos daria motivo de rir, -~e não- fo~ 
em.· vez necessa.rlo chorar, _- .- - · · 

Aquilo que nos· faz c),lorar ·1111 produ• 
ção contemporanea de igrejinl1as herc• 
ticas, que despontam como cogumelo::i 
â cada passo, e nas quais. cada !und.a.
dCJK diz de ter, como num mercado o 
"Melhor'' produto, é. a pe1'Cla eterna das 
almM, e o perigo venenoso da -heresia, 
que engana com as apare11.ciru; muitQ 
c11t-Olico &imples, 

Estejam,. porta.rito, em, guàrda; os bons 
catollcos brasUelros, clos1s da salvação 
da proprla alma, da~· nobres tradições 
da proprta fa.mma e· do · bOm · exemplo 
da proprla vida. : . -. . , 

Todos se lembrem qué "fora da. Igre. 
ja Catollca, Apostolica Romanit- (que 
é a unica verdadeira. Igi:eJa, . institulda 
pelo &enhor Jesus Cristo; -Igreja que 

'santificou tantas al.ma.s e, que, no cur• 
so dos seculos, espalhou a. civilização no 
mundo) não ha. salvação" 1 
. A Igreja Catolica,. no dizer do gran• 
de Doutor Santo Ambroslo, está onde 
está o · Papa, su~or de São Pedro: 
"Ubis Petrus, ibt Ecclesla," ! · 

Frequentar, . pols, o culto da.· assim 
chamada Igreja catollca. "livre, (como, 
alláa, qualquer outro culto não catolico 
romano), tomar parte nas suas- mani• 

' festações, assistir à·· assim · chamada. 
ll}lssa deles, é praticar um culto . here
tico e é portanto pe_cado mortal para · 

· um batizado. - · ·. . . 

~n~,.,o ,-Cle;o e _a *llgllO -doa brasl• forma d~. combater a ··rgieja, católica", No dia 22, às 12 horas, 110 colegio 
ie,il'.<>&•t- :, , , .: :: ·' < . : . : . . _, A, c1t~ão foi longa. C, Mâ.i'.erà;' heêes• São ,. lAtiz; será reaUzado o almo~ó 

Ent.,~µ dlsc111"S9:_ 4ue .tt~t~O:m.ente _ o · ,s.árla, -~ra.·:désper(ar mÚlto(l -cil,tQllcos anual de ,confraternização dos anti-

. tiago Luis · Copello, Arcebispo de ~ 
Buenos Aires e Primaz da Argenti
na, Legado J:?onfüicio ao Congresso 
Eucarístico Nacional a realiz:i.r-se em 
Buenos Aires· no mês de outubro pro• 

.C O L C,H O.AR IA AVENIDA 

Pior ainda · seria receber · a assim · cha.• 
mada comunhão que eles distribuem. 
Não. se deixem enganâr ·pelas aparen• 
Ci.llS! . , 
· os lObos, nó dizer -do Santo Elvange. 
lho, se vestem muitas, '.'ezes com pele 
de ovelha.,, para mais facilmente en• · 
-ganar · o verdadeiro cristão! 

agltador::-collluntstà do ChUêi Eltâs Laf• de~sa espec!e dê torpor em q~t sea:cham gos alunos,, · . _ .. 
:1ertc,.:pronµn0!<1u ,pe_r~~:ún1:.gru?,O,se, _ ,pe~_ante o- perlió vennelho íJua·-já; se . . Realizou-se füa, ~ · de agosto pas
Ueçioti~o de '',C:ama,~~~· na,, Càpltal . acha àl! l'losaiur-pórtas e áln<iri. nâô que- - sa(lo; uina Assembleia Geral' Orclina· 

. M-Me~iéQ,, yeµt9,S_:a., til~m~ · preocupa- . rem acreditar. . Por "âi podt!mo.s . ver • 'ria 'dat' As-sociação, tendo sido , elei- · 

ximo. ••,, 

EOUCANDARIO "O, 'DUARTE": · ção ou dificuldade . para, eliminar este claramente· ~u~ o objetiv'l principal é · tos um- comielhéiro Utu!ar _ e três ·cor,. · 
, . jn!mtgo- numero um, o Cat.ollclsino,' con• o desprestigio· da. · Rel!glã.o CatuUci. 'sêlhelros su·ptentes. Os mandatos dos Os alunos· da Secção de Pedagogia 
:. t~ a ,penetr,àção::do regime .prolétario · Utlli,..r•ae•ã-o apenas · de · outra., reli- · demais . conselheiros foram· pr.orro• e de Dfdatica da Faculdade de Filoso
' ha -Amerlca..' ·Para-,ele,, <lo· -católlcis·. 11lões com ó ·f!In c1e· combàter e (llt'>\itar ' _gados por mais um· ano, fia, C!en:cla.s e Letras· da Universldas 

mo é O me.Is fonnl(la.Vel lnlltllgo ·dO CO• "õ: m1.la fonnfdAvel l.nlmfgo do· ô,;rnu• · r -_......,_..,._._,,_..,.___,;,_..__ _____ ...,. ______ ......, __ _ 
, . munJsmo para conqUJ!tar. ,O. ppder (13 nlamo" - a Reilglão- Catollca.1 ._·. , '-, , CASA', e .. :OR. A,, ÇA_ o DE .. J._ES_U, .s·. 
"Amerlce.1' .. Pa.ra,enfraqn~ ésta.. "mu• m o .leitor pese ,bem' ris ulttmos acon-.. , < :ralha :de J:irome'';·.é tiecesiiar!o "que o_ tecimel'ltOll que temos presenélri.dó, éon- ESC0LAPR0l<lSSI0NAL OAS.ÍRMÃS FRANCISCA."ITAS 

:· - comunismo. em.pregu~ novos .. metodos _sidere uirentrellnhas- de· atguns escr!• · Ciii;sós: di~rnos e noturnos -0 ~tri~u!ás abertas~· neste ciçititlrién~ _pt.ri'de_ spr __ e.!l __ tlgte_ r, pri- tores, preàte ·be- atenção· a w(uitas con- . . ' ' ' '. ' . "' ... .,, : - Ru~ :Afonso de, ·Freitas, 575 - Fonei 7-7409 
méiro, e derrotar, depois, '.as !Oiças re• versao que ~ o_ uvem · l)Or_ a!, ~ faça; .-$ ·· · · · .. · -l1SlOSA$ · tepõem · __ , .... ,. 1 · · Paraíso -- São ·Pauló· · ·. '· ·::e 

. . que _o «in . . it!) ~ aie :;y~ cfflCl!.1§~. . . , . -----------,-.-----------------.1 
.·,-..... ,:. 

TAPEÇARIA 
Especialista em colchões mix~ 
tos e de: molas - Colchões. 
sob medida - Preços convi
dativos - ~ecção completa 
de refo111nas de colchões 

Cortinas - Tapeçaria 

• Entregamos o trabalhamos 
. a domicilio 

AN-ITA B_IASSJ 
Avenida S. João, 1238 TeJ. 4:.40S8 ~ar Mario. 

Para não enar neste assunto tãÓ gra• 
ve, devem os verctadc!ro,s catolicos es
tar unidos na _obedlencla ao propr!o 
Vprto. Ele é o legit!íno reprcseritan• 
te de Deus · na Paroquia. já. que· e Vi• 
garto está unido ao Bispo de sua Oioce .. 
se,o Bispo unido .ao l?.i.pa e o_Papa a 
Jesus Cristo, que .. deu .a\> . seu . Viga.rio 
na terra, a missão oficial de. itpas~'en:o.r 
o povo cristão comunicarido-1.'le a vida. 
divlria por meio ela. santa ·'Igreja Cato .. 
lica., Apostolica Romana. . . 
· "'l'u és Pedro e sobre esta. pedra. cdi• 1~ _,_ .. ~. .., ' : . 
. , .. ._ !\ _ __.. Igreja, , , (I\1;at~s.t~VI, 18}, 

.j 
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Saci Paulo. T de Outubro de J ')+1 

EVA,N-G E LHO ~-.... ·-----------
IElU S CRlSTó .~É O POVO 

j 

jli:clMo OITAVO DOMlr-,Go DEPOIS DE PENTECOSTES 
(S, Mat. IX, 1-8) 

. _·_; Nitquele -~·é.;,po1 sub_iu Je~us em uma embarcação, atravessou ' 0 laco e 
\io1u. à,su-..-·c1dade. E e:s que lhe apresentam um paralítico prostrado· num
hito, _E,_,vendo Jesus a fé que -mostravam disse a0 paralítico: "Confia filho 
,~eus. P,écàdos. _te, são perdoados''. E eis que alguns escribas diziam entre si:' 
-6 Isto ·blasfema•. Ao ver J_~sus os pensamentos destes, disse: "Porque pen
:sait.·mal nos. voseqs co'raçoes? Que é mais facíl d'zer: teus pecadós te· são 
perdoados, ou dizer: Le\!anta-te e caminha? Para que· pois sa;bais que 0 
Fifho do homem tem poder n_a terra de perdoar os pecados, (disse ao parall
tleo): L"evant~-t~,_ toma teu leito e vai para tua casa". E ele levantou-se e .se 
fol .. para suá can._ Vendo, as turbas temeram e deram gloria a Deus, que 
~elJI .tlil poder aos homeyt 

C O ~l E l'- T A R l O 

·A finalidade dw,;te milagre op~rn
.ilio po:r Jesus' Crimo é demonstrar sua 
,4ii!ndade. Rcali;r~entc, alem desta n
~alidade que ai:yj,rece em 11rimeirn pia· 
-,-~.:uo_mor,lo ~e_ag\r elo Salva\101· vo
~emo~ 'énco1,lt.rár ah1da outras liçôes. 
'i,\Bsim; aqúf',liis · aiuigos do paralit;co 
.JJão: yieràJJ?, .. · ao Divino Salvador pa1 a 
obter• par-a: seti pupilo a remissão o.os 
l)ecádoil_na· (J.ual, como· de costume u1-
tre os/bomens, não ae 11ensa, especial
sn:euw, <i\la.ndo os ·afligem os males do 
«:or,po:; ·-mas' sua finalidade era ape-
318'$ d_ohseguir· a cura do _doente. !\"\)s
gio'Siiuhor,._perdqando primeiro os 1.,0-

-ca.ilos, fazia< saber aquela gente 411e 
:ao hofnem deve iÍlteressar muito mais 
:a·;,;itu,ação en1 que-está sua alrna, ,10 

,quê. ·a_ tn'ecariedade do· seu corpo. e 
que ~a· i-i-ú1ito Ínà\or caridade no (~i
(lado da a'lma do semelllallle do q11e 
mos c\'u!dados do corpo, Não lla negar 
(lÍJe neste ·Evil:ngelho ha tainbern ?:ita 
llli;;ão proveitosa não somente para us 
amigos do µaralitlco, mas tambem i'ª 
:ra nfülta gente de·-hoje que lifüita sua 
_ <:áfÍdade. aos'· auxilios "prestados cúm 
in"t;enção de minorar as mlseréas tem
j)orais apenas, ,descnrando:se por com
)lleto ·dos .interesses· da alma. e às \ P· 

:zes· .,de modo escandaloso como acnn
tece_ quando 6s caiol.lcos auxiliam :us
tituições 'màritidas ·Por confissües iH,'
l'eticas, ou assoclaQões co1idenadas pe
la {gre-Ja; a Assoéiatão Cristã de Mo-
1,os, -por, exemplo>Não lia negar que 
11este_ evàngelho ha esta l:ção. 

\,. * * * 
· Mas o.-fim 1>rincipa·1 de Jesus C.-is

lo_ era._·salientar. sua d l v:indade_ tia ilia 
. ~\_e ,d(l, ant_emão que sua atitude iLa 

provocàr- a 'hipocrisia dos ·puritanos 
escribas, : e 'previa que este escan
dalo "farisaico .lhe· dar.a aso a mani
festar _ao'.povo todo; a sua divindac,e. 
Por -isso agi,U." assim. Ue tato, o po
(ler. de p'erd,óàí os .pecados só compe
te por di,áÍito proprio a Deus_ Nosso 
,Seinhor,,,-que ·. é a .pes~oa ofendida li O 

J]ecado< .ainda quando a ofensa é con-
· tr'.1-,o· proxliuo·; segundo aquilo de Da· 
v,í~. "Tibl soli 'poc<'avi", ao a"rrepc1,
,c\er-se da,· ,l11justi1:a ,cometida contrn. 

. Ur!as; Logo '.só De_us t\OSSQ Sonlwr 
tem,direito de pe1:doar:Os pecados. J<,
siu ~ Cristq, pois, perdoando. em nonni 
J)roprio os ,p·ecados- daquele paraUi
.Jo.- e· ra_Ufica.l}do seu potler com o ,n1-
Jagre;·que<fez logo em seguida, atr!
lfoia-"se a, s1 um poder divino. ou seja 
·a divindade. · Poderia alguem . obj0tar 
,g_ue· osta _conclusã_o deniasia s6bre as 

,'111·r.issas, pois. que ,:hoje na lgre.ia 
têllliOS ·s:acerdotes ·o poder de perdcar 

. eis, l)ecados,-e UO J:)Illanto 'ninguem LS 

,-vai cousfcierar de1úÍés. f:,6 real este ta
to, más: a· aplicação ao caso de K o·s,o 
Senhor .. J esus Cristo é falha De f;; to. 
Os escribas. acusaram.a· Nosso Seníwr 
de :ilasfeú1 a. · · 

.Esta. -acusação ·só- teria cabimento 

se Jesus se atrilÍuisse um poder clivl· 
110 proprio. Não teria cabimento se o 
poder que Jesus se atribula, embora 
diy!no, ele o tivesse por -delegação, 
Acusando-o portanto de '-b!asfemia, de
claravam os escribas que o poder de 
\,)ilt'{loar os pecados Jesus se atribÍI·a 
como poder p1·opr;o não como poder 
participado. Ora roi. para <lemonst1'3r 
q:ie ele possuia este poder neste se
tido estrito em que lhe at1:ibliiam os 
fal'isens, para mostrar que não era 
blasfemia, que Jesus operou· o mila
gre. Sua EinalidadE?, portanto, era Ha
lienta.- sua div;ndade perante totlo 0 
povo, 

O povo, porem, temeu primeiro e 
depois rendeu gloria a Deus que deu 
tal poder aos homens! Isto quc"J· d zer 
q •' no povo ll-ayia uma grande-difiéul
dade para aceitar a dlvindàde. de· ,le
~us Cristo, ,·isto que nein uma cle
mounração dessas que ofuscam -a in
tc I igenc a foi capaz de leva-los a ês
sa con<'lusão que se impunha de ma
neir:1 obvia_ -:- Alguem. explicaria es
se- fato pela fascinação .q'ue tem o er
ro. Como quer 'que séja, ·é ·um rato do
loros_o 1·er a dificuldade que deve vet,
cer a verdade · revelada para se · 1n1-
por às il~teligencías. 'I'alve;i; tião ~eja 
tanto a fascinação do erro. quanto a 
a versiia pelo bem que uma vidà mais 
ou menos vic·osa: mais o'u menos or
gulhosa, mais bll menos tibia: sédinÍen- ' 
ton no runclo do coração, Pois que. é 
sem:lre verdade que os 'puros e os 
lrnmildes são os que verão a Deus. 
Com" tambem é certo que· aos- sober
bos Deus resiste e que a_ ~aicfade e o 
amor proprio podem levar ·a pessoa ao 
en:lurecimento do coração. Não· sei ia 
mau de quando em vez meditassem'.ls 
sobre e~tas verdades que· tanto inte
ressam a nossa salvação eterna, 

Não Desperdice! 

S Deposite suas Economias na 

PRUDENCIA CAPITAUZACAO 1 

---- ----- . --- ' 1 

PiDE A VERDADE ES'í'AR 
COM O ESPIRITISMO! 

Pe. Vicente M. Zioni. 
' ·- '-- -Po:::e · o Espiritismo s:r uma dou-

tril"ra verdadeira.? 
· - .Nfo, ·iiorqUe, enc~rra a_s mais e1•i

. :1--:nt~;" óntraillç&s ··e ':, contradiçi:o é 
i · carácteristicL do ei;ro. 

con, eTeit.,. 
Segundo a doutrina e' os ensinam~n--

'- tJJ de ·A11an Knrdtc o gra11de inicla -
elo: do Espiritismo. doUtrlnario, a [II Re
velação- -é uma. doutrina essencialmente 
espiritualista. · , Não só porque oposta 
a, ,-Ma:ter-iaUsmo. como, prlncipa.lrnen• 
b, --porque nascida para atacar e dts
truir o mesmo materialismo. ,nediante 
r. ,vulgarizaçiío·da,doutrina oposta. o Es-. 

· pir!t-isir!,-, .con1bativo. 
· P-.i!,. bem._ Os ratos e_ as. pa!al'ras dos 

-g1-an:lec.- mestres do Espiric!smo demons
,· uam. -.justamente o contrario. 

' 0' '~Plritismo 11ão é oposto ao Ma
te1·iaJism:o, ner.t tão pouco o combate 

-et:~a:r.n,ente,: porqmmto a sua doutrina· 
é .• no. fundo. a. mesma doutrina mate-
1·ia!ista . e-, os. seus princípios se 1·ectu
·~<m:, ·logicamente a ela. 

-a). A·· ao,µtdna. espirita, ê materialista. 

· Pi~em •os· e~pil:itas, que o espinto n~o 

mono. E. de , ornem, .ascenderá a espí
rito, a an;? indo po.-oar mundos s11pe
riot"€s, on ,,01ta11do à 'rerrà, já, t1ansfor-
1n~'-da· em m:,ndo angdic~J'~. 

Custa-nos crer no que 'lemos! ·n; no 
entretanto sáo palaví·as ·de um ·mestre 
:'. "I cspirit:smo. E e.orno ·se .~to uã.o 
oastas.se. LeJpo!:lt, Machado êtlntinua:· 

"Q\11) viemo, de esptcies infel"ions. 
cuja. tran~ic:ão para. o qu~ ·somos é o 
n1aca~o, a.i estão estudos e obscr.vaçõàs 
l'f.alizadas por cienl-istas de altíssima. e11-
,. ,rr,adura. Graff, Baer; Darwin, Pa11-
d1et e Dr.ite) tlemonstram que o hom~m 
em na~ se distingue., embrlologica
m~ntc, dos outros anlmàis",. 

Embora a Ciencia moderna proteste 
e.outra e'l,tas afirmaçÕf'.s <>rronetl$ e não 
~.ceitas i:iitoo seus grandes e legitimos 
rcnescntur;tes hodiernos, Leopoldo Ma
chado atndi. prossegue: 

"C homem, sob o ponto de -vista -pu
ramente mate1ial ºdeve a'. exist.encia, 
como os helm.intos, crustactcs, J)tixes~ 
reptis, aves e macacos, às mesmas ce
lulas femeas: ovoblastos". A celula de 
que saira Vitor Hug-o, em nada disseme
lha \'a da que gera O sa110! "ª Cjc etc. 

b l ,\ doutrina espirita le,•a· para· o. 
matc.rialismo. 

tECTONARIO 

.. ·J O-- 1-A -_s- Ultimas novidades em JOALHARIAS 
MUU,l:HNAS,deouro, rubis e brilhantes 

URANUE ESCOLHA EM OBJETOS. ~ARÀ PRESÉr,T'ES 
Grande variedade em ·RELÓGIOS das methores- -marcas suissas 
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D. CARLOS· CARMELO . DE ·. · VASCONCELOS MOTA· 
D~ .cxmo. Revmo. sr. Bispo de

Ilhell!, recebemo,; a carta que. te
mos o prnzer de publica.r abaixo: 

"Ituberá (Esta<!o da Baia), 14-9-1944. _ 

!!mo, Sr; Redator-chefe do LEGIO~ 
NARIC!, . louvado seja Nosso Senhor Je
sus· Cristo! 

.Da - cidade de Ituberá, · nos furtivos. 
_Intervalos doo multiplos cuidados de 10=1• 

ga visita pastora-!, traço-lhe rapidas h
n1111s, sem- nota alguma para, orien
tar-nrn. 

Não foi 'iCm certa admlra-;ão que ,r.e 
chegou aos ouvidos a nova. da. tra'nsfe
rencla do Exmo. ·~ .Revmo, Sr. D. Catlos 
Carmelo de Vas-concelos Motà, .da. Sede 
Ar~tieplscopal de São _Luiz d) Mar,1,~ 
nhão para o fulgente so!lo ela. metrop0-
1e pa ulLsta.na. Eu queria e, por" · l:;so 
mesmo, o supunha J.namovivel na Igreja 
primacial do antigo Estado. do · M.ara
nh1b e Grão Pará. Dai, a minha sur
presa. 

Ao vagar da- catedra maranhense, !,:U 

füis de -l.93G, com a r~moção do Exmo. Sr 
D. Otaviano Pereira de Albuquerque pa
ra Campos. no· Estado_ do Rio, o fra~il 
encarregado da Arquidiocese LUd!>Vicen
!l3 lhe àugurara um Pastor .que a,llasse 
à "suave consta:ncia" do saudoso D. 
Francisco o ativo_ zelo do Exmo. Sr. D, 
Helvecio. Um mineiro jnspirado pelo 
E:flrito_ Santo. E Deus ~umularia ~ie 
pleno exito a sua Just~ima aspiraçao. 
Mandava-noJ, .- a 27-4-1936, o Exmo. ,b'r. 
D. Carlos Carmelo dõ Vuconcelo~ Mota 
- o neto ilustre. do barão de .Çaeté -
mineiro pela -pi€~osa bondade . e !mpu)
slqnado pt:lo vivifico Paraclito. E vinha 
"no co:ação c13, ·Jesus't'. _Visita-o. llm 
dia ·nobre' dama, a exma. sra. d. Ester 
Ribeiro· Ca.va.lcántl e, - retirando-se, 110 
descer -~ extensa. escadaria ·ao·· 'paço Ar• 
quiepiscopal, ouço-a. àf!rmar à _sua com
panheira: "Ele tem a, suave .s!mplici" 
dade de D. Francisco. Mas, é vivo, 
alegTe!" 

O Semina.rto· de Santo .Antonio, da 
tradlciona! "i cidade d1i La Ravai:_d1ére 
preparavasso para cel:ibrar ~u I.o 'cen
tenario, a 23-4-1933. Rejuvenesce aq:te• 
lJ e d2s:iobra-se est-3, ao zelo do · S3U ie~ 
gund~ Arcebispo. Em éaxliis - a terra.
.berç:i d;:, !mortal cantor dos Tlmbirà:s - . 
D. Carlos inicia._ as ·comemora;õ~s. com 
Ulllt. criáção sui-,- - o "Congresso· Euca
rLstico-Sc:cerdotnl". A afamada "Prin
cesa ·do Sertão", entre 25 e , 29-6. já 
de 1937, vibra de; santo entusiasmo "º 
tributara . ren·ld:> . culto a Jesus H:>s
tla.. a Quem suplicá ardorosos sacérdo:. 
tes para o !\!aranhão. O vetusto Con
vento · ·d3s F'ranclsçanos, ha quasl ~~
culo convertido em sementeira do Cll!ro 
secular .por D. Marcos · Antonio de Sou
z:, - filho Ja Bala e '.'o maior dos Bisº 
pos ma1·anhenses" - restam·ado e <10-
tadv de m8'is amplas e ·.completas ac.i- -
modàçõ;3, . reveste-se já de modernas .Ji
llhM, com a generosa oferta. tie 
mais de trezentos ·Ínil cruzeiros, da 6<)• 

ciedade catollca. sob -o impulso do ~éu 
Prelado e às ordens de outro - opero~o 
baiano -,- o .então _Pe. Luiz Gonzaga da 
cunha Marelim, S€U incansavel Reitor. 
Aí se efetua, até 29-6-1938, · a "Sema,~a 
do centenario do semina.rio · de Santo 
Antonio''. 

MaL~ acertada distribuição do s~n·l
ç~ religioso requer o bem espiritusi dos 
diocesanos, o 1•igllante Pastor cria 
ma!5 duas paroquias urbanas na cap!ta,l 
- uma do. SS ·coração· de Jesus e. ou
tra de \ São Vicente de Paulo -
duas suburbanas e _quatro,. enfim, no 
interior. , A vasta Diúcese de São Lniz 
c9nsegue ele da Santa Sé sejà dividi
da, dos s;us l"60,000 quilometros qmi.
drados se destacando o Bispado de ç,1. , 
xias e a Prelazia de Pinheiros, em vias 
do se ampliar estai em novo~ Bispado, 
com sede e111 Viana., 

Almejando conhecer de perto centenas 
de · milhares -de ,queridos cordeirinhcs cto 
seu rebanho ·e ievar0 llles o pabulo · ,:a 
doutrina 'e dos sacramentos, percori,e 
todlls as i:aróqulas e algunias delas 
dua:; vezes. Meio~ de transporte, e.inda 
geralmente primitivos_ e .fatlgaútes. 

Afim de auxilia-lo no pastoreio "!:is· · 
a,lmrui, consegue a fundação, em l:;ão 
Lui~; de ·uma casa. de, mlssões, confiada 
ac.:; cultos é apostolicos Padres La_zarib
ta~. da Proviricia Holandesa. Para .-1~; 
s3 - vult.osús dispendicJs da sua recei-

.. tr. pe~soal. As Irmãs de Caridade, 
do Sãa Vicente de ,Paulo. aceitam· e c-a• 
ril1bosamente' dirigem crês institúiçóe.s 
r-:1I benemerit8.ll, renovando ·o espil·ito 
religioso dos suburbios e cuidando dos 
lcpre)sos em seu vasto h9spital. 

Logo ao chegar à suá. sede; ta.mani-io 
_ó o despreen .iimento e Cão ·acertada a 

29-4-1936, lo;;·o Ol'ganiza a "Ação So- mas ainda _do_s vizinhos Pará, Piauí, e 
eia! Catolica." em seus quat:ro setor>2s ceará, com o -Intuito" âe foi-te· movi~ 
- Juventude Brasileira. Juventude f,',;>-- n'tento cotétivo em favor ·de •sua enonl:a 
mini.na, Liga ·dos Homei-is <J. Liga das· , crença, O -solicito _Prelado -promove 
ssnhoras Catolica, · - até agora. produ· '1)restc, . em : sua. · cidad-e arquiep!seop,il, · 
zlndo constante~. variados- e opimos fr:i- tais e tão férventcs solenidades· ieligÍ<l~ ' 
tos. · ·, sas que fazem passar -qu,asi -compJet.a-

SeU-7 amados filhos espirituais, · tes- ·· me11te despercebida _ -á '.pro!)<l.ganda he
temunhas de sua. !nintcrrupti.e recun-. retica., ~. anti-patriotica, :atervorarid.o a 
dr, dilecão valeram•Se, ha.pouco ma:is O!l ·:maill OS coraçõeS."catolicOS de sua--,grt'l. 
um ané. de suas Bodas de Pra.ta. S,i,~ Poucos ô.ias r;pós· empossado .;m. São 
cerdota!s, afim de 'lhe "manif~tarem te,-. Lul.2; o:Exino. Sr. D. Carmelo ali'receo!:l, 
dr, a sua carinhosa gratidão. · ·- Emre cativante deinonsb:ação dê -ai>1·e~o · 
numerosas · provas de à.preço. oferta- . dos redatores··-·do hebdomadario '"Cor-
ra,msJhe cfocoenta, mil _c1'1ioolros .. para respondente", orgão dos esforçados 

-auxiliarem M despesas quotidianas c,o .'-' Moço3 c;atol!cos " .. Logo .. depols, ·a ·il.n10• 
seminarió. · R~uniram-w, · éntão, ' -~:u -rosa. veneração, dó· Pai por seus .~edi~a- . 
São Luiz, .todos cs Sacerdotes da Dio"- ·_ dos "filhos Jmpunha. à · modesfa, folha- o 
cese e, após· -fervoroso retiro, saudàl'am ma.is exprei,sivo epiteto de "Mara:nl1ão". 
o Hierarca. amigo,: en'I. seu ·nome pto• Seu. esclarecido :zelo, embora com· 
prio ·e por si= felizes -Paroquias. Ali. pesados' 'ortus . pára sua, .economia> _par~ 
tompareceram ·ta:nbem os Sl's. Bl.soos· tlcula.r · e alguns· ·:1. 1ltàve1s· ·ámargores, 
sufragane~s. na mais fraternal expa.n- durante todq· _o :decurS!) de 1940·· tru à 
sr.o de afeto, Uttliza.ra.m-se da. oca- lu~ da· publléidade o "Marinhão" _, 

· siíio para as reuniões eplscopajs da ,Pro- d!aric,,_ Uustradb e erttrerecído de \'arla.-
v!nclà · Ecleslast!élt MaranhãO'-Plau!. M · da e· .. luminosà . colÍl,boração, In!ellz• 
!adv <10 _ :Pastor·. da 'Grei Caxien~e. -'men:tc, . a. _ obra · não · lançara ·a!icerees 
tomou parte nas festas o atual Bispo - beni profundos :na.« paroquial!. 'Em 1941, 
de Ilheu.s _:.:.. ámbos, ha, bem 'pouco, ·sa~ 11Óvi.mente semanai'lo; -em '1942 desa• 
cerdó1;Ú sob sua. jurisciiçlío -e pelo pa-req'.a de. tocioJo·· perlodlco. . · 
MetrQpolita . Ludovicens'! · apresentados • Eis ai, lima, · Sr.' Redator-chefe .!o· 
·ao ·sucessor 'de São Pedro _para. a s•i- · LEGIONÁRIO, em ·rapidas e singelas 
blimação do Epl.scopad:>. · paletadrul, o lncomplilto e imperfeito re~ 

-H..". · meses passa.dos, juristas de t,da a trato do novo Arcebispo (!Ue _um jornal 
Amenca, congregados no _Rio .de J.anei- da e.idade do salvador; . faz. pol).cós · dl..s. 
ró entregaram ao emerito Chefe do -ga- me l.itformava haver. tornàda po,.5e,.·por 
vernJ dlj, Republica um memorial, so- ·procurador. a.· 7 de setembro "cl.\l 190_ -
l!citandJ_ a. consagra~·ão 1ega.l do divor- db da. ".Senhora. ApareciÔ/l." - · d~ r;".i
cl > nó Brasil. Um telegi-am3; do Exmo. , vemo espiritual ·aa· opulenta e- Ilda· me-
s:. · D. carJoo ao exmo Sr. Dr. 08tulio tropole paui·,tana. 
vi-rg.ar. forneceu ·ao Exmo. sr. Mll1u;t1"0 ·E nesta. -.iesâtaviada "nota" o tribu• 
dr. Jus:iça - Dr. Marcondes Fl1ho ,:__ us w sincero .da _gra.tfdão · imot~doura de 
ccnslderandos, com qu~ SS. EE. man- quem S. Excia,-,1como o !!eu multo ._llns• 
dar&m arquivar /11, famlgera.dá petiçli.o:- tre antece$r. quis; só com. o prisma 
evlt.ttndo para a. qued::la patria brasl- do -seÚ-pledoso amor, servir-s-e,-.para seu 
leira' umn exccranda. · peste moral,· que humildo Vlgarlo· · Gerai.- . -
.importaria .em lento -suicidio. · . Qualr.a V. s. cifupor de <iuem :lhe pede 
. já em ·dias. de 1944. ·concentràram-~~ orações- e é . 
tie.· cap1tal do Marp.nhã:i · minlst:os pro- ·seu·servo'grati no·c. S$. (le Je.."11.~ 
tutcntes batistas, nto· só · do ll:stado, 4" Felipe, -Bispo -de· Iiiheus" 

AS ATIVIDADES- DA SANTA SÉ EM PRO-l 
DAS _ -VITIMAS , UA GUERRA 

O que. ·-é: _ o interçambio _ de notiçias: _ criado pelo. Papa 
Pio XII · - -Atribuições do · Serviço de lnicmnações · da 
Secr~~ria, de_ Estado · do Vatic~no _ Entte~ista 
concedida:. pe!o Chanceler do Arcebispado, . encarrega.do 
. da correspondenda entre pessoas . separadas ·em con= 

sequenda ,do conflito armado 
T,·anscrevem,s da "Folha. da Noite'.' 

de-· 2 do corrente, à seguinte repor-
tagem: · 

Procurando obter informações -sobre 
as a_t:vidades desenvolvidas· pela Igrc
j:i ein íav9r d,e vitimas c!a guerra .e . 
das pessoas· qu_e, er.i ·c:msequéncia do 
Mriflito armado, se vira'Tl impcs::ibi-. 
l:tadas de ·se co'rresponder cóm pa".en
tes _morp,dores em _zonas conflagra
das, a .re,ortagem da "Folha da Noi
br' erteve na Curia Metropolitana; a 
íim de ouvir o Revmo. Cone5o · Rolim 
Lo·ureiro, cha11celer do Arcebispado 
de São Paulo e encarregado -<le_ ·In
tercambio de noticias na Arquidioce
,se. 

Aquiescendo em prestar as· infor
maçõés a respeito dos 'serviços que 

- Desde que se iniciou ·a gúerra --:
ihe ettão afetos; ·disse~nos S. Revma.: 
há cinco anos, port::into - vem séndo 
feita a troca de ,informações por in
terme_dio do Vaticano Naquela epoca, 
para . amenizar; a afliç&o de péssoas. 
que não podiam · comunicar-se com· 
séus parentes por estarem -em paises 
diretamente -afetados pela guerra; ou 
pQl" dificuldades · de comnnicações. S. 
S. o Papa Pio XII criou_ o Serviço de 
Informaçõts, junto · à secretaria de 
Estado do Vaticano. ·A,ssim, junto a 
cada Cur'ia · Diocesana,· em todo o 
mundo, h:\ .um serviço de correspon
dencia. Absolutamente gratuito, vem 
cb cumprindo galharc!amente seu· oh-· 
j_etivo e, · numerosa tem sido a cor
respondencia trocada entre o Sei·viço 

. de ,Informaç;ões'do·Vaticano e as Dio
ceses espalhadas por todo o mundo, e 
que se encarregam dê distribui-la aos 
deâinatarfos, tudo · atravez das Nun
cfoWras Apostolicàs de cada· pais; 

Serviço . de Informações -C:o VaticaÍ'lo 
que· por sua vez· _o distribui à Dioces:: 
do destinatario. · · , · 
VULTOSA , A CORRESPONDENCIA 

·. TROCADA . 

Esse intercambio refere-se semente 
a noticias,. particula"res . de , familias e, 
coín ser absolutamente· gratuito, ser
ve, -i'ndistin:tàme11te, a todC>s quanto 
dele queiram· utilizar;,_se - acresci:n
fou -.ci _ Conego . Rolim. 

l'azer.io-lo : sem cogitar, absoluta
mente, <la· crença, raça ou nacionali
dade dos que •<los nossos serviços pre
cisem. E~a ausencia -de restrições -
alias, não poderia ser. :diferen~ por 
parte da Igreja - explica o· volume 
da correspondencia que passa pela' Se
cretaria de F.stado do Vaticano: mais 
de um ·milhão de -fichas, desde que. f.oi 
inaugurá.do. Quanto às fichas-formu
lado, t"ecebidas ·ou -enviadas pela 

· Nunciatura Apostolica dó Rio de Ja
neiro, não posso . precisa~ o·. numero; 
entretanto, avallando:.:se. pelas que 
pasraram por esta chancelaria - mais 

. de dez rilil - deve ser bastàÍlte àpre
éiavel o movimento da: corresponden
cia naquela Nunciatura. 

OS PAISES COM QUE HA' l\lAIQR 
TROCA DE. NOTICIAS 

- E quais os paises .com que há 
'maior intercambio de corresponden
cia'/ perguntamos. 
· . - Naturalmente, em •vista mesmo 
da localizaçãu do Vaticano e devido 
ao grande numero de pessoas . daqui 
que tem pal'entes na ltalia, esse é o 
país· de onde recebemos_ e tambei-n pa
ra onde · enviamos · maior numero de 
cartas .. Mas, tambem com à França, 

. Grecia, · o -Egito,: a America do , Norte, 
Filipinas, China, e outros,- mal1tem6s 

Pregando e Màrtelando ... 

A GLORIA DE SANTA TER.J. 
...... 

Pe. 'Ascanio Brandão-- · ', , .... " .~-~~:~::. 

,Em 30 de setembro de_ 1897 na enfermaria . pobre d~ um - M~i_ír~ .. 
da. Normaridfa, expirava /l hora ___ do crépuseülo ' da, 'tarde a _ .h1:11'ilde'.' 

·Soror Teresa do Menino Jesus ·-e· da Sagrada Face. 'Dois dias"· apps lll-.; 
varam à sepultura do cemitério . de: Lisieux os --sagrados despojos . .-Eriter-, 
ro 4e pobre. . ·Acompárthatam~no-- apenas âl~as pessóàs amigas_'.. d.a 
'fàmilia Guerin das· tias maternas da. Carmelita ... Poúcos ·anos.depois a_, 
Historia- prl.nia~eDil da· flóririlia _sintetizada'. nas riaginas,_sjngell!S ~--J~~-: 
niais da "H:istoria de· ·uma alma'' veio revelar ao mum;lo o tel!"oU:ro ó~ul
to dúrante nove .anos.· no Carmelo· da velha·_ cidàde dos ·1a11c'eiros, e Jidaj,. -
.gos norma~dos, A Teresinha C(!meça ·a obra mai-avll!1o.sà". ela: conqiiistà cip 
',mundo, pelo amor Ó1isericordioso." _ , . . · . _ _ - ·. _ · ,, ,, 

De· todo mu11do afluem· ao Mosteiro de Lisieux, cartas, .pedidos d~ ! 
. "Historia de uma alma".· de reliqu~as, (:, não: s~ ~ntam por imE?ssJ~~l,_,; 

os incriveis- prQdigios que .a santmha mult1~hcava· em- -toda g~~<fi,-3; ,_ 
· , terra. Ásia. Africa. os·: est.{Üimaus do Polo Norte. as· :ilhas m<!is_. r~~i>la.:~ 

·e ~d!das -cla--Oceania, seritfra111 o. encanto da presença e,qo .sorrlSQAo , 
Anjo de Lisieux. Nos ·Anais agiograficos .da Jgrejà só se .poúde .co11tar . 
prodigio ·: igt1al. . com a canonização-. de · Sànto Antonio de · Pa_dua. lg'uii.1;_ , 
ma,íor ;não. E' algo de': inedito _ o.- ·que -se passou _com 'Sa~ta Teresa _fia 
:Menino ·Jesus. '• , . . . '. '. . . ', -_.·-. ,;_; :.; ,-, 
, O r.acionalismo tentou -explicar malevolame11te _o· triunfo da ·san1~~~i1·- _ 

Buicóu razões na preten}'a "propaganda ':habil de·: Monj~s. na be_le7~; e;,M,$ -
·encantos natutais da sàntinba, ·na pet!Sia ·dàs-,·~sas,;i;lo· pr1.1r~~()/de·poy~1a;.-.
des, ,no- fanatismo de Uma devoção _sentimentalista·. e _mor bida,, ;udç_:m,u,:,_ 
til! Nad_a ·disto pode explicar, o -que se passa cpin Santa- Te1:e_s1nha· jU-ll_7 · 
da hoje ·em todo úniverso· · . 

· -,- Efervescencia . pa..'ISageia-a. calor de de,•oç~es · da· moda diziam· ,eis_ 
intransigentes e ca1·ranças, : desde o processo da hé<1-tificação, ".fsto_ b~: ~e 
:passar, uma onda de gloria efemera, logo a· Terésinha voltara ao_ q,*1:u,n) 
e será .•_mesmo' csquedda. _ _ , . _ . _ _, _. _ .·• 

-~faus. profetas! Como se .enganaram! Hoje --m,àis do ,ue nunta o AnJO" 
do. Carmelo -de -Lisieux. --triúnf11. Talvez haja: passado,' e; verda~e,: a, ,Elfe_r,
vescencia do sentimentalismo de'. atguris deyqtos _ il1discretos, mrui ~ ,,béle-

. za da "vÍÍI' da ,lnfancia espiritual; a ·c1\u,:a de rosas": ·das graças"ma1si(-u;., 
colhidas, do _céu. (is prod~i~s e mil~gres,_ não _Cesfar~m: A; Padroei,:a :_d~. 
Missionários· continua, as suas adnmave1s conquistas em todo · uruyerso. 

. Avoluma-se :"a. Ón~a d~ gloriá- no expressivo di~er de 'Pio XL ' . : .. ' .- . 
' A.profecia do anj_o agonizante: de setembro de_ 1897, realizá-~~ magn1-, 
ficamente .e promete· à.inda maiores e mais estupendos prod1g1os-:,Paxa 

~ ;futu;:.ei. cair ll!Ua cbuvá 'de rosas. Eu · \'.olta1'ei- a terra; pai-a tà'zir · 
amàr ô Amor! ' , _· ·. , ·, , , . . . ·,,, : , 
· _ siin,. a thuva·cie rosas. µunca cessou so1ire. °-· mundo.~ E!-;la: 1?:ª'-~~,;ra 
. conquistando '.almas para Jesus Crist!l e a formar o exerc1tq das· almaz!.,. ._ 
•nhas pobres, humild~, péqµeninas que· na imolaçiio ·e na ,cruz.-se en~e,. · 
·gain gerierósaip,epte ao Amor -miserfoo_rdio~o .dó Cora~ão'.de ~esus. f; ~s·\ 
piritualidade '. Tei:es_iima arrebàta · as li!bnas. .· Teologos, mestr7s: da vrda- .; 
espiritual, .~abios: e· artistas_ ·sen~em,-se arreba:tados ante, o gemo· da Car• _ 
melita 'de- Lisieux- . _ · - _ .. _ , _. , · . · .... _. , · 

O Pe. Petifot,. ó.P, compara a ·ob1·a_ de sintese ,e d~ 'ge_ruo: de: T_er~~ 
·a' obra de ·PasCIII no campo ;da. ciencia. _ _ . : _ · • -, . · . ·_ ·-

·O genio da: Teresinl'ia encantava o Cardeal l\lerc1~r. · Ate n?s_· .;1ltunos , 
dias de ·vida na Clinica., de Bruxelas, lia, relia e meditava as· paginas <ia · 
"Historia de uma alma". _ · · . - . . . . .. . _ .. , _ 

Santa Teresà _ do .. Menino J ~us não é apen:as . a dóc~ e - se1:tµnent!( · · , . 
-poesia de-um sorriso éntre-rósas: é um genio, __ uma:das_a:'.mas,ma~_fortes; '-· 
generosas' e sofredoras que conheceu a Histçiria -~ . IgreJa ' !'~ ra~oes- do -· 
triunfo ineditó -da- santinha"; são bi;m proí-undas e_sohd~s _ Aqu1;ha .· o_. d~o 
dê Deus, Digiws; _D~i est _hic. - . . , _ _ • _ - _ . . . 
. · Um designio _da J>ro;vldencia ·;imorosa para, salv~çaçi· ,do. 11;und_o;, ":e 

. "Nõvissima verb_a" páginas eqmo,~edoras de um s1_ngelojia~10 etn que , 
as Irrr.ãs da Santinha · d_e. Lisieux guardaram as_ lembr~nças. de seus der- , 
radeiros dias em· 1897;. coi:ita-'nos: . . -_ - . _ . , -

Teresa àfonizava. Que sofrimentos .e· que _tortur.as! _ E no· éntàntó · 
ela sorria e apertava c9ntra o coração_ à . cruz envolta e1;1, · ro~as. 

· - Olharás pQr 11ós lá, do. céu?· - pergunta-lhe a Ir_ma, __ _ 
. ·---'- Não ... · eu ... - descerei! - _. · _ -. . ,_ - _ _ _ . _ _ .. ,.-. · -. 
Não sentimos que Teresa vive no mundo, -desceu à9.mundo pa1·_a ·con-

, quistar as atinas? . 
Sim Ela v.oltou a terra. O suave perfume de suas rosas~ embalsama· ,. 

1 
todo m~do.- "A onda ,ti.e ~lorhf ~ a ch_un d~, rosas,· só hão de"-céssai< 

L"fluándo O numero doil. eleitos _estiver completo • .... ___ . · "/·:,, I_ 

MAIS UM FRACASSO 00 JA&OffiNISM~. 
A.N TI C LER l ·C Al · ;'.;:: 

o -- F · -1 ·10· Oerritsans' f __ oi -•~-b_so. ,:_1v1do -. Kevmo: , rei _ nocenc · _ 
pelo · Tribunal de Segurança -Nacional . : 

' ·-· ' 
o· jacobinismo anti-.cler!c:i.l nm sQ• 

frcndo n"est-~s ultimes "témc.tOS tremi;n~ 
doJ' g~1pes.- ·Assim é que; o Revµ10. Frei 
Jnocenclo· Gerr!tsans .. do Cenvento . do 
carmo d~ Angra·: dos Reis. que havi_a si
do injustamente denunciado_ pelo·. prefei~. 
t_o .cla.quela. cidade litoreana · do ·_EstlldO, 
do Rio, acaba de sei- _absolvido pelo Tri
bunal de segurança: Nàcioriàl dOs "cri
mes" de que acue.avtim este ilustre mem~ 
bro da· Ordem do carmo. a qual ,desde 
o Bra.si\· -colonia., veín com _ grnnd,e ·ca• 
rinho, sacrificl95 e dedicação, çat~qui
sando o nosso pJVo e a nossa g~nte: 

Nem poderia ser ·outra_ r. _decisão da 

les e· de Pálermo ·- disse ·aquela auto
ridade: "O Vaticano realizou obra 
magnifica no -afünent"ar a· populaçã_o. 
de Roma àntes de, chegarmos, Tro.u
xe a Roma viveres de suas propriâs 
reservas e de' outl'as fontes a ·seu' al
cance, e os repartiu por centenas de 
centros de distribuição .. · Q Vaticano 
salvou a vida de milhares dê pes
soas·,que, s,m assistencb, t~rrnm m,n-
rido"·. · 

O ceL'Poletti disse haver sido i,nfor-' 
mado de qué o Vaticano atimentára 
diariamente cerca de 300.000 p~ssoas,
e o brigadeiro ·Edgar Erkine Hume, 
ao deixar re.centemente seu --posto de 
oficial. superior dos . negocios civis·' ,em 
Roma, calculou que esse numero su
bira _a 400.000 E', como se. pode cons
tatar; uma verdadeil·a população que 
se serviu do auxilio ordenado por S. 
s. 

O- QUE AL.'lDA SE PRETENDE 
. FAZER 

eQ"regia camara, ' Poi3. o í'~vm;. · Fl;et 
I;ocen:cio . Oé!'ritsi;ts: ·l),gl~p!J~;,1.f /cri-' 
gem. deixou · sqa -patrta ·e ~~ -ta.m!l!a-, 
dirigindo-~:ao ricsso qµerido_ .~~~il,- Pâ• 
ra. aqui .trabalhar ~ ~11'W.c.ir;~~r ·: ~r 
sua· pa.ttia. de·, fileição. pautànd\'.)" totla a 
sua conduta pelos- ensinamentos de· Je
sus Cristo. Como o , seu: Divüro: Mesti:e, 
foj o -nosso prezado . Frei Ínóéendci acn
sado ·irijust_amente e . levado' à;' birra; de 
unt tribunal. que graças a.. _Dê.tis; teeo- · 
nheç:eu por duas veres, pr!nte~ e ~
gÚnda instanclas. a falsidade dá. a.cw;à,-_ 
çáo e a. 111ocencla cio i• réu.'~~- .. , ,_ , _ · 

Para que fique ~m cla1·a a. mã t'.é --do 
acusador. ,transcrevemos 111,gur..s __ " cons1• 
derandon" é a. .propria ijenteJ:iç&-. ' _ 

Conside1·andó que; - sem -- émbârgo dO' 
meu respeito ~las ideias· alhejas; desde 
que estas não ·se exétçam ! no. s.!ritici"o de . 

'subverté~ O. regime, 'de 0 que'sou.'üm, dOl!I 
defénsó,es ria esfei-a: judiciar~., ,:não 
acolho. ne~te i,iitic(llar. a pafa~ra .dp 
prefeito, suspeita pelo seu agnosticismo; 
manifestado ·de modo tão ela.ró é pOsi-:, 
tivo ria antiga Assemblei,a -Legisla.tiva _do 
Estado do Rio de Jànetro: ••.sou. àteu, 
Não .crefo em Deus. -sou.-materia.l~à.". 
(flS •. 57,v).;. , . . ' . - _' 

considerândo que, na audlencia,:dêého• 
jé; as-testemunhas ouvidas, pess~ldo• 
neM; residetlt<':S na loca!idade,i . 0J}I"e6ell• 
'tes ao sermão· incliminado, -àcabaiti· de 
e'.\'.pllcar o fato; como· ele·-s«Lpasiou, sem 
nenhum i~tentp subversivo; ::: : - :·, 

considerando o' mais Aue· dos .-autoa-
consta: · 

Ábsolvo Jan'·Gerritsans: - na.:.>igreja, 
F'rei triocencfo da acusàçãÓ ",que',~ Jllo 
fez, é recorro desta decisão pa;•a o::Trt
bunal Pleno;· .- _-. . - ·, : · 

COMO E' fEITO O. 1NTERCA~IBIO' 
DE NOTICIAS .intercambio. Não ·são, por sua vez, _ Não ficam ai os emp_reentlimen- -

apenas estrangeiros· os que se utili- tos do Sumo p 011tifice da Igreja Ca'." 
E, como tenha .deferido o ~queru:neit•' 

to .. do ·or. Procwador, 'éonstàntir do: ~r
mo. da lt\Ídiencia_ de hoje-, ''Culnpte•íne 
submeter . igualmente esse, meu -ato aó
conhec_imento e delibti.ração de -1rusiaiwia.-

2:am de · nossos serviços: muitos bra,.; tolicâ para suavizar a situàção dos 
sileiros, - aqui ou alhures, deles se · d h - - . que se vrram - e- uma ~ara outra O• 
servem. · •· · ra envolvidos - ilo turbilhão· de des-

'i lt!ªis' _do c;ue materia q1tintess?nciacta, 
• !!!;_ corrobQrando esta doutriJ1a. Leo~ 
·polc!o ·,.Macllàdo,_ incontestavelmente um 
·dor. grandes doutrin.a_dores modernos do 

_ :eiip!rltismG no Brasil, assim se expri
. ·:me· categoricamente: · (Rev. Inter. de 
,Eir,ir, ~9~IJ: 

s~ pelo cx11ostu a lei J?. C\'0lução dc
.ve regular todas as atividades h\lm$
nas e mundanas se, doutra. parte, ~s
ras atlvidaúes se. reswnem numa fra
se: progresso ininterrupto para uma for
ma sempre superior; se, finalmente, ·o 
termo iniciai' deste progresso é a "ma
t':'-r·a bruta: r. pedra ... " e o seu termo 
final. vagamente delineado se perde nas 
mais alcando1·adas regiões do. espiritual, 
segue-se, que, em ultima ana!i.se, tudo 
ó ma.teria, -inclusive os seres mais es:>i
rituaiJ. 

· 1•isão do· novo Anti.stite, que emprega 
mais de. sessenta mil_ cruzeiros em res
taurações no amplo e· magestoso Pa•;Ó 
Al'quicpiscopal e o entrega gratui'A· 
merite, 11or cinor anos, aos competen:is
simos _Irmãos Maristas, inaugura.não, a 
25-8-1937, o "G,inasio :Maranhense.''. o;a 
com quasi ,neio mi1h, r de ·alunos e: for-

. necendo já, otimos çlemeritos às escolas 
,superior~s do pars: 

- Ó intercambÍo de 110ticias -
adiantou s.- Revma. - é feito atravez 
de pequenos _ formularios, -com espaço 
·para cerca de vinte 'e cinco palavras. 

O intere_ssado preenche-o,. fazendo 
_constar seu endereço e·' a noticia que 
deseja transmitir ao parente ou ami-
go distante, Entregue esse fotmula
rio, em uma -Diocese, é ele, atràvcz 
da ~unciatura Apostolica, .enviado ':;,ó 

Como vê, .é, intenso ·o trabalho· de.s- graças que a guerra. traz. Mais recen• 
te setor de cujas atividades me in- temente . s. s. lançou · um apelo pa-
vestiu · o saudoso Ar~ebispo D; José i:a organizarão, _em todas._ as Dioce-
Gáspar. · · • · ses, de comissões com, o fim de an-

. superior. · .; ': _ · __ · 
Distrito Fedei·al, 5 de· "jtinb,oéde UH, 

-. Pedro Borjes da ·Silva, Jujz :do- :Tri• 
, bum,! de- segurança. ~acional, · 

_ _."A e~pecie humana provem, material 
, li -esp:ritu,almente, da pedra bruta, elas 
.1>ll.11t~,, do5_ peixes, dos q_uadrupedes, dG 
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Conclusão, 

Uma doutrina' que • a.ssim profunda
mente deturpa 0 concei_to -das coisaB, 
atingindo, com o seu erro àté ·mesmo a 
110ção da Di_vlnclade, reduzida a.gora a 
um aglomerado · de ma.teria. qtiinteS6e11 • 
ciada, nãÓ pode, absolutamente; ser a 
vérdadeira doutril1a de Deus_ Nosso :,e. 
llb0t, 

Atento às de.terminações do·sumo Pon
'tific~. apenas toma as redeas 'do gover
nJ , espiritual do Maranhão, • aus 

_l_,,,...,,,...;,...,1._,1._11~1_.1,..a,o...,v...,,1..aKl~t,..,.,, ... ,i ... 11 .. ,,,...1,_11....c,..,11,_.o~~..,c~ 

1 ALFAIATARIA . - 1 
i i 

!., B R O.S SI 1 
o ~---~----------- i -... i 
• CAVALH_EIRO: SEJA ELEGANTE! VISTA~SE ~UMA t 

Logo, o Espiritismo que i.st<1:d~fenrte ! DAS -MELHORES ALFAIATARIAS DO .BRAS. ·i 
ti um embuste grosseiro, encoberto · pelo l · 
manto . .aparatoso, cie uma ~il::>?0fia_ e· pe- _ · ° F ACILITASE. O · PAGAMENTO l 
l a•pecto a:ratfro de um'a · Religião , •• , · -, 
orientada para o bem dos ii1,úv1duos e· RUA BRESSER . 4SZ _,. · · s·Ao PA-·ULO -
das_ sociedacles, :m;is - pa realidade ll0CÍ• " · · · · ·- ', .· . , · ' - l , . ' · . ! "ª §_ ª· !1L_ )oç_~- , • -"-·-- - -· ·- ·.-,-~-- __ , '• " . . , ' ·.. ' '" , ; .i ' , ; • ' : ' ' , 1 ...... ~. -~.i•::_•"li!ll''...._l!..._n-...u_1JIW0•~'"'!',1,.-'.;•~J.~Q.Jll~•:1•n~:.••Q·•-·1• ... • .............. _,_, ... 

Alem da -distribuição .dessa corres~ gariár dóna:tivos para serem .remeti:. 
pondencia, esse serviço leva palavras dos -â. Sàntà Sé, que 0 ~ distribuirá às 
.de conforto e. de' encorajamento às vitimas-da guerra. Assim, roupa~, ._cal-
pessoàs, quando as cartas lhes .trazem çados, dinheiro.;... tudo· que reprt:-sen-

. , noticias dolorosas, tão comuns nestes te utilidade .: serão recebidos por essa 
dias de guerra. comissão que, posteriormente, fará 

SOCORRO · AS VITIMAS chegar aonde sejam re_clamados pelas 
DA GUERRA. . necessidades das · vitimàs da guerrà'. 

Prosseguindo · em suas declarações, .. Ne,sta Arquidiocese jâ foi. cria:da essa 
acrescentou nosso entrevistado:· · comissão, ·estando. à_ sua· frente 

--' Não . são essas as unicàs ativi- além dos mais eminentes· repr~s_en.: 
dades da Igreja em favor dos que, em -fant_es d~ comercio; da _ industria, dá 
terras de· alem mar, sofrem as- con- lavoura - o El!lllo. e Revino. MollSe--. 
:;iequencia:s da guerra·. O telegrafo nhor José ,Maria Monteiro. · · 
coni,tàntemente nos traz noticias -da . E' - concluiu. S. Revma. - mais 

· interferencia serena e humanitaria de alguma _coisa · que· ·a ÍgréJa procura 
S. S. o Papa Pio XIl em :favor dos fazer pela humanidade 'sófredora, e. 
que sofrem.- A esse ,respeito. são· tex- que, tain,bep\ aqui em.São 'Paulo,' está 
tuais as· palavras do cel. Chal'.les· Po,- certa· de tevár a -bom,.termo, reco-

' lett~- governador aliado de Roma. nhecidos que são os nob"res sentimen-
· Rcferin_do-se aó auxilio prestado pel11 tos de,soli<!arie~h,lde humaria que·.ca-

,· Igre;a à ,1op dação daqufla , Cnpital, tacterizam o;povo déstii ft'ànde t~rra 
· as~itu ,ccnu;,. <I.C/!?_. li,;i,bit?.~1teli çle_, N11!)9• -ban:leinmle 

, • ·-·~ ••.• '' ........ -1 

• 

Apelante: ex-otficfo. . . . 
ti,pefa.clo :· -Jan -oerrillianá 1cffiref~t1io-

cencio>. . , _-.- . . .. . .· .-.-
Çcnfltma-se a., '!lentenç:t.-C:ap,éliuk, 

quando são proeeden~ os siús funda• 
mentos · _ · -- ' :, : , -' . 

Vist~ e·. examirill-dos os presé~tei/ au
tos. de .Apetàção .n.o 2.Hô,'-em- cjuê ti 
apelante o _-Juizo, -de oficio, e a~Jado , . 
Jean Gerritsans ·(Frei ·Inocencio)~' 

Considerando q1,1e -a sentençà apeia.• 
da ben') apreciou a. prova. d~ autoii e 
que. são· procedentes oo- seUB filrida'men-
. Acorciàm os Mini.stres ·do\ 1'r1bunàl de 

tos: · · ' 
Seguranci--Nacional, p::,r matôr¼:'de v~ 
tM, rieg;.r prpvimento à_ .• apélaç"ão, ,·pàrz 

'confirmar à sentença· .a~Jada;, 
P,-R . . , . . _. . .. 

· Sala das. sessiSes em .. 4 -d~ jullto·ª de 
1944; Bat•ros· Barreto, Présldente.: ,,_ 

. Pc'refra Braga.i · l'U!latol'; -, Jta;ÚJ' Ili&• 
_ chadt>. -'-. _Ml~IÍtla ~~fir_..;.,~tt• 
.4,orQ·f.ath~o~ ,. 7· ·- - -. i, · 

.. .,.,_ .. __ ' ·----!·- . 

,· 



A . 4cçi~ .. ·Católica é 
em:irientem.enle re
Ugio~a. 

Pio XI 
A. ·e; ã,o 

LRCJONAR1ú 

Oatoliea 
7'iío Paulo. T de: Ontubrn de 194-t 

~ ·==================.e 

1\ 1\~ào Catohca·1lra-sílefr.a é 
i).Jl]Í]icia

1 
ma~iuta d.o ·:J\>OStoh,<lo 

le;ig(} institúida pof4110 colet1vo 
d, .. >'-'ivist0pado brasateiro apro
vadÔ ;>ela Santa S,; 

r PROBLEMAS, R E A L.1.Z.A.ÇO-E:S E JDEAlS 

D f X M O . S R . A R t·E B I S P O JIJVDDE FEMININA CAiflUCA uma flor.· Meu· corpo era perfeito,' vi~ 
.goroso. e delicado, ·puro, pU}:i:;simo. O 
Esph·ito ;s;ân:to cfitigia minha ,,infá;ncia; 

}e mitiha .adólescencià, ·'e eu ;chegar~ li 

M.J.GALH1\-S •• . ,. ... 

A•B-E H•C-n A A A .. ~ Ã O . G A j::A t· .::;t. :f) .. A.·•· Y ment:E9::L:I~::::1d~
0

:ro;::F para Y IJ I lJ IIZ jocistas da capital. 

> 

· Em: <lata de 26 .ele Scternb.ro proximo findo o Exn10: e 
R-evrno:· Sr: Arceb'ispo i\Ictropolitm10. O. Carlos Carmelo de 
V.iscoµ.celos 1fot.a ,passou ao Revmo. Sr. Conego Dr. Anto
nio de Ca~trn .l\fa-yer, Assistente Gemi da Ação Catolica ·o 

. srgt1í1;re t~legrama: . 

"A_gradecendo cumprimentos abraço .digno 
Ass.Í$teute Ação Catolica a qual tambem · abençôo 
:pt. Arcebi:;po Carlos Cannelo." l ----"'-·---------------------! 

CATHEDRA P E T Rt 

A IOVA tlYILISACAO 
J • ~ 

Cc.ntlnuemo.s, boje, .o .estudo d:i, Enci
. clica de ·Pio x. eo:ntl'a ~ . .-Sillo.n ". Da 
. ul~imA ·vei, :na víamos visto. Que a Igreja 
es1>0sa- ·ape11a~ uma civilização .. a "Civili
it.a.ç~ Cristã,_'', a qnal é uma rce.lidade 
-conct'éta é· preseutt., tão concrota e .pre
séi.te como 'li, Igreja. 'rla qual deriva énmo 
r,1·5Kluta,nee~rio .. e.ml,>.ora ··possa. sofrer 

·ecUptes-.mais ou .•menos ·comphitos,· de 
,acordo .-coll). 'as ·v.it!issitude.s lli.storicas. As

,sim estão erra-dos aqueles que, eomo $>S 

, iadep.tos· .do ••.siuon ':, que1·ém ,estabelecei: 
um& no'!'a .ciíriliza.,;ã.o, fuvés dt: t~balha
ren,. tior instaurar e restaurar coruitan
tetnente ,a .. :tradlt;iOr.8,l ClV.tllZO.~ã-0 catoli-
1ia. Vej~lnos ciuaiS os. traços caracteris• 

· ticos desta·.nova '.civilização. ,que o "Sil
lon ·• queria.·estabelec.er.-sobre a tena: 

"O "Sill;m" tem a 11obt'e preocupação 
da.· dígnidaQe .t:mmanl)., 1Aas, esta digni
dade. é .. -corm,raencHda .·ao .roodo d.e certo.s 
filos.ofoo, rle -que a Igreja -esta tor.ge cte 
ter de se regüSizar'-'. Ol: interessante a 
·an:tlogia com os · atuais ·partldarios de 
uma. nova ·êiv.l!ização, ídade ou ordem, 
que .combatem 11, .tdade Media, são ravo-
3·aveis 11.· .revólução 'rni.ncesa, . se .lnt:tu

. 1am anti-clericais. e, atê, comunistas, 
·:Mac:, ·1>1'0Slliga.111os1: "O primeiro ele
mento desta .dignidade ·é .a l11Je1:dade, 

de.pendencia dos .operarios. que não fi.ca• 
.riam adscl'itos .a· .nenh4111a delas. 

'' Eis a~-ora D elemento capital, o ele
·n=tc• moral. Como a. autoridade. já. 
~ viu. é multo reduzida. é necessatio 
,uma outra .torça para compJétas1a, .e 
para opor uma. reação pe~mnnmte. a.o 
egoísmo individual. Estl .novo princi
pio. .está força. é o a:rr do interesse 
profl.ssional e do tnteresst publico. ·quer 
.dizer. da fina'lidade mesma da pro. 
fissão e da sociedade. · Imaginai umà 
sociedade onde. na alma de •cada um, 
com o amor inato do bem individual e 
do bem famillar . .reina&e o amor. do 

· bem proJL~ional e .do 'bem publico, on
de. 112. conciençia de -cada um ':estés 
amores se subÓrdinàsse~ ·de tal mooo, 
que o bem superivr primas,;e ~emp1ie :O 
bem inferior: uma tal sociedade não 
,poderia qua.si dis1nnsar a autoridade e 
não ofereceria o ideal da dignidade ·bu- -
ma1)a. cada cidadão tiendo ·un:a al
mr. ele rei, ca<:la opera1io ·uma. ,alma .de 
patrão? Arrancado à mrelteza de sen.~ 
·interesses privat!os e elevado até 08 ln• 
tere.sses de sua profissão. e, mais a:tto 
até os da nação Inteira e. mais 1!.lto 
,ainda. até os da humanidade(. porque 
.o horiwnte do ":Slllon" não se. detcm 
nc.s. fronteiras da pa.tria, · mas . se· _esten
de a to-d2s :is.homens ·até os c-:mf.ins elo 
muucio 1. o coração ·h wnano, alargado pe
lo amor do bem comum, · .abraçaria 
todos o.s compa1lbeiros da meõm:t pr:1-
flssão, to:los os compatriotM. todos· cs 
homens. E eis ní a grandeza e a no
breza humana ideo.l, realiza.da ~la ce
lebre · trUogta: Liilerdade, ·Igualdade, 
Fratetniclade. · 

Pa.ra esse dia (le ·formação que foi le
vadv i. .efeito no Externato .São José, à 
J·ua. dlli · ,Gloria, foi .orga.niz:..,J um horà-
1;io que assinalava a.. e11trada -para ~s 
7,46 1101-as; e·a. sàida às. 17 horas, Jnter.
·calando-se 3 praticas pelo Revmo. Sr. 
Pc. Manuel Pereira de Almeida DO. Di
retor Geral do E11sino Religi= da Ar-
quidiocese. . 

As 16 horas, .após a bell~ão, ·nouve a 
costun1elr;. reunião mensal da JOCF 
presidida pelo Re,•mo, Sl'.. conego Atl
tonlo de Castro May.er, DD. Assisten
te Geral da A. c. . ...\ ·, 

tlXAM-E PARA ESTAGIARIAS 

· , Está fixado- pal'a o 4.o dorilingo, dia 
22 de outubro. na sede da .Juventude 
.a. paí-tu·. ctns 14 homs, o exam~ ge:·ai 
;para estag·!ar.ias-da A. C. de todos os 
.setores. Aquelas que ainda não·. cou!1es . 
iD.em o Catecismo Mini mo · da A. .ê,, 
Jembramos que· est3 opusculo q·ue 1bes 
pode.rã ser util é encontrado .. na .seàe ela 
. .Juventude, à rua. Condessa de São .Joa-
,quim, 215.. 

As dirigentes .comuniquem à, S ::J.e os 
•nomeo, idàdes e tempo de estagio r1e.s 
,candidatM, .a.té o dia '1 do corrente. 

.l'OLIUNHAB 

Cthna reµerc11ssúo tem tido · nJsi;lis 
Folllinbas para 1045 .. É .que, multo bem 
1mpressas, a.presentam clichês màg·n:fi. 
coJ, alem de um resumo do Pontificado 
dor. Papas ali aprcsentt.dos .. 

t um belo p1·es~nte péJo modico pre
ço de cr.s 6.00, o exeÍnplar. CJncedc- · 
mo~ um ·desconto ele 20% a um .pedi

. do .. superlo1· a 50 folhinhas ou uma ce 
bonlf.icaçi'i·o a ·quem colocar dez. 

CIRCULOS DE ESTUDOS DA J, E. Ç, F, 

1.0 Ano · ele compromisso. 
e.o mê.s. 
B. Forma~ão Acetica. · 
I D~voção a Nossa· Senhora. Praticas. 
1. No circulo de estudos respectivo 

dJ estagl() foram expl!cactas as prind
pais ·pratica:, da de,oção a Nossa Se
·nhcra. As, assistentes ràçam uma r-,p~. 
Uçíio e um pequeno exame sobre · o · co
nheclmen to ·que as jectstas têm de.tas. 
Rosarle, oficio parvo, escapulário, vi.si
ta::; preparaçãu para $.S festas,· mortL'i• 
cação. Salientem muito a. lmita<;ão das 
virtudes !la Virgem Maria e. a defe~a, 
·d~ stm . t1onra e seus Interesses. 

· Hoj:, vamos continuar .a meditar cs 
functa.mentos dogma.tices de. nossa devo
ção a Maria Sa.1tisslma.. 
., l:. Vinlos · no circulo do 5.o mês que 
l\ Maria Sant~ima compete uin lugar 
.central em nossa dcv::ição e no cultci' 
que damos a Dõus porc;u~ Ela. é a Me
:dianeira. de todas as. graças. 

Vimos já em cl.rcub ai1tcrior que a 
, óposl1,âo que Deus colocou entre ·Ela e 
SM~ná.s. a !11.2, .a, 'Grand~ .Inimiga ao 
lrí!erno. Ass.lm a A. c. é um exsrcito 
nas inãos . de . M::.1ia e às suas ordens, 
·Todru; as >batalhas da l:;1-eja são iutz.a 
centra Satanú~. portanto são lutas da. 

· Virgem Maria contra o ·inferno. Ao 
mesmo tempo, toda a. luta real con~ra 

,a V,irgem Maria é uma lutá do •inferno· 
· .. cont1-a Deus,mesmo se vem · côm · a Cl\-

pinha ·de ·p!e.;a.cte o'u .~m- 1outros éntei~ 
·tes: haja' \'ista o exemplo de Lutero. e 
dos Jansenistas .. 

ll •. :V:a1110s -penetrar no carnção Puris-
"si,mo de nossa Mãe. lt sobremané:·a. 
.doce para o nosso coração contempla:·- . · 
mo:; i:is '.segredos do. Coràção de ·nossa ·. · 
Mãe. COioquemos a doutrina. da Igfr
ja nos 'labios de Mar~. ·e dela ou·;ames 
,a deiicrição de seu .coraçã9. 

"Minha filha. . ·Que1,o. te •fatrodu~ir 
•em minha vma interJor . .e revela1·-te os 
segredos de meu Coração, Tu ês mi-

. 11ha filha e tens direito a me coUhece-
1·es de perto, pois cjue as graçru; que 
Deus me concedeu foram-me dadas· 
tambem por t'i. Em 11wú .cru·ação· j•1-

. mais houve .Um movimento imperfeitG, 
uma paixão desregrada, · uma .somb1i .r.~ 
amor ·des::i1•de11.3do. Deus mesmo ~e, 
empenhou .em iaze-lo pur!ssimo, e·' me· 
deu .tantas gr-aças, .me Je~: tão reta. Jii.a 
l~al, tão pura, .. e ine atraiu -a ·.si com 
ti.nta veeni.encia e .. d0çU1'a. que eu· ja
·mal~ lhe fui infieÍ.. Minha pureza· .<).., 

alma. e' de corpo foi tão grande, que 
Deus a amava maia do que .· a purezà 
do mais plirO Sers.flro, 'e .iljtp des;Je 'o 
momento de' .mifiha · cancelçii.o. O · P~ i 
:Celeste mesmo pra.ia1u a· fonnação de 
·meu C3l1J::I e a crio.ção <le 111i11.hà a:hnà. · 
,com os .-seus ·olhos .fl:os 110 seu Verbo, e 

. m3 fez ·a ·imagem .-criada mais. pe1·Ieica, 
· ,h,a.is ·Pareclcli éom o verb:), E· o· Es
:tlrito santo, este grandé.,áriista no $elo 
·clr; sa.ntissima Trll.1da<le, 1,c .afat1ou )Jor 
1-ealillar em mim a obra nws perf~1ta 
·que ~u amor i'e!ilizOu l)as criatur:i.s. 
lstJ. tudo Deus me fêz para que seu Vei
·bo pudesse se incarnar· ·em mfü.ha.s ·en
trnnha~. e, n:issas duas. ·a.lina.,s. pudc's~ 
sem ter .,aquela intimldad.e e aqu~le· 
nmor que na terra. une a mli.e ·e· o 1i
lhc-, ,e no céu une -0 Pai ao Verbo"'_ 

4. "Minha . Imaculada C::>nédçao. 

· moclnba ,.Jlem .que um senthn~to em
panasse o ·espelho de mit1lia alma .. Meu 
coração .amava:. il, Deus já muito m,1is 
doq'ije'no·,oomei.o, Se tu me visses na
quela, idade,. eu €e· àparecer\a cmno uma. 
.de=s montan11as cujo sopé· começa. lá ; 
cnd~ as ,outl"as colinas termin'aln. Deus 

,1iv tinha esmerado em me enfeitar pa1a 
.{', vinda. de seu· .Filho. ·Quando ,eu n-
1:t·ha . cli~a:io -' pelo IJel µso: das gra
ças· quo recéb'is. - à perfeição que Deus 
,i:kseja-v.a, recebi a visita de São Gabriel. 
Dei meu .. c011Sentimento à gra,!;a que 
D=U& me .queria conceder".. · 

5. "Tornei~me Mãe de De~s. Da. 
··substanci& do meu corpo · ·o · Espirho 
cSantO formou O. CJrpDz!nhO de Jesus l'ltl 

meu selo, exatamente -no momento <"111 

que Deús 'Pafü·e .11\e · criou a. ahna, unt• 
·da. com o· c0rpo e ainbos com a Div!n@.• 

. de. do vérbo. Méu sàngue ere. ao mes
mo teri1po o :sangue de Jesus. · N,:,ste 
, momento seu 'é,!)u. IÍ!Íl nieu ·coração ,una. 
transformação profuncta.'·Encheu-me um:i. · 
êmbriaguez de. àm'.ir. OOls mares · MI 
derrMllara.m em meti coração. Eu ama-. 
vr, 'a Deus, com um amor novo, /\tê 
'.'então eu · .amara a Deus intensameme 
-ccín10 ~ma filha· ama a :~eu Pai. :Nre,e 
momenfo esta. éarldade. cr~sceu tau to 
.que ·parec;a não táber .·em>minhâ al
ma. .E'l senÜ •que se, ·eu n~asse ain!la. 
-mais a, Deus eu não ·poderla. mais . vi-
· vú, Eu ·estava chelâ. dé a.mor. ,:,amo 
11m 'vàso· em que a água 'transborda", 

G.. "No· momento da. Incarnação rl<b 
-V.erlJ9., eu passei a. amar a :oeus ·· de . un: · 
modo novo. Nenhum anjo ·e nén.h.um 
:mnto o 'tinha amâcto 'a&!m; nenhum 
ja.mats·o·à.mou ou· o amara :dest1* Jur-

A i·n't;!f,.,.eni;ia :cômo _:jiciü<la:de prim~ial, ·pertence o des
bravar os étintnh~s lli íê. st 11a orient?,çãq qdo'.,J1omem ;para 
Deus .. a iutcligcr(cia ~ stipla11táda. pelo se1:ttime!'i't~isn]o,. t,udo 
se máterializa. Sem os .c.01uell,los c)a .raz[!o · esclarec~a pela 
fé, -0escantiBha-sc a ._pieclade em praticas Í11~els ou :.SuJ)ers-
tidosas.· •• 

Sempre avesso ao sacrifício, sempre rebelde ao cspirit_o 
de .mortificação, ai1d,1 o ho1rw.111 â procura <le crttzcs c_§lte mais 
insL11mrta ,·el lhe tornam a· vida. . .. 

De:ixcn.10s a nossa cmz pela ,de Cristo, Salv.idor,e Reden;. 
tor ,nosso .. Renunciemos à ttes~a v.ontade· própri~ e abrac(~nos, 
resoh.1tos, a v1'nta<le de Deus; A paz tão desejada,. alíás tão 
necessa1ia: à sant'i-ficação da noss~ alma. só a enc.ontta.ren1'JS 
.segütà, inaltcravcl; c0i11p!eta, í1a si!bmissão ~ue suaviza ~ 
jugo e alivia o peso do devçt· - Tollité· Jugum meum supl!l" 
vos ... et invenietis r~uiem anbnabu& ve:sb:..is.' J\.\g'1ffl enim 
meum suave eat ;,;t Ól'.lUS Jneum leve. ('Tomaé o meu jugo 
·sobre yós, e ~ncontrareis repouso para vossas alih,iH\ .. Pois o 
meu j11go e suave, /i Jne é n1C.U peso, ~la.t. I 1.29) . . 

. . D.DUARTE J 
ASSOCIACõES AUXJLI.ARES 

E AtlO CAlDLICÂ 
:ma.· .. Deus ·dmamou .m ·:meu Ool'll- ·. . ·o. ttev~1ó .. Sr •.. Pe. Amaldo de i\l!)· niúgrienfneg;l'i que ele apare-cen gr:;;-

ção uma. <)entélha daqueie fogo qU!' ar.: 1·ais Arl'Uda, num livtinho· que ·de'feria ças à atividade franca e i;eneroea d:~s: 
de em seu .Pl'Oprio 'C infintw Coração. ser ma~s,conhecido, .Po'.s q11_e :•se des- 'CongregaçMs Mat'lai\as, que, com ·ª·, 
Cêmci 'tu sabes, em· Deus arde -o àmt.r tina. s, for;~ação doi, -dlrlgenies·· (D. · ·ce~ebraçáo. do ceutenatio- de. São J,11H1r. 
d~ Paf e o amor de ·Filho' com·. uma w.l .José), etói com~osto .pa.r quem ,,I.veu d~ Gonza;i-a tcnrarant nov.o i'! vlgo'tt1~-0, 
r.erfelção e, · lntensldail.e' que d/i.o ol'I• · entre· as:·íuelhores organizações <ta A- ''impulso. E antes diista~lntensitit:~~ 
géh1 à tercelia Pe:;.3óa. Este amor.'inii- C. e~ropéa e :au.scuHou mals a prâli~ · da vida· religioslt e11tre · lt }11ven~µdei 
nito causou érn roeu éoraçfío· um lncen· ca dés~a·()l·ganizaç'ão: de .aposto}aõodo mascullna;'as de111a's associações n.~ 
dÍo dulcissimo, que me penetrou, . t::e (JUe as t~6rias. e relatórios que se el\• ligiogas. deveni; COlllpttttfr;se ; ént.re °e,~: 
trn.nsflguroi.:, me arrrbat''.:(u -até ·o seio <:ontrá.m. :em · livri;is, .,como dizíamos, .ri1elhq1:es aui,:iliares que tiveram .nos
dc Deus. Eu comiicet a amar o VerL'lO .,a· Revmo. :Pe. Ai'llald.o de ?.Iorals Ar· . sos l]arocQ~ ua sua obra ilbensa·de C:t·· 
Di\'h10 como a µieu ·Filho; FOl. umá. . rud11 en1.-seu li :1'illho ''A AsceWca pre- . teq1íese (>;· santificação do :povo confia- · 
mudanç'.1. sublime ·em 111-eu amor. Tão ambulo <la .Ação Catoll~a '';·ao \n.lc)ar do , aos seus cuicladns. P.ara não . úos: .. 
.ternu, · tão Profundo, tão veemente, >'~. :i· ·• ·t 1 · 2 o ·b · • P · ti ·~ ·". !J11·'."a· 1·t'a·111os e·n1. con·s1d.er~~. •1e· s· "e.C.ll• . ..,. 'O cap1 u_o. . ,90 .re a ' ra. ca,. ull, ~ ;s .. ,v ,, 
ücundo. Foi ele que me. fez· Mãe· :ua, · Ação C!ttOHca" fuz estn:. obsêl'Vaçãó; ·liare$ a ·cada .uma das associa.çõM rc-. 
fü)1~.- minha. Foi tste .. a111or tle "A rga I•o,,- ~~ :A e o·n o ,·~ o·s 1·1·e:1.0°a·.s · Q·.11·~, ·na· ·A·r·nu· 1·d··.oc"se .sa·o· be- . , . . o 11 ,,..,,a.o··= ·. '. ., ·C 1 . ~m . ~ ~ .., "' 
Mãe l;lo Pilho de Deus gue-.me tez MJe úpor, não é; eh:) certas d1oceses, tra- nen101·itas pelo ai,ostota-iio: que de~n-
d11 Sànta Ig~a. Deus e eu amamôs bàlho· · de .. l1or~~.-.n'."1.n ·de ·d'.as, s· enão. de·· ,·olveraii · 1·n1·te ·n no· s · av·ena · · ·-
desta maÚeira Jesus. . Deus, como Pat '"" .~ ' . · ). ' 1 1 · l O• . . S .,.~ 

não era a malJr c:às gi-aças 4ue Deus 
rn,:, queria d.ar. ·· ·i,;. ver-0.ade qui; 1:.;r (:,i 
D~u:; não só me fazia ·l.mei=m~::ite p:1-
ra, m.as t:Í.mben1 cl1eia. d~ graça. 
Minha alma foi cxi11.da. em tanta .san
t/dad,•., com uma gi·a.sa. ~ntWcante Ui.o 
1:erfeita., co111 tanto amor !~1l.l'a . com 
·D~uJ, que sozil1ha. amava mais a Deqs 
er., pequenina., do que toc:::is t·s 
A11jos e sentas uo c~u. s" u; r.,in11:i. 
filha, visses como São· Miguel c;1 cutrcs 
dos cspirit:,s ,que assist,em ào trnna d~ 
Deus amam a Eantiuhna . 'Tril1ds<!e, 
c~mo sã-o p!.u-os e a..rdcntcs, ~u t:c::!r!i.s 
pasma.. Se- \'~::ses·. a luz que Os c~rca.~ a 
L~let~ qtre cs co-bte, tAJve~ mc;T;;t;s2s ri<! 
.ategrb e es,xi.nto. !>.Ias· se vis~~ a m_i
nhr, alma c;u11ndo €U era ,àinda pque-

nieses e, . tlliif)á, de aiios. Cre:o, por~ Aposl:olado \la Oraçã:o,. cujo .ceÚtf!nil-
• cm sua dlvlndade, eu como Mãe .'de sua.. tanto, que, até seu eficaz fllncicma: rio c,ele]?raremoi:i, queren:.do'. Deus, no 

humanida:le. Deus -e éu,. -com::i Pai e mento, r,oderiàhl .os Revinc.~;,. ·Srs, Vi'. : · proxirho, ano. Dele, 11esta obra magiH-. 
Mãe ·desta Pereoa .:divina.. Nossas titu- · í • - _, A ·to 'd 1 · · ... r1·.c··:a· es·creveu ·.n· .oss· o· .,•au.do•. o.· e· ···nunAq'..· 

. nlna., tu verias cs suntos sefar!n.. como 
csí.relas e a m!m ·como a lua ··em· sen 
!)lem ts1,,,md.a,·. · Sabes que todas n.s 
cst.relrui ,.sã:> ~las, todas brUhám, mas 
tcdas elas juntas não. têm ·à luz· ela 
lur,''.. 

"Eu não fiquei ·sempré com a. mesma 
santlded;•. Eu crescia dia por dia, des- · 
d~ o m:>mento em que fu1 coricebida; 
até ô dia em que. Jesus entrou em .in~u 
s~lc, .e dali em diante, mais ainda.·· Foi 
este o· dia. ma~ venturo,n ·: de minha 
vida, o d!a de, minha. 1<1aior graça; Eu 
em mocinha, fresca e formosa como 

· · gar os, com penmssao u11· .. U ri a( e a ~ ~ 

IOG são d~tlntos, nossas relações ·pi:ra. ji]élesiástlca, .dirigir- par.à difusão . dô assás le111brado ·Cardiaf I.,e1n:e, no dis-
com Jesus são diterent->.,s. Ele, como reinado de Cristo a· boa vo11tadé e o .·curso que pro1rnnc'.a.ria a-o :ên.cerr.ar-sec. · 
Deu-~ Eterno, eu c:>mo po~re crlatura, zelo' i;las Assoclaçpes de p;edadé já o IV -Congresso Eucarlstico Nacioriàl •. 
111:'.~ nosn amor tem algv de multo se• !lXfatentes: . l!larla;:.cfa, füha,s d!i Na; . Caso. O não retivessé: afastado das !lti-
mt-l'IÚmte. Ambos' demos a Jesus .,!e 1!0.; êtc. ·-; . vi<fades. ·a molestia que afinal veiU a.: 
nOSst', substancia, Ele é de nós· dols. · · · .r.ouba-lo ·do n·osso ·co·nv.'1·v.<n. •• . · · · Coú1" ,est.as .'Pàla .. vras ... despertava ,º ,,, 
E como não ha amor mals temo e mais · . "·r. ·.01-· el"'. (o· A·PO.stolado· · da o·r;.;,.·~·o·).: · ·, · Revmo. Pe. A.rualdó um problema qul:l - ~"" 
profundo tlo. que o de mãe, .eu amo a · · · qu·e· .. n .. · a ·cr·1s· tand~·a.e·bra·s·1··1A1r··.a, .a·n'.el'1·11-está, de n1ane'!ra ma.is. ou .menos. cou• .. "' 
Jcsun com uma espoole de· caridade . · ,· · · · · na·'a e. ·enf1·.a· qunA.1.da· ·pelo ·"".,1·rus a·G· ... ·.·n-c:ente, no e11 .. ·.pitito de .muitos,. e; pare- ~ u '"' ,., ~ 
com qu~ ninguem ·O pode ama.r". . diferen~. a reng· losa, ·qua.. ndo não. ·'".el.<> "V- · ln"'~ "'h e · .,.,. f · ,.._ ce-r,os, · t.em .. siütj, em.. r.iir. te; a. ,· c3susa ~ . .., 

e, m ""' .,.. a, c mo voll3 ôl """" · · · · , · ·,.ll)a·ç·"'~t·sm·o· .>~e•,xa<lo· .. "e· la. obra.' .. ·' e Po· 11•-: · · · ·· · · · · de certa idoscoli:fiançá. com 'rel.a!;ãq- ã. .,.. " ,, u -
,1:arr .. ·,com tua.· Mãe, Foi usim que eu · · · · - bal, . e ·do ~1·cr.obio·. · 1·e'"alts·ta.., .. ·p1a~•t.~·r A. e. que se nota. mais na ,atit-uce ~é "' ., ª .,, 
comecei II te am.<1.1', amando o ·reu gran- , · · d · ·· ·· . ····· · · · i,'s .. p·il"l. ·melros· g·erm ... ~·s, "a.· .re· na·sc .. en·.·~,.: · . de. m11.ta ,ge .. nte ... o ·que .em term. os ex• "' u ''" 
do. Irmão, a Cabeça ,,do Corpo · . !JUO · · · es"'r'it11al, D'1fttn.dindo-s·e·. · ph•o ·Bra·si.J.· · · .pressos; A A:C.· lhes .aparece· eom::i um .l'' ,,,. , 
é:; membro.mist.ica, Jesus.Crlst.o,.Irmi<o · ·· po.r.toda.·a narte, ·o.· 4 pôstólad.o.fêi;de• 
tm ê teu Deus, D~us meu. e meu' Filho". ~~;::!1S::~º !~~~ \!~:ii:e~!~ "ri~ei!i ·· sabrochar ifm¾ f101-~ão magnttica · de 

"·Tenc!,:, ~u d.ado. corpo à Calle<;a, <lade. Por entro lado, é·muifo raro ve• ·esplritualitlade.... ·· · 
quer Deus, PaI · de Nosso ·Senhor Jesus· · · · ".Gr·.aça·s ""'. 1·s à l>an· ae·.·.·.1-a do·· co· r· a·•_a· ..e rem. explicações sol:)re est:e \)tintri f1ue "" ~ ~ 
Crist:?, e O·li!spll'ito Santo, EsposO meu, · · ,1 d dB .. Jesus· ·e clo'.Ariostol""O da .o·.1,;.;,,;;(). · · · .os amn !em a -dlBsipaT suas ·. uvj(1as "' ""' -.,,y 

· entendida neste senti.dQ. que. salvo cm 
.materill de ,·eligião, cada hoinem é auto
~omo"'. (Hoje .. nem mais esta. resalva 
i feita,· porq_uP. o Cristianismo, dizem, é 
•· transcen~ntal" .. .') ·.•neste principio 
funtlamel1tal, ·tira.· as s.eguilltes .Gouclt1~ 
isõc,s: ff.e>je em dia., o povo está .sób tu
tela. debaixo de uma autoridade que lhe 
é distinta,. e' da, qual ,se d~vé -libertar: 
lémai\•çâlí ;1>otitiea .·!me eiitá sob . a 

.dependencia. de patrões .. que, detendo 
. CSl)U.S instrumencPS . -de ·trabalho, O ex
.pl:1ra.ín,. o ".dprimen- e .o reb:üxam; ele 
dc;ve miucllr seu Jugo: enuneipação eco~ 
no.ani<:a. E11f\m, ele ~ éioml!,la.cio. por uma 
càst!\ chamada dirigente, i qual o de
.sc1n·o1vimento intelectuàl assegura uma 
prcprinderanéi&. indevida. na direção dos 

,nego.cios: ele deve s'lbtrair-se â domi-· 
n81)ã·J: ·e~~ciipáçâó .intelectual. ·O ni
,·chmiento : tias condições, · (/este triplice 
,ponto de · Vista, ,,estabelectfrá entre os 
:ho,mens' a '.'Agualdade, e. esta iguaJdacle 
é ;!I.. 1,erdade.ira ,iusti~a 11umana. Uma 

: 01111-ani.Zação. c"POlitica. .. · e social · rundada 
'solí.re 1)St'll':<l.'O.pJa.< base, liberdade -e iguaJ
da.de .... : .às'\i\uaiS togo vil'á aci•esccnta.r-

"Ora, estes três elementos, l}:1Jitl.ev, 
ecoriori:J.lco. e mÓ1·al, : e ... -tão· .suliord~os· ... 
um e. outro, e é o· eleroento 1noral, como 
dissemo~. que é o princtvá1: com dei
to, nenhuma democfacia polltica. é via
vel se não tem: profundos pontos de con
tacto .cJm a ctcmOC1-acia economlca. Por 
.~;ua vez, nem uma, nem outra são possi
~ein ~o não se radicam 11•1111 es• 
tado. de espirita em que· · a conciencia 

.ae acha investida de· responsab!Udàdes e 
rle energias )norais proporcionadas. Mas, 
supondo este estado de .espirlto, ássim 
fcitc, de responsabilidade conciente e d3 
forças morais, a democracia economica 
dai decorrerá natur9.lmente por tradu
ção. em atos, desta conc1eucia ·~ destas 
encrgi~; e igual,n•mte, e peJa mesma 
via. du regime corporativo sair/1. a der 
mocrac1a politica; e .a democracia p:ili
tica e a eeonom1ca, esta tr.azendó ague
i,,,· se acha·rão fixadas na proprla. COn• 
ciencill. do povo. sobre bases tnabala,;eis; 

Ação. Catolica e Vida Interior 
qu~ em meu seio.tdrmou a Humanidade · · eni .. t~ri·a.pau1·1sta ·'esrra1<1' ad". u-a· .. 1·_ · · · e de$i·ta·r seu's' .entusia.sn1os.. Mais "' u a. m , -
sacrelianta de .Jesus, .que meu coração • · · da n.ova sorr1·u ·nas. ·pa.roqu!a'.s·. ·br·.,.1· .. 
iorm.<: a ti, minha filha; as tuas colegas, frequéiitemeute senten1-se; . ;i.cusados . !eiras•. a dev·o.·pa·.o e· •o cult..; do· "'.· •. n~t. í"s-.· 

s~ .e. ·fraternidade - .e.is o c;ue -eles cha
~ óedfêracia. 

"No entan.to, .a. liberdade e a igual
<ladc 'não ce.onstituem senão ·.o lado, t)Or 
a~m dizer;' negativo .. ó .gue faz. pro
pria e positivamente ,a Demo<Jracia., é a 

. ,::a;rticipa~: maior ~i:vel de cada um 
m •govêi:n:o'·1ia COI$ .publica. E isto 

. compreende ·um :triplice elemento, poli
tic~. econ;;w:ilco, e. moral. 

·" ~ :i,1i:iní.eir0 1!Wlr, .em política. o 
"Sillon" ti:ió abO,le A autoridade; pelo 

· c~ntrario, ··.iile ·a considera .necessaria; 
nias elt! ,a. .quer partilhar, ou, par2. me
ll;tor -diuf, · ele ,a qt;.er .mult:iplicar de 
ta! moda que ,·ada· cidadão &: torne uma 
e,specie de .'1'ei. A -auto.rida.de. é. certo, 
err.ana de Deu!i,. mas ·.ela reside primor
<lialmenw ·u., :povo, e .dai derív:a por .via 
<i~ eleiçãõ, ou, melhor ainda., de s~te
çãv, sem p01· .lPU>· deixar o Povo e se 
tôrnar mçlepen4ente dele.: .e1à .será ex~ 
te1·ió;.. mais': mente na a._parcncia: na 
1sea1idade, ,e:là ~eli). interior, ,porque se1:á 
un~n antorid.a~ consentida. 

··oll8l'(ladas &; prop,:irções .. aeontece
·1t. o memif na <u·den1 ,econDmicá. Sub
t,a,do·.a um:. ·C)a&se particular, o patro
nato será ,lllúl~ipticado de tal modo que 

· cadz. oper~:i:io ~e tornará tuna ·especie 
de patrão~:,:A fwma .invocada para .rca
~:r ;?Ste flckl!-1 fCQllOIIUOO não é, a.fir
m,~-se. a · do socialifrno, · é um sistema 
.dé .c.ooperat!~s .suficientemente mult!
~ltca(I~ para prov~ar uma concorren
<:li !ecllll~ e pa1·a .salvaguardar à in-

0<''0RACULO 

"Ta! é em resumo, a teot·ia, poder-
6€-la dii~r o sJnh1i' do .. smon ", e é 
para Isto qm tende seu ~nstnamento e 
aquilo que e!~ chama. ·a educação ct~
moc!'8.t1ca do povo. quer di.zicr, a levar 
ao maximo a ~oncleqcla e a responsabi
lidade cívicas de cM!a qua'I, ctonde de
correrá a demoL-racia. econoroica e· po
litica, e o reino da justiça, da liberdade 
e da fraternidade". 

Aqui termma o elenco doutrinario· · do 
'' Sillon ", feito pela. Enclclica. será in
teressante notai · a extrema, analogia 
destas idéia~ éom as que corrém atual
mente em &lguns clrculv.:s cat-0l1co:i. Não 
é atôa que se preocupam com () !a.to 
do LEG!ONARIO viver .lembrando a 
condenação cto "Slllon ". e procui·am 
escapar dizendo que o "Slllon" já não 
tem nenhuma atualidade: o· .sutiterfuglo 
não é novo, e só é·v.rdadelro num.pon
to: ,que os ~rros ct~ "smon" foram su-
perados, Na p1w;lma ocasião, vel'eroos 
c;iroo o Papa destrniu estes erros. Não 
é de estranhar que haj.a ·quem queira 
arquivar Enciclicas pontificais, ~não 
explicitamente, ao menos no arquivo in
sondavel do mais compacto silencio, •• 

DA SAUDE 
ir,Juít'os trazem ao nascer. na palma ela mfw, linhas que 

tra<lii~em feljcidade, vida longa. 
Com· o passar do tempo as impurezas do sangue enve

nen~ndo a· saúde. modificam a linha do Futm,~ trazendo 
crueis sofrimentos que abreviam a viela : 1)1ccrà.s no estoma
go, azfas, prisão de ventre; dôrcs de cabe<:a tortul'antes; fe~ 
Hdas _rebeldes. chagas, molcstias da péle, quéda cio· cabelo e 
,da barbn; rlôrc,; rcumaticas nas juntas, nos 1nt1scnlos; etc. ' 

~ o medicamento auxiliar no tratamento da Sífilis mais in-. · 
clicado para todos esses casos. 

Comece a tomar ainrla hoje e torne a iosar a felic;dade 
,destinada pela sorte. · -

N .. 94 EC 

· · · <le esp!r:to particularista, visã·o CS• "' v ..,.,, 

POR VONTADE DE DEUS 1 TUDO 
N OS , . VEM O· E .M A R I A 

todo;: cs filhos de Deus e irmãos· ti~ · · ·1·mo Co1·açãA d.e Jesu· s,.· •s ·comu·n· 11:;es · · t,·eita; 0:pe;;-0 e,:cessivo ao que a1l\'en- ~ v .,, v 
Jesu~. Toda a. vida · deles sou eu · ·· · · .1·ep·a1·a· d9r· as,·. as ·.a.'dora·:-:o·e1;1· .solen·. ·e·s·,· a;· · deram a ,estimar, mas que.-deverlam, " 
.quem dirijo. . Eu. nics obtenho O . nas- · · - t· ae· a· 1 d di t .:Prat1·ca· .·'os sacram.~· to·s. e, sobre·tud~ ..• ·.· ~e11e·osamen e, . 1xar e a o · an e u . ~ • 
ciment::, eu ·0:1 amainento pela dout1i- d~ ,noves t'UlllO.S q1,1:e a Igreja dá ao . estas admira.veis "primetràs. sextas"' 
tlil. que li1es dão· os seus pais e· a Hicrar~ . a;>oStolado. São ·apreclações que não :te. il'as .. ij~ mes", 'verdadeiros.· !'re··· t.li·· ".,. 
quia, .eu os educo, ·eu toi:mo ntles a d ·o.'• .•.•.n11·~i;'o·es" ·1ne11sa1·s, tão opule· . 1 s·: · deii.am de ser . '-'Prlmentos. e que lhes ~ ~ 

. Cristo .adulto, eu por :eles vou dando a. vai-eúm ·1nJ11Mps. Nãó ha tluvlcla que <I~ graças, tão é.ncantadoras e tão óo 
lu~ a .Jesus em .outns <:ora.ções. Eu ~s- ORta incompreensão prejudlca ià Açâo coração de nossa gente. qiie . bein to• 
tou . presente em toda . a vida da Catolica, ê, em geral, a:ncuÜa o n1Íos- ·ueriamos 'chamar-lhes ''o dia do com~ 

É indispensavel que reflitamos cons-: 
tantelll€ntc sobre os sentimentos de de
t;:ição com que Deus quer que. hc11remos 
n Maria, Ele que ;poz n'e!a tod.1 a pie.:: 
nitude J.JS seus ben.s .. Si em .r,ós existe 
qualquu· esperança, qualquer gTaça, 
qualquer l)enMr de. ~'1.lva;ão recón11e
ça.mos que tudo isto jorra ·~o:..1·e 11ós. d' 
Aquela que é a· Celeste Medianeira de 
todas as gràçav, 

· Oeus Fíl110 comunic,u á sua Mãe tu
dó · o que· adqt.!i'iu tYJr sua vida e por 
.sua morte, ~cus merecimentos infinitos 
e .suas a<lmiravcis virtudes, e !e·ld. te
$01.ÍreiJ·a. de tudo o que seu Pai lhe deu 
como herança; por m~io dela é que apli
CJ\ seus merecimentos ,a seus membrcs, 
con,un!ca suas virtudes· e distribue suas 
graças: é o seu ' misterio, o canal, . o. 
aqueduto, por onde' faz passar suave e 
abundantemente as suas misericordias. 

Deus Espírito Santo · comunicou seus 
·ctons inefaveiS' a Maria, sua fiel Espo
sa, e escolheu-a para dlspensadJra de 
todos .os seus bens: -. de modo que 
ela distribue a quem quer, quanto quer, 
como quer, quando quer, todos os doM e 
gra~.as do Espirito santo e não ha. dom 
celeste feíto . aos llómen.s que não te
ilha passado por sua.s mãos virginais. 
Pois tal foi a vontade ele Deus, que· quis 
que tudo tives.~emos em Maria; assim 
.será. enriquecida, elevada e honrada do 
Altissim'.l aquela que por .sua profun- • 
díssima .humildade se tez pobre, humi· 
lhou-se e ocultou-se até ao nada., . du
rante toda a vida. É este o modo de 
pensar da_ Igreja e dos santos Padres, 

* * * 
O mesmo que se cliz absolutamente de 

· Jesus Cristo, diz-se relativamente de 
Nossa senhora. Tendo-a Jesus Cristo 
escolhido para. companheira indlssoJuvel 
de sua ·vida, de sua m:orte, de sua g!O- · 
ria. e de seu poder no céO ·e na terra, 

· deu011'ie por graça, relativa.mente a sua 
.M:ngestade, · os -mesmos direitos e pri
Yil~gios que Ele possue por natureza: 
Quídciüid. Deo convenit per. natunun, 
11-lariae. convenit per gratiam.,. "Tu• · 
do o que· a Deus convem por natureza, 
convem a Ma.ria per graça", "diz,em. os 
santos: <le modo que, segundo eles, ten-

. do ambos a. mesma \'Olltade ·e o ·mes
mo podei·, têm ambos os mesmos subdi
tos, i,e:vos e escravos. 

Pode-se, pois, segundo a opinião, dos 
santos,. dize, e fazer uma.- pessoa escra
''ll- da Sant~ima. Virp,em, afim de rer 
por este meio maiS. p~r{eitamente es
-cra;va; de Jesus Cristo: A · · Sant!ssima. 

. :.Viri.~,m '1 º meiQ 4~ que .se .serviu Nos• 

• 

.so Srnhor para vir a nós; é tambem 
o m0io de- que nos devemos servir pare. 
,jr à· me, Maria Slintisslma .não é como 
as· outras criaturas, que, ·si a. elas nos 
apcg~ssemoJ, pod~rlam antes afastar-nos 
qúe nos aproxitnar de Deus; i1ão, a mais 
fcrte inclinaç1io de Maria Sa11füsil)1a é . 
m1ir-no:; a Jesus Cristo, seu Filho_; e a 
mai.~ forte inclinação do Filho, que nos 
di\'ija.mos a, Ele por sua Sant.a Mãe; e é 
f.azer-lhe honra e prnzer proceder deste· 
modo, da mesma r, rma que fàrJa · honra 
e . prazer a um kei alguem que, para 
mais · pel'!citamente. tom.ar-se .seu sub: 
dito se fizesse servo da Rainha. É · por 
iss~ que os Santos Padres, e· dCpOis São· 
BJavcntura, dizem .que a santissima · Vir
gem é <:ami1..ho--.para.ir a Nosso senhor. 

* * * 
Deus Espirita Santo c,uer for;mar .nela 

,e por ela seus escolhidos e diz-lhe:. -
lançai as raizes · de· todas as vossas v.ir
tudes em meus ele;tos. para que cresçam 
de virtude em virtude e de gràça em 
graça .. 

Eis porque a devoção à Sant·issim:i. 
Virgem é uma a•ma insubstituivel nas 
lides da Ação Ca-to!ica.. E uma das · ra
zões pelas qllals o. Espírito Santo nji,Ô' 
faz manvilhas · grandiosas em- ,nossas 
almas é justamente porque não encon
~ra. nelas uma união· bastante grande 
com sua fiel e lndissoluvel Esposa. · 
· Isolar .Maria ·do. Apostolado· equiv:1le 
ao desconhecimento. de uma das partes 
essenciais do Plano Divino. "Todos os 
predestinados, diz: santo Agostinho, es
tão neste mundo ocultos no seio da 
SanUssimi,. Virgem;· .onde são guarda
dos, alimentados, conserva.dos e engran
decidos por essa. boa · Mãe até que Ela 
os, gere para. a gloria depois da morte," 

Igreja, Repara bem,minha. filha. São · · · "~- b.r~siléir.o".'. 
o.s homens que. goveinam ,i. Igreja., 110• tolado cato!lco pelo ambiente de des- """' w 

rr.e.m que a. instruem, .a ·defendem. c;ounança que _g'era, Cremos,' por" isso, Por esse testemunho se. v'ê quant<> 
Quem dá· forma ao Corpo de meu Fi• c011tr.buír para o· bem do apostolado ·-d.el"e o .Brasil ao i,A,postolailo da' Ora
lho é ~ .. Hi~ra.rquia;·,são homens. E úó le'!go, 'proc:m·an·do, na medida de nos- · ~ã.o, enquanto associàçfi.o religiosa q·ao 

. ent:i.nto a rgreJa, não é paternal, .so iossivel, e à vista do.s doc111nentns desen.volve sua. atividaqe nol'Ínai que 
viril. Ela é Mãê; é terna, delicada, à.mo- .puhlicos ela Au'toric).a.de Eclesiasti~a não pod,e d~x:ar de ser-'apostolica. o · 
tósa, prevê as pequeninas ·eoisas, é ~nllr- elucidar este ponto; pro,:irio Cárdlài i-~me 'r~onhêCé que·. 

,gies. sem t'UidJs, é cuidadosa· .do passad'o :o Apostoladô' ~ent que fizesse lllúi.' 
· e pàciente ·para o futuro. t Mãe. sa. · varins questões se poderiam forurn- to, mlo fez·.tudo. 'Jutras assoclatões 

b ? J " · te Isto? Q vieram juntar-se a ele, .. e ·.tôdas ·etci; , es por que · " pensas n . · ua.i- Ja. r. dla11te .. da in~idén. ela da A,C. ~ {).as · 
d h · t· d "' contam · larga folha de s,;írv1ç· os ein o um ornem ratí\ e a!guem, pode ser · AA.A!>>n.o mesmo can1po de Iomiaç:io 

te I d d t tà' M, prol da causa do Reinado de Jesus ma rna seu mo o e ra r. . ,s, · e zelo .apost1:>licó nos· fie:s .. Ter.ia· a . Cristo em nossa terra: · · 
qua11tó maior o numero de homens que A.e. ·sido instituic'~ 11ru·á chamar a 

l . · "" Aliás uma· associá•·ão re.!igi.osà· "!n-· juntos traba ham, maior se marca o ô,:• · si, ílé. n.1anefra exclusÍl'a, toda tarefa ~ 
, 1· d · t t cana. z ,de gerar .vivos e reais desejos !l(lC,J mascu mo o ·C011Jun o. Jm 1>Npria1nente apostoliéa, de. m~ neira 
rd 1 .,. <le·.apostolado, nãó poderia conttàr 11a·' sace ote deve ser vü·i , µatem.ai, mas-· que às .A.· A.AA. não. restasse .. m:a. · .i,5 cio · · 

1 t d · P.ie. tlade que talvez a aul'eole, po. r lll"i-cu o, no entan o. a soma. os sacerdo- que ª· contribuição aliás, valiiJsissima, " 
t H! · é. t · l · to grande q:ile pareça (Pe, Arna. ldo.de es - a erarqum - . ma erna. Pvl' <1. a oração e do ·sacrificjo na .g·rande · • P · · di. .. t d E · ·Morajs Arrud.a". · · que. orque eu os. r1Jo a o os. se obra que compete ao leigo de ,colabo· 
eii deixo· e ,quero. que o· lndMduo !!ja rar .ç<>m O Clero na santiflcação dos . Niio so111ente de Cato, pois, mas mes• 
masculo e .às vezes duro, eu presido à ·individues e conversão -dos pecadores? mo de· iuré as associações religiosiis · 
Hierarquia e· à Igreja e lhe doú. o, sme- _ ~ria. 11ma.. pergubta gue se· poderia são aptas para ·reil.Uzar 'um · fecundo 

· te de meuo c,oraçi,i~ de Mãe". · fazer, e está <l'e modo mais ,.du menos •apostóla<lo, Pois, tratando-se <le urua 
"É pois nas minhas mãos <p1e incono:énte ito espirita de muitos,. - -associação que a autoridade eclesias-

tu· te encontras: Eu quero que meu Pi- ,ou então tel'ia a orgauiza,;ão <la Ação ti<,a 1·econlle:ce ocitno ·eficaz na forrua> 
lho cresça cada dil3i em ti. Eu qu~:·o Ca.tolicil. vindo .dispensar, as A.A.AA. çãÓ religiosni dos seus niembro!; ne• 
p0r t.J, defender meu Filho no cora.ção 1>01·que já incapazes éle realizar uma cessariainenté ha de leva-los pará ·o· 
de minhas !ilhas .. Eu Quero por ti, -:lar obi~ que uão se enquadra mais dentro apostolado, pois não é com~reensi-vel 
2, vida a ·Jesus em, muitos conçóeli". de·seu11 estatl!tos, ni;im é possivel de vida de piedade seriâ sem apostolàdo'. 
B. os Padroeiros da J, E. e. ser reàliza!la coiu seus metodos e a No mesino · sentido, parece-nos ·ss 

.:consulte-se o ·circulo· correspondente- formação por elas mjaistradas? - Ou deveni. entender às t>alanas do Sa11-· 
no estagio. .sobre, ·os padrçeiros e ,\s ainda atê ao presente não terla a to Padre Pio·X!, quando fala da cola• 
virtudes· que eles simbolizam· e ·personi- lgréja resolvido assl.:lciar de mane•ra borilção que os leigos eni · todos os 
ficam. Pureza - Marürio - as jecili, ol'dinaria os leigos.ào Clero ·na: obra ·tempos deram à híerarq1.1la np Cli.mpo 
tas farão trabalhos 'pessoais. da .difltsão do Reinado ·ae J.esus Cris- do .a.post"olado, lembrando. nominal· 

· Expedi~nk · . . to, de sorte que esta decisão nova te· meute os leigos que oolaboraram'.-éon1 
cl documento de s. s, Pio XII, pubJí- riá trazido a. i11stituicão .da A.O. com os 'Apostolai;; na difusão do reinàão 

cado p~l~ LE;GIONARIO, d~ 24 d~ se- tarefas {iropriá.s uue·ántes não terum1 de Cristo. Se estas paiavras v~fom · 
tembro, sobre Q AP,?stoJado' e ·à Al}ão i .existido,. e que,' pois,· não poderiam dos leigos isola.dos, ••a {ortiori'! . cle·' 
Catolica, é uma. .COlll)ll-gração dos prlrl- 'ser re-àlizadas a não ser ,'Pela A.C. a vem entender-se. daqueles qüii pa.l.'ir. 

.cipios que nos tem guilldo na di- unica que teria recebido -essa .incum- melho1· cuidar de sua forme.cão se 
reção da J. E. C. e· pelos 'quaiS nós nos bené..ia? Eis novas interrogações qu~ agremiam em associações .aprovada!! 
temos bat~do. e uma· conclénação tle descobrem -outros aspectos do proble• Pela Igreja. 
metodos .e pr!ncipios que se. infiltra- ma 'fla.s relações da A.C .. com as AA. Seria, pois, insustentavel a. tese que 
rall,'I· em certos meios catolicos. Sua A.A. pretendesse uma incapácldade orga~ 
Ea.ntidade defende novamente. os pon- fa:rece-Nos que uma solução dest.a 11ica das ass'oclàções religiosas 110 
tos.de vista que o Dr. Plinio .corrêa. ,1.,. queJtão· não ~ -possiiel_ sem atender- ,ca:mpo do apostolado. Mas com a crla
oitveira, baseado ~m anterióres do• mos ao .:iue t;ealiiaram. as A.A,AA. e,,· ção da A.C. não se teriam tornado dis
cumentos' t>ontifici-0s, defendéu no s,;,u mais ai11da',ao que, .con1 ex Pressão ela- · pens'.l veis as. Associações Religiósas . ·e 
monumental .. · uv1:o , "Em Defesa da ra, têm estabelecido· às autoridades mf'..smo outras.,;organizações <i.e .âi,~s-· . 
Ação Catolica''· eclesiasticas. Ullla vista retrospectiva. talado, ou ao menos não teria 1)etdido 

Todos os Í'lücleos .da· J. E. c. e tocla.s sobre a atividade -0as,AA,4A. em' tem- suá. ra~o de ser o apostotadó qu·e éfe. 
as Jecistas lerão é estudarão o p1·eoioso pos .Passados, jústificará a estima em . s:;involviam:, pois que: este teria uall• 
documento, e às Revda.s, Assistentes .co- Q'le. são cllU! tida.a pelo comum dos · "sâ:do :a ser. campo éxcluslvo· da Acão 
menta-lo-ão no sentido das notas que o fieis,· e representa uma 11.te!'lçã'o que Cat-0lica1 - Em <mtró ·artigo exánti• 
LEGIONARIO · publicou, 'à margem do . se lhes deve t1or suas benemerencfa~. na.remos este aspecto da· questão~ 
escrito papal. · · · . Pois de fato, seria uma grave injitr.!i· 

No 2.o domingo de outubro haverá a ça não recQnhecer o quanto deve. o 
1~união cost~meira dás· dlrigent.es da. CatoUcismo n 0 Brasil, -quer no sentido · 
J. E, e. F •. , às 10 horas, na l!ede da tia intensificação da vida de pieda!'le 
JuvenJuéle: · , entre os fiei$, -quer no sentido da dtru-' 

. . . : " .. 
A Nossa S.enhora Mê~ia-

Intensiflques~e a cam!)ll,nha de ora• são dos. e·nslnàm.entos e. praticas re-
. · çõ~i;' e .mortificações reparando 'ao ImÍ!-- ligiosas nos meios intensos a- eànt::i 

T .,O,. D d?~ ;,;~ Af ! : '; I O O ·cul.ad9-- Córação a tha.loa, que lhe, ca11• Igreja, É de ontem este te!lorescimen-

neira de todas ás gra~; 
agradeço·pelas que me co1t-,. 

. li · li. i g ! º tl ·.~. g. !, P. l,,. :;:;u;:/~e~i~;i::i~llelr~i-uem f9.!t({ i~~~ ".!!;;t:r:::1:ilt~~ft~~~~; . . cedeu. J. B.. Cary~lho. 

.. 
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EM O.ft:Q;À·_N. IS A Ç A o· 
CAPITAL . EM· SUBSÇRIÇAO 

(TRES,NTOS· Ml~HOES 
CR.$ 300.000.000,00 
DE · C~ UZEIROS) 

'! ri~ Escritório na Capital_· Fedel'al \ s:.de Centr· al 1:-.;-·1to'r10· · ·- M: ..... ·Ger•:• - fr· . :, ,: 

l'I Av. -Rio Branco, 271 - tS.0 an_dar, (entrada 1510) RUA M·ARCONI/ 124, · - 3.0 ANDAR AV E-N ·1.D·Â,, .. A F ô'"N $~Ó •P ... t•N A:, 5 2 S 1 
; ~ i Endereço Te)egrafico: ~ "Celpario'' Telefone: 48118 (\·ede'·intemâ) - Caixa Poat~l 183-A · Edifício l\ttJ'riana•Sobr~loja 1 
f l ·· Telefonéa: 22-4587 e 22-6831 Énd; !reJ,gr~iêo: ,- "Celpa'' .i:!ndereço Telegt_'aficoi ''CttlpaJ,epo" , ~ 
, i~ _ _ R l O O E J A N' E 1 _R ·O · S ·A, O P A ti L O B-E L O<H O ll 1 Z ô ·N T E fi~ 
~ ~ -~ ~ ~- k i! De <:oí1formidade <.:om o Manifesto e f'rojêto de l~statutos pela importância de'$.ooo.ooo (oifo milhões) ele âúzcirós, Nêstes À ·s.ubscrição <lo: capital; i11,icí~óa élÜ· i.0 de ;1gósto de 1943 e ~ 
~f _ aprondos pela Assembléia de Fundação <le 10 .de julho de 19-f ~, êon· tetrel'jos ser;i n1011tada, pró::dú'ia..a outros g·ra)ldes estallel~ciU1entos, interrompida e1ji-22 <le sêt~_mbro· do . me~mo- anô está aberfa a ij 
!! -~ _fir.mados pela Assemliléià <le Adoni.stas Fundàciorcs, realizada a 2:z umamod~ma fáb~iêa d~ .~e-lttlose fina e artígos ·derivados. ·. ·partir, desta <lata.. As. açóeá serão ·_<li- cruzeiro~ i.000,00 (mil ~! 

, ~ de julho de l944, e ampl::iu,ente ~ivtilga,dos pela imprens~(do pai5 "' " " "' :1·.·: ___ .• Os docume_ntos, refÚe11tes_ a comp.ro·1_n_issos _de incórJ)_Or~çõis, "ru' Z"'Í.ros) ca,d_a, ·u111a, tô.da-" ó_r. din,._á_ tías_, ;0 ,_odénd_ o se;,n_o1_11inâtiv __ a_s __ ott ~----·- . 
'.t j . · t estudos tétt~ÍCOS, orçali1e11tO$ pre'Vç11tivos,' e\c.,. estão à disposição aó portador, à escolh~ '.do interessado. Ô·s~U pa,gamei1tó po4e sel• • .-. 

.,. 1;f 11 ~ • em a~osto de 1943, o progr,1m:i <lá Compal'l,hià é o de cri:1t, nr: l3ra• · · · ' · · · · · · ._-.-,-_:I: ::_· t - dos· interéssados tú:is:escritórios. cenfrais. da Organizaçfío. fejtO' à vista ou .em cinco (5) chàJÍlada~ tr:irnestrai$ de 20% (vin~e 

1 ii :· sil, ~ma grande iu<ltist ria de celuJo;~ e· de papel, com 0 aproçeila· , A Companhia possui a_inda ~studostécnicos completos e orça· por cento) cada uma, ~~11do ª primeira no aw ~a _subscdção. . . ~,! ... 
li rnc11to das fibras e dos recursos· técnicos nacionais, ate11<lendo, mentos r,reventivos, bem como lntêndhnentos i:onr t~cnic<.>s e forne· Em· obediência ao di~{)Osto no Decreto-lé-i :11/ ~956; de 1.0 <1e · 11: 

~ assim, às nectsshlad~s do merca<lo :1aclona:J de J~a-pel, que comportá~ cedor~s de maqàÍnítS, que garantei,1· a perfeita exequib'iÍidade do seu l10VCÍ11bro de t943_, todó~ .O$ r.ecebjn1e1ltOS de :qqo,tas. ·sérão -~ecolhidos º'" ~- * uma produção de 400.000 ou 500,ooo tone!a_das anuais-, em relação à programa ~e a:~ão, lapto :eí'nrelaçiio à. montagein de novas. fábricas aos estab~lecitne11tos bancários ·abaixó · indicados, onde ta.rnoérit . Ü . 
~-·: --~- Í-':·oduç5.o ntual que é a_in'ua :11t1ito inierior a 200.00Q toúeladas. . de cehÚose, ,papel e derivados,~01110,en~ rel.\ção ao completo ápro- podem ·ser feitos, diretamettt~, os p..ig'?mentos. ém. conta, ,·incúladá, l:i,~ '1~ 
irt t Â Conipa1111ia, em, sua fase ·1tmd, de organização/tem contratos - veila~1e11to, ~111 _base eeonôtnica e ·de Cônêorrênda; das principais~ até a constituição 'tléfinitlva <la Compahhí~. . ) r: 
•
I.~~.!: * · t;i.ranlindo as incorporações d-e di\'ersas fábricas <le pasta iried.nica fibras _it~dustrializávéis p~ra êssé fi~,: Pretende .a Companhia desen~ De acôrdo com ás resoiuçõe.s. das ,assém,bléias preliminares. de ~ 
~ • - <l - 1 1 . 1 . 1 d - volvei· púclcos ip<lttstriais nas' principais regiões do país, especial- fundação, réalizadas em rn~7..1943, e11i 20-12:1943·e"2:a~7·i944, a pes- ;/i 
Í ,. ·;,111~· t:t~;i: ;~1~:

0~:~:d::~:,!::ªe:1~
5~:v:~~;: :p;n;~;,:;/!~;~~à~lii~ . meute no extremo Nórt,e, no Nordeste, no Sul de .rvHnas, em São sêia autorizadà a, representíl,r-a'Orgànização, p_àra -todo~ 0f, fíiis, i o : ~~ 

,.11 ; ',o..,· de'os·cs c·o·111pro111isso~.- 1·a· sa·.o d.o ·çonl1ec1·1·11··e't1to· p··_·u·_1)!'1c'o ·, o· •1tro-~' Pall!O,, Pàraná; enJ Sa1Jtíl Catarina e 1lo Rio Grande do Sul, iiJdus- Sr. Nh16 {'.asale, Jlíl, qualidade dê &peritj~e11dei1te~ assistido por. um:.t ·; !f: 
•
~-!~ 1 __ ' A ~ ., ... y t,r_i_aliza11do 'as: fib, ras .natr_vas_ ·dessà_s re{!iões,-1'á. su __ b. n' •etidàs a est.ttdOS' Com"ís's· ·ao e_ óntr'olâdora e itn.ia Con.11.ss .. ão',-E._fet_,iva,- . discr-i- . ' =1·: ~ • ~e:'iío oportuna divulgação, uma vez ultimadas às respetiv,as i1ego· = • a sçguir 

·_. ·-~- !_-- ciações; e:· 'a -expedêii'cias que resultar~m c01_:lw_ letainente fav6rá~eis. minadas". .·_ 1-· 1:~,-, ,1:_ 

;; • Parte do capital que fôr subscrito destinà•sé, assim, a ser apli.; . ·e o M' . ,,s. ·s A' .O '' e o N. T_ 'R. ·-o-- L A o· o· R' A ~ 
••,PJI, .~.- ·i ca<lo em estabelecimentos indústriais em pleno ftm.cionamento e que · · · . · .. ' =1·: 
!f: 11ror,orcio11am lucr __ os consíderáve_ is. · .1," 
W :· De acôrdo com à lei, tôdas as incorporaç&es estão sujeitas a Dr. Estêvão. Leitt l\Iagalhães Pfoto -Belo Horizonte l;a_nque1rÓ, Capítahsta e f\~vog~do _. · il' i 
ili ·r' - · t' " ·t · 11··d · · 1 ·A bl" e Dr. l_i.'_l _ _.fio Illa_z •. z_ei_ . · R1·0 de J_a_11e·1ro 0·1·r"'t.or· '"1" Ca1·xa· r..-~ono·n11·c., F;1,d,.r-;l ·. ·• • 

.

".~,-,,y:_ *. \'Cri 1caçao e ava_iaçao_por pen os esco 11_os; pea ssetn eia·. e• , · ·_'- u ... · ·· =. .. ·e"'" :1::
1

: 
:f: ral de Acionistas da Companhia, na época de· sua cotlstituição. -Dr. Jbsé_Aug'ust.o.:Medeiros Rio de_J;U1eiro Diretor dá Associação Comercial 
~ Os estabelecimentos. e propriedades já. ~oinpro;11issados nara . CeL Anib~I Gontijo .. , . Bdc;i Horizonte Capitali$ta. e Co111erciante !:M 

·- : ' • · "CEI l'A" - · Sr., A!ltériêo CÚvàthÔ Sines São Paufo ( Co111ércia11t~ e IndustriaJ ~-~ 111corporaçao a ' , . . sao, os ,seguintes t - C 
1
. ·A, é. . . d·.· -. ;.

1 
·· · · .,.,.. . . M'I' ~ · 

".~f.,_ . _ _ _ e . ·-•· m. nco e i, enezes Rezende .i!ngenhei,ro t_ 1tar ·1·1 .. 
:f: F,bricit de Papel e. PaJ>,elão ''S4o Geraldot,: -: Situa~la 11:i. Dr. ltpitádo -Pes~q~,t~va-lranü · .. R,;io cl~ Janeiro Banqueiro e Advog:td(f . _ , 

1
_
1

::

1
:1:-,:l·.:_ ·•1----.. Capltai ôó. Rip de Janeiro. rio· s~búrbi~ .

0

de, Uom Su~esso, ahrai1- . ·ur. Eroi1_ides de,Cci;rvâllfo· , Ri<;>' de Jan~ito. ·E::t-Gover. do Esta<;lo de -~ergipf; Banqueiro-~ Ja1Jeliúo_ . ~::i 
" ge11dô um. t;~reno con~- a , super r:icie de 23.000 u-ietros ,qu~dradtis. . Dr; Olím'piq-Gui)henhe . . . R_io de Janeiro Perito. erri Ciências Econômicas . . 

Tem -uma produção megsal çle, apro::dmadameqte, 500.000 (quinhen; Dr .. Paulo Witaç~er · Rio .~e Jançiro -Ad~oga,.do 
tos mil), crnzciros de papel, ele <li versas qualidades, ~specialmeüte . Dr. A. A. de O!i'v.eira Pintd • Rfo de Janeiro Adv9gado .. -,s, 

1
11 papéis finos, de papelão .e ilrtefatos de· papelão. .~presenta um. Dr. !'fo~tór Alb~rt~ de 'Úacedo São Paulo Advogado e Indu_striat -,.,. 

, :f: .,- lucro liquido,n"iensal, de cêrc-a de 200.ooo(~ur.entos mil) cruzeiros, Dr. Onofre· Me1~des'Jú11Íor . Rio 4e Janeiro Prof.de Direit_o, Advogado e fodustriat. :_ ~:-,_._• ~
1 
f " senêfo .de 6.000.000 (seis milhõc~) de cruzeii-os o valor de sua. in· Sr. Domingos PaÍtldino Sã.o<Pa~1Io Coínerc. qe Pápel -. · :, ··-[r: , 1 

~Q corporação. · Dr. Artur 1:i:ai1dsco Povoa . Silvestre Ferraz l\lêdi~o e Capita.lista ,_-:_j ;,_ . 
H · S~.'- Oswaldo.'úa:rbosii- Guisard 'l'aubaté Jornalista e'. Jnclustrial · llf 1 

· 

!r: Fâbriéa de Past• ~ecânica "Cia. Merc'\Írio Pinho Ltda.": ..;.._ Sr. José dos s~~lt(is F'çr.ra; Belé1ú. Capitalistá , · ~i" 1 

.iê t ~ituada em Lages, E_1,taclo de Sta. Catarimi, e111 terreno de, apn.:ixi'. _. Sr .. Júlio I'edrÓ Pontes São I)a11k_ Capit?lista e Propr!et:p·io :.-:1':: 
;; madamen{C', 1.000_ .ooo de r1_1etros_· quadrados, e dis11011<lo de irran<l __ e: '.Dr. Arlinclo Vi~ir~. ela Costa São Paulo· 1\dvoga.do e Industrial · · fl 
~, ' tYinherais próprios. = . D( [:uiz Hermànily Filho Rio de }aüciro Coínercfarífo. e Industrial -·~rr· 
fl· _· _ _ Dr. Armando Nçigueira Vatginha · Jornalista Jf-:. 1 Fábric~ de Pasta Mecânica "Frei' Roiérío": - Situada- em ' Cel. Carios :F. Oberlae,~der São Paulo ·· Proprietàrio :f: ;, 
~, - Lages; Estado de Santa Catarina, em terrerio de, aproximadamente) Sr. Jbsé Beze~~a Linía São Pé!-ulo In_<lustrial I Í . ' 
fl- i.ooo.ooó <le metros qtt3drados, dispondo de pinhcirais próprios. Dr. Alfred \V. 't~ttz_ Belo Horizonte '!'é~n,ko químico e foclustria! .. ,, . ' 
~· Dr. Eduardo S~cc9 Jú1!iur Porto Àlegre · Ii1dµsi_riaJ e Comerciante" !!""' , 
;Q Fábrica de PaJtá Mecâni.ca "Pinheiro Marcado": -, Sittía<la Dr. Amynthas de ;l;la_r_ros :Belo Hori~onte Advogado j · 
~~ 1!:111 Lages, l.'•:stado de S:wta. Catarina: em terren0_ de, aproxini'ada- Sr. Atirét.io <la·Silvà Rosado Belém Cómerciante e Capitalista ilti .·. 
!f: mente, 2,000.000 de mctrv:. quadrados; dispondo de pil'Jhera5s pró· Dr. De)fim lVloreira Júnior Belo Horizonte Advoga~o _ fJ~ 

. ~~ prios, Dr. 11ior<1,vante Di Piei-o Rio~<le Janeiro 1.lédico e -Industria? M = Dr. 8ebastiãó' Régo Ba'rr9s Rio de Ja'neiro Consultor Jurídico do Mi11istério das Rela·ções Ex'fériores . § 

... 1
1:, .• ,I:: , Fábrica de P•sta Mecânica Brasil S. A. ('lfibra S. /\.." : _ Dr. David Carneiro Curitibá_ Ila:n_queiro

1é Ind\istriàl _ ,,~l.- . 
Situada em lages, Estadn (!e Santa Catarirni, em terreno de, aj)rO· Sr, Paulo JoiiQ_E;rnest9 Dohms . Porto Alegre lndustrlai.e Comerciá11te 
xiinr\damenic, 14.000.000 de·nict~r~s quadrados, dispondo de grande~ Dr. Afonso Wanderlei Fíoria11op-olis Advogado Proíessor de Dire-ito e Ofida_l da l\fadn!;a ., "· -

li pinheirais próprios. '_::1' 
~ t· Estas qtiatro fábricas de pasta mecânica, situadas .110 Estado C O N S U L TO R E S J U R' t D I C OS , .rd -·. 
i_ · ct~ Santa Ca 1árina. serf10 i11corpora<las à Companhia pelo \'alor . Dr. Candido Motta Filho ,·~::: 
.~ gk'.t,úl dt' 1 ,1 mo.coo ( ca tc,rze m ilhfies) de cruzeiros e produ1.em um Dr. Amynthas de Barros f;J. - ~- * total. apruxii:,;1<)1j1:,e1:~t·, d!'. 20:000 (vinte í11il) quilos ,diários de ,• -~/ 
~~ t polpa cÍe pinho sêca. equivalentes a 6op toneladas mensais, lipre.sen- C O M I S S Ã O E f E T I V A, , ,;i,' 

tando uma possibilidade de lucro. de cêrca .de 300.000 (trezentos mil) Dr. Alfio · Ma,zi:ei 1 !li 

. 
~

1
• . . cruzeiros mensais. :>r. Spencer Vampré (Cons. Juridicol . 11- -i;=·, _::::. 

;~ Dr. Oriofré Mendes Júnior , 

.
i~. Terrenos _em São Miguel: -- Situados, no mtt11idpio de São Sr. Domingos Paladino 

I
~.· Pa11lo. êo111 uma ãi:ea tótal d,• r,293.71-,1 111etros quadrados, servidos Dr. Arlindo-Vieira da Costa. ·.- ·,,.-__ ?J_! 1_ . ..,,_._ i, 

pelas seguintes estradas: lf F. C. do_ Üra_.'sil e fütrad,a de. Roêlagem S U p E,.R 
I 

N TE N D.ENTE !f:· 
! Rio-São Paulo. São rle propriedàde da Companhia Parque Paulis- · itj~· ! 

1i trrnó_ e do· Coronel Carlos F. Ouerlacú<ler, dcvéndo ser incorporados·. • Nino Casale li 1 
!t: I . ·H 
• ='! 

i Bane-os Deposlta:ri o:s d a "Celpa" · g: 
!.' (D"""to let S956 de 1: de. Novembro 19,13) ~ . 
:f: Banco Cruzeiro .d9 Sul de S. Paqlo S/ A. S. Pi;ttdo . Cia;: . Mercantil e Bancária ôe .. lmport~ção li 

.
;.I. Banc·o arasi!eiro do Comércio 5/ A. S. ·Paulo•Rio · e,.Exportação · .S. Paulo, _ 1 ~~. 

Banço Auxij,lar de S. PauJô :S. ,Paulo-.. Banco Nacional de -Dep«$sjtos S/ A. · 'R'io de Janeiro · :r: 
j~ Banco Andrade Arnaud Rio .de Janeiro B~nco. Americano do Brasil Rio de Janeiro i 
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Revestiu-se de grande brilho· -o encerra
mento· do Congresso Eucaristico de Amparo_ 

DR. MAURICIO LEVY · JUNIOR 
De volta de Bucnos.:Aires. onde realizou o curso de· espeéializaçãó. 

em Dietologia no Instituto Nacional da Nutrição (Diretor: 'Pi·of:P. -Esmi•: 
dero). comnica a abertura de seu consultoria à rua Barão de ltapeti• 
ninga, 273, G.o andar, mias 6-H a 6-J. , · ·· . · 

DIABE'fES; Obesidade e demais J\.lolestias da Nutriçãu. 

f.E·DERACÃO DAS CONCREGACõES MARIANAS 
. . . '· :.,,.,,"-; .. , ; -~...:.:.;;._·:· . . . . . .. 

. . 

PIO xn, AS CONGREGAÇOES MARIANAS 
. . . .- E A AÇÃO CATOLICA . 

sa~ado p~ra os congregados M~:·ian::>1:>· 
e p;.ra os catolicos em geral. 

lia, na.. Academ;a ~lariana uin Til·~ 
de Guerra. destlajo_ exclnsiyamente ªº" 
c;ongrega.dos-e :aos católicos de boa (or- _ 

Re.gimes alimentares cm geral · · ·.· 

íl'eJegrama · do Santo Padre - A comunhão · geral dos' homens, à 
,neia-noitc de sabado para domingo - 4.000_ comunhões. de homens 

. - Solene . Pontifical, oficiado pelo Exmo. Sr .. Nuncio Apostolico -

Consultas ,com hora marcada. TeÍ: -7-1029 
• • • _Q 

FEDERACÃO MARIANA · FIININI 
I>II{IGE~SE A , "UNIÃO" . O REVMO. 

DAI~ESE~ S. J. 
PADRE CESAR ma~.- ,. . . 

Os' que sé. inscre<.:em neste .. 'firo. é.e 
· Gueri-a !orn1am unia Congr~gaçjio ·. <?s

pecial- (). que.·uies·· 'permite .. continuar, 
sem . gra.rtde11. sa-criflcíos, . a. cumprir co:ll 

·.OS seut! deveres religiOSOS. 

A pr~issão triunfal de encerramento - Bispos presentes - 'As so~ 
Jeni.dades finais na Praça do Congresso - O regresso do Exmo. ·Triú1si,;~evos· da·."Uniáo"', .'de 17 d~ ~tembro p. p:: ·.. .. 

, ":Ô.> Revmo;-·Padre c~se.r'_Dalnese, Reitor do Colegio Anchieta., Friburgo, dés
faéacta if\gip-i. da -companhia . de· Jesus ,que nos. honrou com _ excelente a,rt,ig<i '·sobre 
o santo cPadi'ê I'io XII e· -as_ CÓngrega~s. Marlan_às, recébeniôs, a seguiu~: ~~·ta: 

Sr. Nuncio Apostolico _, 
Poderão assistir 2. Santa ~Jisia: farão 

, stia Comunhliô eln conjurÍto-(como tam
. bem assistencla · á.. &anta Mi&sa); têm 

Revestiram-se de singular brilho as 
terimonias do enccrramemo ão I Con
gre&so Eucari.,tico- Regional ele Ampa-
1·0, realizadas, confonne noticiamos, ~,:,o 
a honrosa · presidencia do Exmo. Si . 
Nuncio .'\po,tolico, no domingo proxim-J 
:r;~.sado. 

A C:03IUNHAO úER.\L DOS HO;'IIE~S 

A.s 15 ,llora.~. dis~fas as associações PALESTRA DA PRESIDENTE DA· PIA 
e o povo nos lu_,;:,d'e.s adrede designados," UNIÃO DO É_XTERNATO SÃO JOSÉ 
o Exmo. Sr,.·Nunclo Apostol!co deixava. · 
a !greja .a-ê São BenetjitÓ, conduzindo O continuamos hoje ?. publicação da 
Santi'Ano sacramento, _ na, custodia de palestra feita pela srta. JUli& Sca,ff n~ 
Oul,,. especi· 1m nth onre cl d a ultima reunião geral, sobre as &ti vida-~. a. e • e c ona a p ra 
ess~ ocaslão, dcs da. Pia. União do Externato -São Jo• 
~ Divilli.'lsima. Eucaristia foi condu- s::. de .de que é presidente, 

r.ida. em artlstico ca,rro · triunfal, todo Andamento. de trabalhos: De 1932 pa-
ra cá. a.. Pia União viu florescér · todas rceo\Jerto de veludo, . encimado por u.m 

pa:Uo cor de ouro. ,;,.~ suas a,tivida.des e agora pode-se di· 
zcr, que dentro de suas. .restritas possl-. 

. Às 15 llora.s e poucos minutos tinha s· bilid&des, a :'ia U_nlão· do Exte.·nato ao 

fundadora e'primeh-.a. diret6i;a.· No 0 fiin · 
do· ano, as peças sã<> dist;.ibuidàs ii.s Igre-. 
jas necessitadas· e ::a.os ·pcbres,, apresen
tados . pelas Filha:i . de , Marta'.. : • · . 

BibllotWl: .·fl verdadeiram<inte de foi'• 
mação, porq~e 

0

dela. foram banidOs,.'m,es• 
mo os bons romances, admitid~: a ti· 
tub . de recréàção. MM ·o. m.úrido, já 
fornece um excesso de recreáção,' e · g; 
Pia União deve facilitar· açi.s,_ seus· mem-· 
bros, a áqulsição daquilo qué ·o munt'lo 
não pode' dar: s:ilidos conhechnentos mo-
rais e . religiosos. · 

i"Êxm,o,:~sr; ,Dr, bsorio Lopes-~- DD .. Diretcr da;" A'. União" -:- Pv!o. . . 
PeÚdta'-me v. éxcia. ·que me eongra,tule eom a.:"A.Unlão" pot.mai~ um v:i[~(lió 

E>Cr:vlço prestá.do :por· ._=e benemeritó semanario à. grande . causa da._ A..çã.o C11.l91ica, 
em 'll<JSSa. -l~rra.: Permita-me· -ta,mbem à liberdade· de manltestar•lhe mlnhs.0 alvo-· 
rotada . alegria por' · ter eu modestamente .contribuído na. rea'l!zação . desta. · n<>bre 
tarefa· · · . . .. 

até i-e'unlõés e cerüi forma.ção. . 
constituem, desta. forma,, uma. Co;'l-

. gregação ·e ao niesmo tempo uni '!fro 
de· -ouerra,. proprios. 

:Ourante as instruções estão, . )ado. ~ 
·la.do com seus Irmão,. Marianos; ·pasga

" do;; os intervalo.,' das lllStruçõe·. •em ·san-
ta ca.matadàgem. ' . 

Gozam _.até da conf!an;a.- doo instru
tores mlllt.ares.•que !'espeltam, suas COll• 

vieções rc!lglosas .e morais. . 

Fr,zendo a segui\' uma sintese das lm
r.-onentes cerimonias do encerramerito, 
registratfmoo: de inicio, a. so!enida(i(:, 
cem · que se a,bl'ii:am a8 festa,s finai~ tb 
certame: .a. grande Cvmunhão gei:r."l dos 
l1omens. 

Inicio o cortejo. Allria•o o Liceu Sale- José se enquadra perfelta,mente no con• 
-,siano "Nossa. Senhora.· Auxllladora.", de junto das Pias Uniões.pa.roquials. 

Campinas. Os dema,is participantes, se• A Pia União realiza. uma reunião 

Secção , Eucaristica: , Fundada :-em 
8·12s42, em ,eomemoração : ao' :ano: d~. 
Congres.so,' realiza. reíiriiõês' c1e'· s em 3 
mests, a.pós· ab manhãs de : recolhifuen~. 

. Recebl;--.éom deito, dias atrás, Úm recorte de ·'.'O Oi&rio", de Belo Horizonte 
(rcúmer,, de: 13~8~44); intitul.lUlo: "Plo XII· e 8.<l'l-ção catolica" ... com?,oe~ a ler o 

·a1·i1go· com,;0··1nteresse·que.·reclama tão mommtoso_-assu11to e com a s1mpa_t!a _que 
espcntaneaín~nte .,desperta._. o brill1arife màtúti,no. díi cápitát m1*elra:'. . I:k-sde as 
primelra&:':valavras, verínquet, _com_ gratisslma surpresa,, que ".O Olaria",. num. ~r<;· 
t,. a1t11,mer1te êipre~v~ tra11Screveu 111eu. despretericloso artigo intltulailo :'Pio XII 
e· a_o CongTee;àçõ~ 'M~rtanas."; publlca<lo peta.. " A.. -União" no. seu numero especla,1 · de•· 
ciicado · ao Papa. (29 de .junho>.·· Ne$Sa tramcl'ição,. o ma.tutiJ.10 mineiro substituiu 
apenas:as;pa.!~v,as_'!Co;:igregações-Marla.nu" por "Ação CatoÍlca." e os té:-fus· dá. 
carta. ·apósfótiéa. ~·com Particular .,Complacencia.", _por citaÇoo;_ ·cio ·mesmo Pa~ 

Fonn_am lima congrêgaçáo· e· tornam• 
·se r~rvlstas .. · · 

A meia-noite de saoa-ç,o '))ara domln
gc, tomada a pr:iça <lo Congresso por 
jme:ii;a multidão. ,(ealizou•se es.-;e ·ato 
marcante do :.;ongresso Eucarist:c·'J. 
.Aq\;e!á hora o · 'Exmo, · Si1. D. Paulo de 
'Tarso CaillJX1';, · Bispo Diocesano, deu 
inicio à sap~,. Missa, pàra a Comunnão 
geral doi; ·· homens, de que participarnm 
11ada menos _de 4.000 l1omens, de Ami,::.
l'O e-,-a.as cidades circunvizinhas. 

Q 'JiONTlf'It:AL DE. •;:Í!CERILU1E:-:TO 

conforme o programa elaborado e 
:fielmente cumprido, às 9 ·noras dt du
mln.gu, da igreja do Rosarlo, o Exmo. 
~ •• D. Bento • ..lc!sl Ma«eua, foi condu
zidc, proces..sio11aimente ao AltarcMonu
.:n1ento, para oficiar o Pontirlcal. For
Jnaram -b cortejo o Liéeu Nossa SenJ)(I• 
~-2. Auxiliadora,- semlna.rlsta.s de Cam
vina,i,. c'lero sei.:ular e_ regular; Exm,Js. 
Srs: · Bispos presentes· e autoriéfades. 

-N<, Altar-Mouumento encontrava,;;e 
e sr. $ecretario da, Educação, represe·a
tando o sr. Interventor Fedem!. A clle
g&dn do Exmo. sr. Nunc!J Apostc,lico e 
do., Exmos. Srs. Bispos. o coro executou 
!J '"Ecc Sacerdos Magnus". Logo após, 
:pi-acedeu-se ao llasteamento das ·ba;.
deiras nacional e pontlf!cia,. 

.Em seguida,, paramentou-se o Ex11)0. 
Sr. Nuncio e deu inicio a solene· Missa 
Pontifical de encerramento. . Eram 9 
h~a.s .e meia,. A cerimonia prolongo ll• 

1 .so até as 11. horas e 10 minutos. Com
l?!'Cta massa_ popular a,companhou ·reli· 
;giosamente. todas 9.$ rases do longo c·e
l'imÔnlal. A hoi·a, da e1evação, a bau,1a 
de Musica da Força Policial. · com seu 
-efetivo completo, ·executou a marc11a, 
":Trombeta de Prata" · :a.- me.;ma que ~e 
ouve na. Basmca oe Sã<>' Pedro do V.1-
tíca110 quândo celebra Sua Sa.ntldadc 
ó Papa. O coro e orquestra executaram 
:Pi. Missa "'Benedicamus Oominus'\ t1e 

Perosi, partes moveis· de Paléstrina e 
, Chabot. Dépois do Ofértorio, ·· fez-se 
. om·u· a "Ave Maria", de W!tt. 

·• 
' 

JH':XÇAO PAPAL TELEGRA::11:\ 
DE SUA SANTIUADE 

• J)'indf:'. ',, Missa;. o Exmo. Sr. D Bento 
Alai.si ·:;\-, da., reve$lido da capa tiu.:).~
!)a_. _.pe~ · Gcn,;.ão Papal. com ldnlgn1-
oii ,: ple1 •. , : J.. a tod0s .os presentes re-

. tji'.a.ndo-s~ a seguir para a sua res1-
dc?iéia ofleiaJ. · 

Logo após. o Exmo. Monscn)lor Dr. 
l\faimel Correia de Macedo, locutor vfi
ciz.l dos. Congressos Euca.riSt!cos· e ·Q•1e 
scm\lre se· desempenha· .br!lhantcnw,i'.e 
de,i;e· .dlficil. rr.ister, comunicmi ao po..-'l 
à \ê~io · do · seguinte telegi'ama, recebido 
diretàmente de Ro1j1à: 
· ·'Cidade do Vatican,, - Nunclo Ap:is

toUw ·- Rio de Janeiro: 
i>a'i'.,'pcasiáo do Congresso Euc.irtsn:o 

Rei,ioi;ia1.· de Amparo Sua Santldaoe 
P!,>_-cfhl:+ _endereça, ·_paternais votos de, -2n
coxaj~mentu .ao . Bispo, Clero e Jiéls ela 
Diocese de Ca,mpinas .. •· A toctos os par
ticipantes do Congresso . concede. p'i
tcináhnentc. a Benção Apostolica,. 
á)·_ C,a;rdlal Montinl". 

.;.:-' '~) 

.....• ,<\ PROCISSãO TRÍ'.UNFAL 
EUCARISTICA 

li.~ H 110ras, tOda a. cidade ~e. movi
méút:í,'.a para o ultimo e · mal$ sote.•.1e 
atõ 'd.ô ·congm,so: a procissão triúntaJ 
eÚcili'!.stica, • 

"Poi'ei inimizades entre ti e a ill u
lher, entre -a tua descenden'c'ia e a 
sna; e em vão at·mar-lhe-ás ciladas uo 
calcauhàr": Eis. no Paraizo. a primei· 
ra profecia sobre o papel provide11l'1al 
de ·Kossa Senhora na .. luta ·contra ci 
mal:· 

:f.J'Nossa. Senhora a eterna 'inimiga 
do pri11cipe deste mundo, a vencedora 
de. todas· as heresias. E, de todos os 
atos d·e· clevo~ão a essa poderosa ali~
dà a mais eficaz e predileta é sem 
d1tvida o llGSar:o. ••Q Rosario, d:s:se 
Leiio :~,"foi instituído .contra as ll,·re
shs e os llel'esiarcas; ele nos salvR· 
tá". Com ele, esmagaremos a cabeça 
da·. sérpente. 
· Tili'na-se muito oportuno, portanto. 
neste liniiar do mês de ~rntubro que 
nos 'ócupemos, nesta cronica de .. trans, 
,:rt~õe.s, com o texto principal da En, 
ciclic-a ,.·suprenii Apostolatns", de l.º 
_ck ~e\cmbro _de 1SS3. na qual o Santo 
P:ic,re 1;0âo Xll 1 <H·deua. que em todo 
o mmido catolico se. consagl'l.l este 
mês ào 11.osario de i\laria. para· a sal
rntf;o do ·mundo: 

-ooo-

'''.o·· deVer do supremo apostolado, 
que Nos est.il confiado, e a condi<;ão 
par.ticulaóneute dificil . dos tempos 

:,t,tuais, Nos adverte instantemente to
do$ os dias, e por assim dizer N Gs in

. cita. ·irl1periosainente a velar com ltlll· 
to iria'& ~uidado, pela coilservação e 

· íntegridade da Igreja qua11to maiores 
süo as .càlamidades 'que elà sofre. 

·Eis -porque, tanto quanto em '.\'6s
cabe. ao mesmo tempo _que ·Nos esfor
<·amos por·. todos os meios pará -def,m
,Ú,~· os ctiTeitos da Igreja: assim corno 
Jl:lra. lll'el'enir e. repelir OS. peri15,>S 

· que a ameaçam ·e. a a.cbmel..,m. 110-
mos igualmente toda a diligencio 2m 
impÍorar a assistencia dos socorros dÍ-

• vinos, com cuja unica ajuc'.a cs No.,sos 
trabalhos e solicittiúe podem frutifi

. CUl\ 

Pa·ra este ·filu··ci·emos qUe nada po
derá ser 1ilafs eflcai; e.mais seguro do 
que o,bter o fav(!r,. pe.la pratica reli, 

. g;osa. do seu éulto, da. subli.Jn~ Mãe 
cl\' Deus,.'ª Virgem Maria, deposital'.la 
~oberana de toda a :PA'A e disii~núi-

gu_iam-se nesta. ordem: crianças· da,s es- mensal, apenas. É · prect,,o aproveitar 
colas; Ginasio do Esta.d<>; de. Ámparu; bem as poucas horas destinadas_ não só 
Coleglo e Escola. Normal "Nossa Senllo- à _pratica. espiritual de f:irmação, como 
ra. do· Amparo"; Irmandade de São l:l~- tambem. a todos os movimentos das di· 
nedito; Fl!haJ de Maria - cerca -Oe versas .secções: Obrâ dos T&bernaculos, 
duar. m!Í. com seu.s unlfonne.5; cone CH! Obra. das Vocações, ROuparia. B1b!lote-
São José; Associaçõer do Rosario: . Con- ca, Centro santo Tomá_s. sec~ão Euca• 
gl'egae,ôes Marianâs; Banda de musica; ristlca,. que têm \'ida autJnoma:-. e não 
Juventude Feminina,· Catol!ca: Ordem queiram saber como se afanam as dire-
TercQil'a Franciscana; · Irmandade do toras neste dia! E, parodiando · trecho 
Santissimo· Sacrainento; Guarda rle do discurso de um estadista, posso di· 
Houa de meninas trajadas a cara ter 2er: "Nunca se fez ta,nto em tão .pou-
c conduzindo :imbólos eucaristicosc; co tempo": 
Religiosas: Nessas· associações, ao · lado 
do µwo amparense. f!Stavam lncluldas Maio - é ·o mês privilegiado. Duas 
l·'prese11taçoe· s de ·var1•• aroqula e 1., 1·euulões! A reunião_ mensal ordina,ria, 

L • _ = p S ~- . 
cauctades da. Diocese. que nsiste mês .é festiva, mLss_a,_ ca.ntada, 

?ar ultlm·o, · vin1u1,. 0 Seminario Dto-. flores, etc., e o encerramento solene do. 
més. com a entregs. · de · flores e do te-

cesano de camph;as e o Revmo; Clei o. souro/ c;ipil·ltual, certmorila da oferta: d'l 
Precedendo o eàrro ·triunfal, estavam coração a, .Maria, .oferta slmbOll.zada,_ em . 

. Dlgnatarios Ecleslastlcos, inclusive. re~ cora,ção de ouro_, cravejado de pedras · 
presentaçôel\ dos Cabidos Metropolitano 
de São Paulo e Dlot:e.sano: 0 Exmo. _pre,ciósas e ·!suard&do na Pia União, como 

precioso tesouro; não só pelo seu valor 
Monsenhor José Ma1:ià Monteiro. · Viga- artlstlco, mas sobretudo, pelo seu · va!ol' · 
riJ Q()ral da Arquidiocese e os segmn- moral. · 
te:i Srs. Bispos, por ordem de preceden- ' rui Filhas de Ma,ria dificilmel'te se 

t<> iniciadas em 1943: . " . , 
Palr.stras_:. Em . 1936 · f'?r~m .'inlçi,lda~, 

nlls .reunlõés gerais: .palestras ·a. ·cargo 
de .uma. filha de, Maria. SOfU\Rdá,'. , ~ais' 
tarde as' ca.nd!da.tas a,present&vam-ge:vo
luntárlamenté e Q: tema.,-0bedec!a· a .. um· 

· pa-;pfü xz± sobre' a. "-ção católica.:: SeJa~me licito, Sr; D!r~r. ptpporcíona,-lhe _:º 
praziir,éie i,a,boreat<uma· a,mostra ao menos drsse interessantisslm.O arranjo/31to pelo 
hQ··01artv'~: · 

plano prev!.3,men\,!! el&ôo.rado · pà,ra ca.• "Com. etéito;. a· carta,. a1iostolica_ de 
da mês do ano .. Em·1s44 deliberou~se 1:r·d,.·jânefro· .de ll!4~ é·multo· mais 
'transfonnar :ésta_. orlentáção. e···surglu' a do_~,qU:e um dos tantos :ct,:,ctunento8 
idéia_ de se ·tun_dar. _11_ m' centro.de Estu-·, ·Pontifícios: cóm que ·a lgreJa atesta 

solenein!mt,; ao·· mu.n<ló às ben_emeren-
d03, sob á. denomlna~o. de ·centro :san~. éfa~ tlas- CC. 'AU$., a· €suma qU& .todo& 
to Tomás;. submetido·· à orientação :do os .fiéis lhes di,\·em .c<insagia.t 'e a im• 
Revmo. 'óiretoi•. Embora,, s&Ja,m muito , r>ot•tancia> que .a- Santa' 1$é lhes •reco
poucas as que· _tomam parte'auva nes- ·nheco, ,,\.· ca1·ta.· "C..:011,,·1,artiéuJar,com-' 
te centro, toda. a. Pia-.Unlão está, sendo piacen,,ia,", ·coiç'ca· Plo -.X1l_.1w lado .cio 
beneflçlacl.a .porque são··es proprlas .. Fl• seu·.hi'a1:j11.nls'sh\10 pi:edcce.36or· .Benedi-
lhas de Mllriá que fcirnecem-'o:ma.terlal to XiV qúe no~ déu a.H11la_ "\.i_Ioriosa<l 
pan ·as reuniões: "toni!stasi•: .. · . · , -iJomtnae";- :iil!,i,sa.cta. ã h.fatorla com o 

l'l'ao pe. rgu· nt•.'_.tiobr_ ~ 'm_ ora_(e 'd_ ouh'i_na,,. titulo -rs,fulge,j_te de."'..l'ltila Aurea.". Por• - = 'q_ue _.Ptô,'.'.xif· nã.o, s9 :c?ntenta;' com Jou
e as perguntas anonimas. são éncami- ,ar- pà.tê,rn'almente ·e. al>él\çoar as· ÇÇ, 

nhll.diu: e.o Centro e e:xpiana.dâS Íl9, presen• .MM;: ele. realça -seus ·traços. flstonomi-
ça do Diretor. PratlcainéI\te s~o,·, _reu·~. cos,' le)tibra'q'ual 'ê.SJIª niú;sã.o atual na, 
niões aJ?OlOgetlcas, porque, a.s ~·tom.is•' soc!edQdt _qlia1 d_e:ve ser o e~pirilo a a_ 
tas" .. tomam ··éonhecliUento das· <iuv1dàs 11r!entâç!!.o, que -·as_.:devem ·aniinar e de-
e dizem o que ·sabem ·a ré.S~i'tq; i,.pte\.1-- tet'lnlnà o hii.ar·exato que elae __ oc~nam 

''l'EX'l'O DE "O DI.\.RIO" 

''Corri efG1to: o disc1Ír:so-:t'l~·-·,f dé. se 4
, 

tembro ·<le 1~40 é muito.mais (lo· que 
um dbs tantos documentos,--.PÔnUflcios 
eóm que a Igreja' atestá solehemeli· 
te ao n,µnclÓ as benetn·e-ren_cla-s_ da. 
.\ção Ca,tolic_a; a es.t1mti que tpd_os '.os 
fiéis lhe devem consagrar' e ·_.a. 1111-· 
port.ancla.. . qúe a· Santa·· ·1$ê . lhe.- :i-e
·conl,ece. Bste discurso co!Óca Pio .X i·1 
ao lado 'do ·suu ,1p_ostollotssimo. preciéa. 
,,essor Pio Xl, <1Í!e _passou ,A: l1istorla 
coni· o titulo· refulgent~ de· 'l'à1,a· 
da. Acã.o Catolica. J?or(Jue-)'io _Xll não 
.e ·c,intent:a ·com ioucar · .pafernalnid-1· 
te e abençoar a:· Aç:âo \·Catql!ca:· Cl_e 
re~I~a · seus tià"~o~,'. fisionOmtcos, 
le111bra qual· _ê sua.: -.mlssã,o · at_\J~_I, n31 
socludade, · ·qual de,·e· ser o· ... e~plrit'o· 
o ,,:· orlentaçã<:> que··a. .,dcve_m .1t.nh11a_r 
o dêternlina o· lugar que· ,ela- ocupa· 

· - no.· 3.;póstolado ··hi<irar,qu.ico:, .. " · 

Daqui. éha.ma.m9~ · a ,atenção· de t!)d.08 
os presldentl,s: de' ·congregação .para.. que 
-cncanúhhem seus Congregados· em _lda·
de de pr~ta.r. servl_ço m"il!tar . para :o 
Tiro dti Ouerrà da. Ac'ademia. Marlaoa, 
ê, .. rua. B&rão 'de ·.Pa.ran&piacaba.:. t'l.O ,. 50, 
cndé o seu diretor, o congregado dr. 
José· BritoVJa,na, terá; muito. pra~r cm. 

. prestar todos o~· infonnes e,auxllios pos-
sivefa: · · · · 
· · Procurem, totios os congregados letar 
·ao. c:Qriheclmerito_ ci.e tOdos._os 'ca,toltcos :a. 
existencl.â · desie · 'tire; de · Guerra.. 

... ·'É t1mbem uma:, ·roÍ·ma, 'de Apost.olàdc, 
e deve·'-hite=sài a· todos qua,nto.-t de~e
jarid~ cu~prir _seus .lnadiavels dév~réa 
para com a. patr_la, não deseJama_lhelar• 
i~de seus.deveres -par.i com Be~. · 

. . . _. 

HORA SANTA ,EM' CONJUNTO 
TODOS os CONGREGADOS 

• • ' 

0DA'CÁPITAL 

DE 

'A Federação das Congregações ;Maw 

eia: D. Ernesto de Paula, Bispo ·de Ja. ·i·eunem mais de uma vez· por mês; se, 
carezinho <Es~ado do ParnnáJ: D. Ma- portantó, !la avisos ei;traordina,rio;;, a 
noel da SUveira D'Elboux, Bispo Aúxi• transmitir, e sempre os 11a, os telefones 

dern O que não sa,bém, •·enoarrego,:11_ 110 a_po~tola,do hl~r.arciulco ... " · · 
di uma questão, que .. prôcurani. éónh~- ' . : ' . '· . . . . . . : . 
cer'com detalhes. Bepolll de esiii.dá.das.- Iiríuetil:-.dizer~U.e, • Sr. Dii'etor, que a." iniciativa tão nobre, tão elegante. é tão 

· riariM, ·déseja.ndo · comeril.orar; SÓ Ienemen
te o ceutenarfo do· Apostolado ·da. Ora• 
çiõ (dé que 'devem participar todos. os 
Coligregados), rea:Uza,râ ria 11oite de· :it 
dé outubro 'proxlmo, uma soiene Hora. 
sahtil.. de., que . devem participar todos os liar. de Ribeirão Preto; D. Idl!io Jo~é e ca,rtões entram em ação. 

. Soares, Bispo de Santos; o;. Paulo ele A presidente é a zel.adora-mór e orien-
'farso Campos, Bispo de campinas; D b. 4 zeladoras-chefes que, por sua vez, 

as r<:spostas s_ãç,· dada4 pelai _ei:lcarre- . · inteUgenll; ,.d~ °:''.P .Dlar!ot, _ m:e sensibiliza s0brem_anetra, e,Jem de cona~lt.utr uma, 
gadas em_· reunião. gera.J; · Ficará..- sa.tll!· hctirosá. _. dl.stlnção .conferida, ·pe10·. matutino de Belo- I-far!zonte a. ewi .,aemawirlo 
fcltiÍ. a COllSUÍente anónima, e:fica,tãt> be• ·. catofü:o.: .. , ·. . . : . . . . .. . . . . · ' . 

. congregados. Marianos da · capital. · . 
'A ·· Federação · ei;tâ envlando urrii. ·<.-ir

cuJar a. res~lto, 'afim ·de _que. ileríhwna. 
pongregliçáo· _deixe de participar .desta 

Frei. Lui.2 . Maria de 8ant!1,na.,. Bis- orientam- ·igua,1 numero de· zeladoras, e 
po de Botuc&tú; D. Anttlnio José d'JS por meio ·destas são orlentadas as · 178 
santos. Bispo de Asslz, e D! Otavio·Cha- ·Filhas de M&tia. ativas do Externato. · 

n.eficladas toda.s. 96 . denlâis F!lhàs de . O.Jird~,t:;o a.ê.Qt;ldó pelo. "O .Diario" tem apenas um• inconvenitnte:. ~: o de 
Ma.ria. E é assim que este\i:iequenó gru- . sugerir.ta,iy~ia,'idéla de que a. ,A. c .• e as Cc. _MM. são tá? parecidas, que o que 
po, sabla.nteri~· orientado,' adqulré-~ com :ie dilJ da' prtm.eirli,'. se pode dizer das segundas indistintamente: basta. 1 apenas es- 1íói-a. sânta.,' . · 

gas de Miranda, · Bispo . de Pouso ' 1\: com a modica quantu,, -da mensa.li-
Alegre 0%tado de Mlllas Gerais). A dade i,ue a Pia União faz face ·às de~pe-

:vagai, os conhecimentos, ne~ssarios- e- crever:C, ·M;•_ em lugar de· A. c·. e vice-versa. 
te exercita 1a.·defe.i;a.;de .sua. !é. · <>'tric:lrtveniente é gra,ve,. Mais gra,ve _al,rida é ·o perigo de identificar 03 do.Is 

No· dlâ 2i de oútubro, · na · Igreja ,(ie 
Santa IfigeiÍta, temos a. certeza, 'de. que 
e_; Congrég&dos dàrM ni(i!s uma delllOnll• 
trat,:ão de ,seú grande . a.mor · · aó A~s· 

guarda · do carro triunfal era dada por sas ordinarias e exwaordlnarlas,. nãO ha~ . . . .. . . . .. ccnceitÓs e as duas realidades. . . . 
l'a::coa ·dali DÔmestlcas: Essendaíinen- , -Náo serlá. .. melhor, seguir' o sapientlssliUo .. comelho do oracular_ Uaritain: ·- · pequenos pagens e por tlm grupo de ve11do outra renda. Recebe a,!guns de-

guardas civis. Fechava. o cortejo, a. na.tívo.~ que Já vêm destinados às secções_ te àpostolicà. é t!$tdi Púcoa;, promovidá. disthig'ulr: para não confundir? _ · . • ,, . 
-ha 12 · anos ,pela Pia.. Un!il.o,_- iniciatly:i . Qufüà;• Sr. 'pjretor, , aoeltar os protestos· da mi11lm religiosa. estima, 

tolàdo da._ Ora.çã.Q. . 
iA. Hora Sá.nta será rezada.. das 22 às 

~3 ho·ras,. dirigida. pelo :.r,t.evmo. Pe; :Agos• 
t!nho Mendlcute, S. iJ., · Dlret.or dá F~· 

!::anda de musica da, Força Policial. 
O Pov pO tado 1 da. . que têm caixa à parte e il\dependente 

o, s ao · ongo s ruas e dr, caixa. geral. imitada 'agora. por 'ir.ulta.s Pároqtilás da.· servo im, Jesu.s Crii;to. ·- Pe. CESAR DAINESE, S. J.'~ · ' 
Arquidiocese, LOuvado Sce~a DIÍU.SI •• · • 

nas sacadas, ajoelha,va-se ser,1 exceç:io Um dos nossos princípios é dlstr'i-· 
ú passagem do carro triunfal do Sa.nt!s- . Quanto /t. Pascoa., nota~OS- ~nii t:-a.ns- (.'IS CONGREGADOS J\IARIAXOS E os 

_ bulr trabalho, atingindo o maior nume• 
simo Sacramento, Minuto a minu10, ro de Filhas .cle Maria.. Foram criados 
por outro l&do, aumentava a. ·mulfülito 

fo1mação lentt nias eoris.:,tadoi;a '9ue se Tm<>S DE GUERRA 
ci,eróu no a.mbtente. Durante cS; 111118. · ·. · · · · 
ela trlduo pre,:ara.to,:io e m.esmoons. )na. Todo ~·brasileiro dos 2Pàos U anos do acompanhantes, estendendo-se a un- cargos &ll)(lllares que _preparam eficazes 

e concient!'s dlgnatarias. 
1xmeute procls5ão por quase todo o trn- Na Ínlssa do .2_0 domingo é feita. a, 

.nhã da, comunhão'_pascal, o sllenci(),e do ldàde,··estt ·sujeito· por lei. ào, .i;erví• 

i~to estabe~ecido. · · coleta, destinada à caixa pró-1'etlro, que ~- ordem são de, lmp-r~s!onar; :a ... ~utu• ço mlllta:r. . . 
·C::e das domesticas. serv.lrla <le<exempló . pàra ha,ver ume. cer'.,a ·-facilidade em 

O ENCERRAI\IENTO 

Entoado {)Cio coro e- povo, o Hino rio 
IV congresso Euc&ristico Ni1C!onal. 
ocupou o microfone o Exino .. Mónsenhor 
João Batista, Lisboa,, Vlga,rio' de Amp:,.
ro e verdadeira "alma· mater" cio 'bon
gres.so. Visivelmente . e111ocionado, . 8 •. 
Excia. Revma. dis;;e de sua· profunda, 
gratidão a qua,ntos contribuíram pa!·a 
aquele magnifico espetac.ulo. ' 

Falou. a -seguir. -em nome do .ll!xmo. 
Sr. Bispo Dlocesan.o.·· o· Exmo."J5r. D. 
Frei Luiz Maria de Sr.nta1,a, Bispo de 
Botucatú ·e, consagrado orador sacro. 

Por ultimo. o Revmo. Conego · Jo.,ó 
Nardlm. conduziu os cougressistes· a: uma 
Justa. e oportuna ma11ifestação de ap:·e
ço. aos d.ois gra.ndes animadores. dos 
trabalhos: Monsenhor João Batliita;'. l,is
bo?, e Monsenhor Dr. Manoel Correa d~ 
I\Ia.cedo. 

O REGhESSO DO EXJ.'10. SR. 
NUNCIO Al'OSTOLICO E DOS 

BISPOS PRESEN.TES 
1 

D. Bento A:lclsi M~.eta, deixou Am• 
paro às 8 horas e meia. -do dia 25. via
jando de !IUtomovcl para, ·esta_ capital. 

.Os Exmos Srs. Bispas seguiram às 9 
horas e meia. em trem especial da, Mo
giana. Tanto o ilustre Representaílte . 
de Sua Santidade quanto .aos Exm<Js. 
srs: Bispos, tivera,m festiva, despedicla, 

ra ele toda, a gra~,. que foi:eolocada 
pelo S('U divino l"illlo no. fastígio' tia 
gloria e rio poder, a fim· de; ajudar 
cum . o socorro àa sua proteção · üS 
huniens que se encaminhauí, · 110 meio 

· das t,1digas e do:if perigos .. pata' a Ci· 
dade Eterna. ' 

É por isto que: ao aproximarem-se 
os solenes aniversarios que recordam 
o~ uumerosos e· considera veis benefi
cias que valeu ao .povo cri.stão a de
rnção ao Santo _Rcsario, queremos que 
e!,t.e ano ,;eJa esta devoção objetó de 
uma partioularis8ima atenção no lll\lll· 
rio catolko em honrl'I da Virgem :,;o
\Jerana, a fim de que por sua ·inter
cessão obtenhamos do s·eu divino .l''l-
1 ilo feliz n1inoração e acabamento- dos 
nossos males. Portanto, Veneraveis 
Irmãos, pensamos em vos· dil'igir es· 
tas IPtras, a fim de que sendo-vos c•o
n hocido o Nosso desejo, a vossa· atÍ· 
toridade e O vosso zelo e~citem a pie
clad,, dos povos· a com ele se couflcr
mnr~m relLglosamente. 

O prillcipal e sole1íe cu;dado elos ta· 
tolicos foi sempre aco_lherem-se a 
egide de Maria e recorrere1'n à sua 
maternal bondade nos tempÓs de per• 
turbação e nas circunstancias perigo, 
sas. lsto prova que a Igreja catolica 
sempre pôs,· e com razão,-toda a sua 
confiança e esperança na Mãe. de 
Deus .. Com efeito, a Virgem isenta ela 
mancha origillal, escolhida para ser 
a illãe de Deus e por isto mesmo M· 
sooiada a l<l_ie na oura da sal\'ação uo 
ge·nern humano,·goza junto de seu Fi
lho de um favor e p:>cler tão· ·grandes 
qne jamais a naturezs. humana. e a 
na.::1reza angelica \)Oderam 't1em po
Uerão < bte-lu~ Iguais. Assim, pois, já 
q11e lhe é sobremcdo lisongelro e 
a;raélaveJ conceder o e,eu auxilio e a 
stia ass_istencia a todos Ós que lho .im, 
pioram. uão é duvidOSú que quéil'a .e, 
para assim dizer, que se apresse' a 

. a.colher as preces que lhe dirija a Igre
ja universal. 

I<,sta piedade tão grande é ·tão cheia 
· de conflauça na Augusta Rainha dos 

céus, nunca brilhou com mais esplen• 
dor do que quando a violenola i:los er, 
1·os difundidos, uma corrupção ínto-
1cravel .dos .costµmes, ou os ataques 
ds aclvcrsa:-ios l!fil!~Q§Q! garecii!;m, 

auxilia. as Fllllas de Maria: lmposslbili• 
t.adM de pagai i.iltegral oú pai·clalmen

, t0 a, contribuição do · retlro. 

p«ra multas: de'·nossas' F!lhlls de: ,Maria, crirn'orlr.··com os. deverea mllltates,' o go-
As doniestl91:s . sentiram, ~rtamente, .a vern;i brasllel.ro, .é.través. de suas leis, de 

Obras das Vocações: Pelo aum~nto 
das voca,;õcs e sa.ntlficação d() .. ' Clero, · 
as zeladoras deste centro conr.s.gri.m as 
or>1ções. obras e. sácrlficlós de todi:.s z.s 

mcessidade de co.nst!tuh:-um.a. dl~_-den~ . J'i:;CmuitÓS·ano~ instituiu o voitp1tar1Pido 
ti·o de sua. clai;se e dera.m-liós ~te belis~ e OS' chamAdcs Tir011 c1.1, G~erra. 1 · 
sJm:Hixmplo. · , . . ' , · ·.tl:sté:r destinamsse -a.os . jovens de. l 6_ a 
. · Em 194:l, !!no do' CÔngreS$Õ, wr.i ,dCJ~ Jn ari.o.s 'e oitQ meses que des~fnm ·vO'ltm• 

'4.a, -feires, dia _escolhido em honrá.. C:e 
1:-âo Ja.,é. padro:,iro dj Centro. Ainàa, 
por intençê.o das voca,çõcs, p1·omoveni 
a Hora·.santa mensal, n% 2.os _~abades; 
e duran_te -o mês de agosto, mês' do Cura 
D' Ani, padr~eiro das Vocaçõ~. da Arqui
diocese,, cada Filha. de .l\Iatia sé com
promete' a: fa·:rer uma, Hora. sa11ta, cm 
determinado dia do mês. · Intimamrnte 
ligados:' a. Eucartstii. e o . Sa~rdocto. 

m~itica, . t~id~,n;ente,, '.,'si.tgél'.lu'; que a · tà.riainênte de~obtigar•s'.'! C:e tais_ óbrtga.
Fia. União. promov~~,.U1n!1, .. H9ra:.fian- • ,ç&e.; -d~_serviçomilitar, 

' tz. meris11.l para. ~3, domesticas .. _ ·Ést-a · Ora;· . chegàdê.s n~tâ. idade, · os co1i-
Hor:1 Sap.ta vem Ee ~al!zarido,' desde grepdo1Í .. ptoc1U'&nt. cis Tiros de. GueÚa, 
191:::. t.oàci; ô~ 3.Ós 'doiii1ng~:,'na .eapii- 1i especialll,lent.e aquele.., que por sua· 10-
la : das iõervas do Ssm.:i., das_ 17 .às_ 18 à!l~ãó t · hÓrario · de funciona.menta, 
J,,ora.~·. . ' . - . ,, . r:ão · 1os- lni.p~em d~ -·tràbaJha.r, estu-

, l'las UniÍ><'s ,d_es __ . mliradas:_ Cons __ ld_ .e•. "'" · ·t· • .a1. e~
ran::.os · como, desmembn>.das: da . P4l, 
União do Externato· São_,,Jasé,. ·por)erem Ha,. p<>rem, para. os Congregados Ma-

. · · • · rlános,'uma serie de """'Ves lnconvenlen-
' Obra dos Tabernaculos: Filiaõa., ao 
Centro Arquidiocesano, e· a. Rouparia de 
São José. traba:lham sob a denominação 
comu·m de "Centro de Costuras Irmã. 
Simpliciana,", em hom~nageln à no~sa 

sldo CJll\'Ídados : ou reqÚicttàdos os seus .,._ 
elementos . pàra fundação de l'lóvos so- te~: na. _éscolh~. de qua,Jquer Tiro e é o 
ciaiíeitis; as seguintes !Si.as Uniões_: da. que· vámos .aporitar, ehama.11do 9,-atenção 

· · · · ê.o. tod~-~ os catolicos pa;a · Isso. Boa _Morte,· hOfe· S_ S. Eaç_ra!ll€hto,, em · · Infellzmént~, apesar · dê" o Brasil ser 
santa Ifigenia-: füssii, ·seríhóra do Car- UIÍl, ;.,,.ís· catoüco, as tnst_ ruções mil_ ita.-
mo da Aclimação e·sinta Terezlnha, do ,,_ 
Alto de Santana; · · 1-e.:; s.i>s domingos,'. começàm multo ~do, 

NOVA ET 

A 

A3 Fllhiis de Maria do. Exte'rnato São 
J0.5ê tra.bàlham tambem em,:suas respec• 
tivas Paroquias:. multas são ·cà.tequlstaa, 
diretoras 'e· uladoras dé ''CtjÍzada 
Eucaristlca ", ·etc.". 

. Termlnadn esta palestra, que- rol mui
to aplaudida, a, sé~ora presldetit,e, agr;i.
decendo, felicitou · a I>l.a. Uli.!áo do· Jlix~ 
ternato São José pélá. !ltia· otlmli e· mo~ 
de lar orgilnlzaçáo, · de' rcsú!t9,dos tão_ efi• 
ciente~. 

VETERA 

pôr em perigo a Igreja m'Uta11te._de como poderosa 1náquina dê.guerra, OS 
Deus. . inim!gós e confundiria a 'SUà .·audacia 

A historia antiga e a mo·aema e ..-,s e a sua louca. impiedade. Àà~i_m:ojus, 
fatos mais memoraveis da Igreja -1:e: tificara.m os fàtos. Graças ·a: ·este uq-
coi'dam as preces publicas e partieu- vo modo_ de orar, aceite, ·regulado: e 
tares dirigidas à Mãe de Deus, as;im em seguida posto em prât!ca pefa ins-
como os auxilias co11cedidos por Gla, titli:çãó· dá Ordem do Sa11to ·Padre' !)o. 
e tambem em muitàs circunstancias a minico, principia\·am a. arréigar-se a 
pa~ e ·tranquilidade pubHcas, obtidas ptedade, a_ boa fé ·e a concordla, e a. 
pela sua divina intercessão. Daqui.és- ·ficarem destruídos Os ·projetos e os 

Í ses e11itetos de Auxiliadora, de Ben- artmciOs dos hereges,· Graças ·a· eie 
feitora, de,. Consoladora dos cristãos, ta111beh1, .muitow. extraviados. voltaram 
de Rainha dos exercitos, de D:spe;1sa- ào bom ciüiiinho e o [uror dos impir.s . 
dora da vitoria e ·da paz co1il que .tem foi ·refreiado P!:llas arnt!is· 'catolicas 
·'do saudada. Entre todos este titulas c:-m:mnhadas pan1. repelir a foi·ça'c'om 

,é principalmente notam! o que lhe a força: · · 
Yem do rosario, e pêlo qual têm sido A efica.cia· e o .. podeÍ· desl;a_ orar;ão 
co:1sagradcis perpetuaínente ·os· in~ig- experimêutara.111._se no seculo XVI, 
nes benefícios que lhe deve, o nome ' quando· os iriumerav,ei~, .exercitos dos 
cristão. · turcos estavam em vêspefas de im11or 

Nenhum de ''ÓS iguofa, \'eneraveis i) jugo dá supersti~ão e da .l:iarbatie a 
It·mãos, quantos tormentos e quantás quas_i · todi· a Éuropa,·:Nâqueles ·tem• 
amarguras causaram à Santa. Igreja pos, o Sôberano P_ontifice Pio Y,:' de-
de Deus · nos fins, do seculo · Xlr' os 1>ois de reanimar· em todos· os i"irfncl· 
he1·e.ticoà Albigenses,. que; 11ascicios da . pes cristãos b séntliriênto •. dá :a·eresa 
seita .dos ttltimos. l\Janiqueos, enÓhe- c·onium, dedfoOIHÍ_e·' em . es11ecial. pôr 
ram de seus perniciosos erros o Meio- tOdos os 1úeios'possiveÍs a.torn°ir pro, 
dia .dil. l•'rança e todos_ os demais 1,a;. picia .. ao nóine·· cristão ·a Todo-p_cid_e-
ses du mundo latino. Levan.do a toda · rosa· 1\Jã'e de- üe\rn·e a atrair. sobre-ele 
a pa,r.te d terror, cias · suas armas, 1)01' . O sen '. au~iHo, invocando-a por. meio 
toda a paÍ·te estendiam o seu domluio, da_ reéiitação clo'Rosario>'Este'.nobt:e 
por meio da morte- e_. das ruinas.. exemplo que naqueles dias se ofereceu 

Ce,utra este flagelo Deus suscitou, à terra-e-aos éeus,.uniu todas_,as von--
em s11a misericordia, o i11slgne Padre Lades. e persúadil.i 'jocloa_.. os· ê~r:3.ções. 
e fundador da. Ordei.n dos dominicos. d,!' sorte que os fieis_ de. -Jesus C.Msto, 
Elste heroi. grande pela fotegrifüde c1ecididósi. a· derramar o seu ·sàng;ue -
da sua doutrina, pelo exem_plo ,d,1s· e a -sacrificar a sila vid,i pai-a. safra. 
suas virtudes e pelos,. seus. trabalhe,s reÍn a 'I:i:eliglão e a patria,·mar~hava1n, 
apostolicos, avançou cont1'a ·os lnimi- sem atenderem:.:ao :se.u 11umero, ao 
gos 'da Igreja Catolica animado do es. /encontro das_ forças,'infmfgas.- ,·euni• 
pirita do.Altissimo, não-com a·violen-,/ das não'tonge dogólfodê-Corlnto:'ao 
c!a t:l com a5 armas, mas com, 3 fe passo que os q\18, 1:1ão eram· aptos vara 
mais absoluta na devoção do·· Santó ·empunhar.as- arrilas.; _ _.piedoso .:e::ei'cit<> · 
11osario, que e_le foi O .pri111eii·O a d!- e! l St;.pl!ca1;1tês; implqrayain • e ;sa,uàa0 

vulgar e que. os seus filhos propaga< ·. \Íam i i\~ria'.,. repetirido'à1(roi;múJas 

FRACOS. 
ANiMICOS 

TOMEM 

Oiln tmat1t1 
''SILVEIRA" --µr1ncle· T6nico · 

não se .Jnostrou sÚrda às preces,· !)Ois 
que, emp!3nharJ.o. o coll'\bate ,nayal. nas 
Ilhas· 'Equinadas .. :(Cursolares) a es
quàdr'a. dos ·cristãos ganhou; ·sem sofrer grandes ·p'erdas, uma ips-lgne·- vf. 
to :ia.' e- ·aniquilou as- forças inimJgas. 

Pôr este: motivo, i:i' mêsmo S_obera
uo· ·e ·Sànto -Ppntifice, em agradecirmm• · 
tó .a :tã:o,as-sin'aladó beneficio, quis· que 
se consagrasse' com, uma · festa· ein 
hô_nra. de· Matia Vlto1·iosa,. a foeorda.· 
ção• _d_ésse memora\'el combate. Gre, 
gor!o ·.XIIL sa11éionolÍ esta festá; da11-
<lo-lhe o "nome de· festa do Santo Ró· 
sario. 

ÍgtialÍriente se alcaó~arànt~no seculo 
· passá.dó 'imJ.)ortantes vitorias sobre os. 
tm·côs :é111-Te~esva1·, e111 . Panônia e 

. mt•Cotêií•a, as quais coincidirám COIU 

'diàs éonsagtfl.doá à, 'Sahtissima i Vil'· 
· gem Matíà; .e com a' terminação ·das 
pteces.:pµb.Ifoas · celebradas com a _1·e-_ 
fa do Ro~~ío; .. . . ._· _ . 

.A,si;in1.j,ofs, já Clll@ está · bein, cle
.1noustrad·o que· esta fol'ma de oração 
é '.particula1·inénte. agradavel à Vir
gein San_t:àsimà, e que é, spb1·etui1J, 
proprjà para a, defesa.: ela Igreja e 11<> 
povo ·eri~tão "ªº ·mesmo .-tempo qne 
[iaÍ•a>afrair, tóda l(·SO.ttê dê, bellefiCiClS . 
publicas e, párticulàres, não é- de acl· 
Di:1;àr ql!e variai; ·doid'1ossos predeces-

. iloresj,e empénl}asse.11-i- em , propaga. ]a 
'· e ,·eCiouiénda,la com1 espec\ais· elog:os; 

lJ'l'ha;no IV., aa'!!égur.(iva ,qtÍe .o Ro,iarío 
. t1ropor<iiónava, todos . o:f -d-las vaufa
g'eris, ao 'povo cristão; Sixto V disse 

qÚe.' e'.,tê' modo' de oiar ê :'l'anta.Joso em 
honra éde. Deus: e. da Santissima Vir'• 
gem, •. e :especialmente próprio para 
_ara~tál', .os perigos. que ameaçam· o 
mundo; ,Le~Ji.X déclaroú _(jue:tõra ins· 
\füido contra.:os heres)at'cas' e 'as, per• 
1iiciosas '.he.riisias~ 'e .'Jülto >m ape}i· 

ram pelos. quatro allgulos ,do ,nundo. do Rosario; e tiedia.m. oitrhli'ito:;dos 
. Prevla.,ele, com· efeito, pela graça di que combat!;im. :- ·_ , . 
vinai (l~. esta ~.\i~Y!>Í!l! k ,fil! em !.l!i/i\11 ~ §.2~~i·aoa ªenbo1~~-.. \!S:SiW ,!:QDª!i 

, .. ~. · .. ',,' . . . ·, ',. . ,, . .,, 

· 'dou-o, ,gl~ria•da)gi,êJá:, S; _Pio -V dis· 
· se ta:ml;lem do Rçisado· que com,-a. -cji• 
: :vulg_açíl,:C\ ':des.sa". e.~PE;C_ie' ~e l)reees: os_ 
· :ueis;.Principiy:~;ª ~n_im_ar s.e na.,~e· 

. -.,-
•, ,-,~, ; ,.l, .:.: .... _: , .. , 

:.1: 

. ;,:~.t5~--:-,:_,;s ;~~.-;,;.: ;~:-fu::{:_.~. 2:.:<6-:'i~~""· . ..: > _'::.._·_; 

à:; 6 ou 6,30 1.0;-a.s, tendo por- i;ede luga
res d!zta:it,,s da . cida;le, geralmente·· 011 

º staJ.1d.;" e.e -tiro. 
Cimo · c:insequ~ncfu., e CoogFegado 

- 1\-~a.1 :t11;1· ve-sa · pr~vacid cl-e,. asiis1:,el1c.1a .. à 
Santr. tns~a, da.. Comunhão, etc., exata
lhente numa. ida.de em quê m.àl.s Mces• , 
ta. destes soc·orro~ espirituais; . tão im.. :. 

. porta.ri.tcs ·e -decisivos · na. "formação do 
joverr1. · · 

.Alem dliso, por. ce.usa dB'. propría. na
tureza ·. de sur.a · e.tivldades, O· • Tiróa. ·de 
Gu~rra acólhém :todos os tiii:ilvic.úds qiie .· 
a . eles -sli itpresentãiri, . dentrp do ·limite 
de idade;. · não fa.zendô, de · outra. pá1·te, 
uma previa. seleção - mora;! ·dos: candi• 
dât-Os .. 

Êsta"é feita. durante o ano e até r,er
to ponto, pois que os Tiros de Guerra 
são cent-ros ,de formação clvica; mas l:• 
mitado,Í pelo tem:po. e' pelo· objetivo ·que 
é tonnar bOns · reservistas· pará. a nossa, 
J.)atrla,. 

Nã:1 podem, 'pois,. desepvolver , , u1n 
· grande programa de: fonrtação moral. 

·u foi por estas conslderat;~s< que o 
governo do Brasil autorl.2X>u fossem orla
dos Tiros de Guerra. noo • ginasios;; esco
las ·profissionais, tecnlcàs; de 'com~\'
cio, etc., vtsa,ndo, com; !&o, manter u..--n 
agrupamento de jovens de um ambién~ 
te igual, de nlvel moral senielha.hte •. 

Os c·ongregados. que ;ei:orrem & . qut.l• 
quer· Tiro de Guerra correm· o risco de 
entrar em contacto com· Jo:ven:s !evfa .• 
.na!, sem ao ·.menos uma ,egular' forn,a
çãO moral, e com eles hão dé ter . con• 
tacto durante um ano ii:ltelr(), 'ouvindo 
paleistrM e piadas . nada · elii.ficantes, 
, Este · mali porem, !Oi · .. con).ple~melite 

deração. · · 
1 • • • • • 

CONG'ltEúAÇAO i\IARIANA DE VILA 
'.rEREUÍA BARRETO (Pirituba) 

. . 
· Esta novel Congregação vai fazer, no 

:pro~Jmo élla, il de outubro, a. solene e. 
primeira . recepção · de Congregados ,Ma-
1·lânos-_- . · ' 

Âproveitàndo a céasião, serão entre• 
guér. . , timbein . as fitas às . Filhas 
de _Mai!a, •. , . , _ _ · . _ ·_ ._ . 

As cerimonias' serão -presididas · pelo 
.Re,•mo: Pe.· Diretor da· Federação. 

· No· di& B de outubro, às 8 ·ho,ras, ha• 
,.e-~á M~â e comurillão geral. sén.:to ce
lebralite· o Re1,mo. Pe. Agostinho> .Men• 
dicÚtG, s: J. ' · 

_ EXAi\lES NOS CJURSOS DIJ 
FORMAÇJio; . 

Foram e1foerra.dós na quarta-feira, ui• 
tima.; dia 27 de ~tenibro flnqo, os exa
mes doe-· inscritos nos cursos de' For~ 
má.ção ' ministra.dos· . pelo Rivmo.. Pl', 
Walter Martaux.- s. J. · ·_ . 

Aqueles que ·por ·motivo· justo não. pu• 
deram .. comparecer;. deverão . dlrlgir~s~ 
ao t=Mvmo .. Pe. Diretor da Federação ex
pondo os motivos· da_ a.u.~enclà e sol!ci• 
ta.ndo um novo d!á. para. prestar exa• 
nte!, que·· será fixado a: criterlo de_. s~ 
Re'vma • 

Dentro em . breve a· F~deraçãq !nlc!a• 
. rã novos cursos.-

o ··u·.t .ívNAKIU" s1(i. 
. NlHCA BOA LEHURA 

. EFOHMAÇAO 

élitaçãó· e a inflamar-se na oração, 8 su~ ordem ;ucesslvá -ós' tiilsterlos da. 
c1ue ebegaram a· ser outros. homrns no·ssa• salvação, e es'se assunto de 
clil;tlntoa ·do qúÓ antes ératn; ,que ás m;dltação .esta, misturado e como en• 
trevas· da. heresia· se _ dissip;iram; e trelaçado. cd1n a· oração da, Saudação 
que a luz eia fé brilhou· ém todo ·o seu ·e coiu uma cfr.a:ç'ão jaculatorja a Dtus, 
e~plendor. Finalmente, Gregorió Xlll ao·<Pai de Nósa6 Senhor Jesus Cris•. 
decla.rou·J)or 'sua.''veí: qúe;S>DomÜi'gós to. -Nõs que· -buscamos remec;I.IQ para. 
havia !nsl!tuido 0 , Rosar!o pará apasl- males. semelhantes, -temos· direito· de 
guar a colera de Deus e Implorar a crer que; valendo-nos da; mesma ora• 
intercessão da. Bemaventur,ád'a Vir• ção .que serviu .a S .. Domiugos para.fa• 
gem Maria. · · zer- tanto- bem, . poderemos· tambem 

Guiado por este pensamento e _peios ver- desaparecer as caiamfdades que 
. e:iempios dos. Nossos predecessores, aiHgem· a, .nossa epoca .. 

j:[lgar,1os inteiramente. ôPrtu110 esta- Não só flicltaruôs ·vivamente toi;los 
belecer, . pela mesma- causa negte(I os .cristãos a- dedica i·eni-se, tanto· em 
teinpos, preces solen!)s e- pro·curar vor . publico oomo nâs:'suas habitações pai·· 

. 111.E\io · c}es~a·s. preces' end.el'<jçada$, à ficulares- e ,no ,seio de .suas ;anülias, 
Santíssima Virgem. por,- nielo da reza a 'recitarem este piedosQ'Oficio do no. / 
do Rosario, obter d·e !\eu Filho Jesus ·sàrio e·a não cessarem de persel'er~~ 
Cristo _ànalogo _$ocono contra. 'os j)e• · néste· santo exéreicio; .mà.s. tambom 
rigo~·quo. nos,ameaçam.'-~em velfes, desejamos que· espt:Cialmente ·o '.mês 
Venera~eis Irmãos,. as· g1·aves. p,o'l"ae ·de· ontubro·_·deste. iino seja consà.gra-

. a: que todos .os _dias· esta éxposta a do· iO:telraméutEt à Santa Rainha. d~ 
Igreja; a piedade cristã., a .móràllda- Rosario." Dec1;etamos e,ôrdenamOs que 

· cle):u!íHca, a pro1>ria: fé,' que'ê' o bem êm todo;o orbe c3'.tollcd-se cetebrent 
SU!)t'elllo .8- O .principiô de todas. as , solenemente, durante° este, ano COII\ 
demais virtudes, tudo. é1;1tã •ameaçádo funçõe&. especiais· e éspleildida~- :os 

' cadà. vez pÓr maiores per/gos. oficiós · do ,Rosário. Assim pois 'desdfl 
Não·.só sabeis, quão d.iflc,!l é esta si• o prilllelrõ dia do mês de.oufubro pro-

tuação e qu3.11to softemos "ll-Or. cauEa xitno até,ao segÜndo dia elo mês de 
dela','senã0 que, tambein.-a· vossa pie• novembro seguinte resar,sé-á e:m: to-
dade vos·taz. expérlmentar-eonosco.as das·.u paroqtilas,.e se a auto,rfdàde ô 
súair amarguras: ppi1f.é mtiitó dolo1·0, julgar. oporturlo:e util ,em tódasas de• 
so e:'Ja111enfavel- ver tantas. almas i'es- : 1m1,1s ·igrejas. e :·Capelas ,dedicadas ã: 
;;atac!JS pÓr Jesu~ Crtst'o aranoàdas â Santissima. Virgem, umà parte,;do Ro• 
salvação. pelo tor~elinb0 de un1 •século sario, : acrescentando as · Ládainilàs 
exttaviadll e prec!pitada·s no a:bismQ e Lauretal)asi . . · , 
úac'ruorte eternà; E)m:0. iloss:os t~mpos Desejamos tambem que o.povo as-
temos tahtii. necessidade do auxilio sista. em grande.numero a estes,exe1·-
div'i11J .como na epoca em que' O gi'an• · éicios. de piedade, que serão .feitos du• 
de Dom logos levanton o estaüdaríe rinte · a Missa. p~ia manhã; ,ou à,. tal'• 
do Rosa.rio ,dê·, l\Ia:rla; a!im ·ce c1l6Git__ de· diante -dó santisshno. Sacramente, 
os· males da sua epoca. Estê,-gra\ffll s:o!enemt!nte exposto. ·Aproraµio~ mui• 
santo, i!uuiinado ·l'i'ela . iuz ·'celestial, · to qu.i as coritrai:ias !io Santo Ros.a.i'io 
entreviu cla1>a.mente que, ·para. .curar façam, . eonfórmemente aos ál'ltlgos 
o seú 'seculo, nenhum r_emed,ío podia ;usos, procissões solenes através. das 
sei' mais eficaz que .. a:-qúe atraiss·e. os cidades, :anm 'de glorl!foar · publica, 
homens a Jesus. Cristo, ql.ie --~ o cami, · mente a· Religião: · '- , -· , · · 
nho; a verdade. e a. vldâ; e Ol.Í impul• Contudo,,,se 'por-causa da desgrast 
sassé, a' dlrig!rem-se.'à Virgem, a. quem d~s témpqs,, não for possivel ·em algu• 
é concedida: a.' !acuidade d~ destrujr mas, partes<es~e· exercie_lo publico da.· 
toclas. as heresias. como: pàdroefra dá-, . F"eiiglâu; s'übstltÚà'se . por uma.; .vlslta. 
le.s qu~·e junto dé Deusi · > · · .• · . ·,. 111ais assldlia às}prejas, e patentete• 
· K. formula -·do- Santo --Rosa1•io--foi · ·se·· .. a, piedade. dos fieis . por :meio-· dé. 
composta de tàrmanei,;,a.. por. s._, Do- um .. -e~.e.rc/c!ó ma,i~ diligente. dl!,1! :xt1:• 
mili&.%-fli!~.-~ :!!;. ~côrdain·::M · t~@S'Cristãs" 1 . · · . · · • · · · · · 

/. ·. i . 
~,;~'-.:'.-~''-"-
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TEATROS I ClNlMAS 
PROGRAMAS DE HOJE 

PRilrfEIROS EXIBIDORES 

ALHAMBRA -- Duas Vidas, com Charles Boyer. - APA, 
· Aventureira mascarada, com Sally O'Neil. - M. 
ART PALAGIO - Mais forte que. a vida, com Dana Andrews. - APA, 
BANDEIRANTES - Rumo. a Toquio, com Cary Grant. --APA. 
BROADWAY - Louco por saias,.com M!ckey Rooney, ·--APA. 
. JPIR,1NG.4 -- Jane Ey,e, cqm Orsox Welles, -- R. · · 1 
_METRO - A n,ruz de Lorena,.coni Jean Pierre Aumont. - APA.' 
OPERA - !,'rança eterna, ·có1n Chàrles Boyer. - R •. __ . __ · 
PEDRO II - Vemis e ·companhia, ·com Leon Erro].·- APA. 

Rancho fatídico, com Tex Rittcr. -- AMC. · · 
juTZ - :,,: ponte de San· Luis rcy, com Lynn' Bari. - APA. (de· acordo· conr,a· 

-L. D. do3 Estados Unidos_ · · 

SEGUNDOS EXIBIDORES 

.'111iE1UCA ~ Atire a primeira pedra, corn \\,,I!tflene Die(:riéh . ..,...·,~. 
Cançã9 da Serra,' co111 Aida Luz. - _ Al' 11. · _ · · · 

.4.STORIA -· Feiti_ço dos tropicos, com Ray Mil and. - APA. 
· Erros da adolescehcia, com l'rankie Darro. -- A. 

A.VENWA - 'I'i2:ntação de Zanzibar, com· Bob Hope. -- APA. 
Batalhão .cie paraquedas, com Robert Preson; - A. 

BABILONIA - Irmã do·_ mord0mo, com Deanna Durl)in. - APA, 
Lili, a_ teimosa, com Judy 1arland. ,_ D. 

BIU_SIL. .,- Á grande valsa, c0111 F'ernand Gravet. - R. 
_ Amor :;,, granel, corii' Andrews Sisters. -- A. _ 
· BRAZ ·POLITEAMA--- Torvellnhc. fen.inino, com Lupe Velez, -. p. 

Dez pequenas para um· homem. com Oliv!a de Havlland; - APA, 
CAMBUCi - Mulheres ·de ninguem. com Ginger Rogers. - APA. 

· · Beleza entre feras. c_om Jean Rogers. - APA. 
_ CAP.IT.OUO -.- Branca de neve e os set'e anões, desc,1ho de Walt D!sney, - A. 

Sedt1çáo tropical. com Mae VVest. - D. · 
. CARLOS GOMES· - Polftica de s·aias. com Roscoe Kams, - A. 
· Vingança do oeste, com Bill Elliot. - AMC. 

G,1SA. Vl'RDE - Amizade e nobreza, com Sara Garcia. - BPA 
. ~onda àa morte, com Chester Monis. - AP A. 

CINEMUNDI - lJma voz nas trevas, com Clive Broo». -,- APA. 
Homens- do perigo. com Richard Dix. - APA. 

. _Caminho de satanaz, com Bill Elliot. - APA. -
COLISEU ...:. Gung-1:io, com Randolph Scott. -- APA. 

· Amor a· segunda · vista; com 'I=ted Skelton. - APA. 
CQLORfBO - Historia de uma noite, com .Pedro I,cypez Lagar. APA. 
· · Seu grande· triunto, co111 Lew Ayres. - AfÂ. · 
COLON: ~ Beau Geste; com Gary :iooper. - APA, 

Espiões do eixo,: com John Barrymore, · - A. 
Sargento rc~ruta, com William TracY: - A. 

ClWZHIRO .,... Pimpinela .Escarfo.+,, com Lesl!e Howard._ -' A. 
Lill, a .teimosa. com Judy Garland. - _D. · · · 

ESPERIA - SherlDck Ho!mes e a arma secreta; com Basil··Rathbone. - APA. 
Tragedia da França, com Ralmú. - A. - · ' 

FENJX :..... o velho carnaval; com Charlo; - APA. - _. . 
GLORIA; ...:._ Paixáo de aventureiro. com Pedro Lopez .. Laga~·. - R. 

A tone de Londres, corr. Basil Rathbone. - R. . . 
HOLLYlVOOD - Amor,.a segundr vista, com B.cd Skelton. ,- APA. 

Bra11ca de neve e os sete anões, desenho de Walt Disn·ey. - A'. 
'. JDEAL ~- .Mania.music.al, .. êom Leon Erro!. __ APA. 

Tentaç(i.o das garotas; ·com Jimmy Lydon. - APA, 
D_ois solteiros em· apuros, com Pranchot Tone.''-· APA. 

!RIS - Em cada· córação·-ufu ·pecado. com· Ati1l Sheridan.·= R. 
Telitação das garotas, com Jimmy Lydon. - AP A. 

!PIR/ .. NGA-PALAGIO - Malandro de sorte, com Wallru:e Beery; - AP.A. 
LUX ~ A<grande valsa, co1r1 Fernanà •Oravet. - .. R.. ·. .. 

Filho querido, com_ Don .A1p.echc -:·APA,., _. , .__ :· .. , _ ... 
OBERVAN _ Sherlock.Holmes e a arma secreta, com ·Basll Rathbone . ....,. APA. 
~~~~~~-~ . . 

_ I_íerdeiro em à puros; éoin .ood Skelton .. __ ".i1.l1C •• ' . 
ODEON (Sala azul) - Amor a percentagem, com Rosalind Russ~l. D, 

.. Meu reino por uma:· cusinheira, com Charles Coburn. ..- D. 
(Sala vermelha) ...:.. Rosa, a revoltosa. com Betty Grable. - D. 

,·A mµlher, sempre vence;· com Alan Jones .. - APA., 
OU,,iPlA·- Mulheres de ninguem, com Ginger Rogers. - APA, · 
.- Hora para matar,.com I.,loyd Nolan. - APA. 
P ARAlZó' - Laços eternos; .com Deanna Duibin ... ..-. R~ 

Casa de loucos, com Olsen e· Johnson. ~- .Az>A. 
PA/:(Al'IJOUNT - FUgltlvos do Inferno, com 'Et'l'Ol Flynrt." ;_ A. 

,-, ' Shérlock·'Holmcs enfrenta a mo1·te, ,com Basil ~athbone, ~ A-PA, 
• ·PÀRÁ2'0DÓS'.:..: A· ou Ba.rry· era um pedaço. cl>m ~,cd _Skelton. - D. 

Queijo suiço, com o Gõrdo e o Magro. ·...,. A.: , : - · '. -- · 
PAUMS~'.A".- Pimpmela Escarlate, com Leslie líow!l,l'd, .- A, 

· · Avenwras de. um r!)cruta,.com Alan Barney,.--. APA:· 
PAUUS1'ÀNO,'"" lrmõ.o:; cm armas, com. Alan·Lad . ....._. R:: 

·: -Mulher da cidade, com ,.;Jaire Trevor; - _D. ·- , 
PENH_A - Em cadP, coração um -[ieca,do, cóh:i ·Ànn Sheridà.n . ...; ·'R,". 

:Sensação' de Pari~. éom oanielle Darrieux. - APA. 
· _.PIRÁ.:l'INlNGA. ...... Dilmaseo, com .Georgé. sani\er~.- = ,A.PA, .,,," . '·"·· .... ,;. 

o F'alcâo e as estudantes; com To.m ,Conwa?. -~ ,A.Me .• , 
RECH.1>10 lCentmJ -.: Oest~ . .;outra. leste,.. . . , ,.. , · · 

-· Mmha vida é tua, ciom Lew Ayres. - 'A.· . 
R-EGR610 (L(lpa) - Flor de mverno, com Souja Henie. - t,, 
- _ Destroier coin .Edware! Robinson. 'e... :D. · ',, •·• •· 
i:i"EX - trni,(Í, dq mordomo, coin Deanna Durbiri. -· APA; 

-- Oúadalcanai, com' Pi•esfon '.F'oster. - All!C. 
RIALTO - Paris nas revás, com MicheJe Morgan_. .-.APA 

- _ _ Sedução de Marocos, com Dorotll,,; Lamour . ..,,.. APA .. __ . 
'ROIAL "'- Mestres de .baile, com o Gordo .EL,<J, Mal!rO. _ ~ A, __ . . __ ., 

Torvelinho·temintno, com '.,upe Velez. - D._ · _ · · - · · · 
ROSARW :.... Ali l:Jabà e os 4U lactI·ões; coui Jóhn Hall\ :.:... ·:;i_p,i:;'.' · 
ROX.l - Uma vo:i: nas trevas, com Clive Brobl(-' ~ ·.,,APA.' '·· 
__ · Henry .na .ca.-,a da mnmía, com J1mmy Lydcm. - À.PA. 

· SANT_A CEClL1A - Queijo ·-·~iço, com o Gordo e o Magro. - A, 
. - · cánipeí'.o da· 1iberdade, coli\ llan Heflin. - A.· _ . 
sA'rn-A tii,LENA:...:. Amor tirano, cpm Haniet li!lllar. ~ ,.PÂ, -· 

Testemunho uo cact,,,~r. cum Jame~ Ellison: .l.. :O; : · 
sl!.o' BitN1'0 '-- G1ito de rebelüto, com· E1'!0 J:>ortman. ;.... .APA.'· · 

Oraculo· do_ c1·ime, c-m W arne1 Baxter. · ...., ' AP A,- · ·,, . -, _. .' · 
.SAN1'0. ANTONIO - Mercado negro, com George .-Brent. - APA, 

,Dama: ramasma. com f'ranchot Tone. -- D. 
sAo:.CÁE;'l'ÀNO - çartas de ainor. co1u -Pedro Lopez Lagar: - A!l{C', 

_, · Ins'us1ieitos, com Joan ciàwtord. - APA.· · _ .. · · _ 
- . siIO "é'ARLO-S' .:....·- Beijo da traição, com John úarfielii. - APA, 

Guadalcanal, com Prest<in l!'oster. _ - AMO. · -- · · ·- · -·- ' 
· S:tlb GERALiDO ·- Ser ou não ser, com· Caroie Lombard: · '-- APA. 

confissão, com tiugo dei -Carril. - AP A. " 
·s,Io JOSE' - Papai, por acaso, com -Betty Huton .. ..,... D. 
_ _, Caça11tlo estr~las, com V1rginia Weidler. "'"". àPA, .. 

···s,10 t.,.(J!Z - ·seu uuico pecado, com Akim Tamiroff. - APt.. 
SAO PA UL.0 ·- Mestres· de baile, com o Gordo e o Ma~ro . .:.. A. 

Despedida, · com Vi\"ian Leigh. - AP A. _ _ · ' _ _ · _ · · 
S.íi'J PEDRO ' ... ::.:·um di'ama cm cada vida, éom ·Johti" Carfadine. ,_: APA". 

Mcrca'do negro, _com. Ge<>tgc Brent. - ·APA. ____ . 
, UNIVEJ~SO - Historia_ de uma noite, com Pedro Lopez Làgar,_ - APA. 
_.. . Seu.grande triunfo, com Lew Ayrcs. - APA.. · · 

VILA' PRUDENTE ..:.. Ultimos çtías de Pompeia, com Presou, Foster •. - APA .. 
· Era lima lua de mel, co1n Cary Gra11t. - R. ' 

TEATROS 

· ·BOA.VISTA - Gato· por lebre, com Déa-Cazarré. ,_ :itI, 
· · , 'Maria gasogenlo, com Walter Pinto. - M. 

EXPLIGAÇAO DAS COTAÇôES 
. . . ·- . . -. 

-B. - ·BOM - Filme que pode ser visto por todos com proveito morai. 
A.·-. ACEITAVEL- -. Filme que pode ser visto por .todos, embófa, se1n tiro• 

veito ·mo1·a1. _ · · , 
AMC - ACEL'lAVEL MENOS PARA CRIANÇAS - Filme (!Ue pelo· enrédo 
ou 'cimas pode ,mpresslonar o. puolico infantil. · · _ · · · 
BPA - · BOM PARA ADITL'l'OS - l"ilme ·que 'pode ser visto· com proveito 

moral t:'ío sóinente por adultos. · · 
. APA: ..é ACEL"rAVEL !?ARA ADULTOS._ Flllti'e que pode ser Visto tão 

·- so1ilente por .ldultos embora ;em. proveito ,uo1·al. ·. -_ , .. _ - , _ . 
· · R. ..... RESTRITO - Filme ·que pelo enredo ou_ cenas -deve. ser es~ritamente 

resorvádo a. pessoas de_ solida tormação moral e reilglosa,. , , . 
- D. ~ DES~CONSELHADO -: Fµme qm1 pela grai:e inconven1encià: do enredo 

ou cenas, deve ser evitado por qualquer publlco. · 
· 111 . ..,- MAU - .Filme prejudicial para qualquer publico:· 

.. J 
. ' : -1 . 

·... . 

NOTA: ,;;;._ lt importante·que o espectador n'l.o ;e contertte·com a simples cota• 
ção ·do filme ou da ieça de' teatru, mas que procure.conhecer pela 
menM -alguns detalhes da critica:. Isto· justificará: uma· eota(;ão que 
afirmada sem nenhum comenta:rlo poderá parecer Injusta; e so-
bretudo ·c9m a leitura de uma .. a.na '.!e· que . põe- em _ relevo os ele

--mentas bom e maus· cto filme o espectador pouco il pouco, educnra 
. , sua conclenc.ia e aprenderá a julgar por c;t m,esmo os outros filmes 

que,)he forem ap1e~enados. 

OS MELHORES PREÇO;s 
> E -A MELHOR. QUALIDADÉ 

• . . ,,:,' . . . . - 1 

PRESUNTO E FRIOS - VINHOS - FINOS, · FRUTAS 
BlSCOUTOS E BOMBONS -- G-ENEROS ALIMENTlt:10S 

EMf>ORIO MONTEN,EGQO: 
Rua Augusta. L559 (Esq. R.Luiz Coelhó) - Fone: 7,.0035 

MERCEARIA AVENIDA. 
Av~ Bris, Luiz . Antonio, 2,098: - ,(Em-. frente . à Igreja 

Imaculada' Conceição) - Fone: 7-5453 . .,., . : --- . .,, ., . ' ' 

ú.NICOS "DIST~IBUIDORES DA· 

MANTEIGA "BANDEIRANTE'' 
ENT;REGAS A DOMICILIO -_FRESCA EM PACOTES 

: . 

LEG·IONARIO 

NOllCfll·DOS ·. ESIADOS 
ESTADO. DO RIO rios navais americanôs no Dra2i1 se--. 

rão · fechados apó.s o termino da· 
guerra. _ _ 

PltOOliR'ÀftIAllf A.ÇUCAR.t SANEA~lE:\'TOs· DE CIDADES 
CAMPôS, (ASA:PRESS) ..:..:::Ladrões. .- . . GAUCHAS . 

assaltaram .. ,a pe!egacta. do Instltu• PORTO ALEGRÉ, . (ASAPRESS) 
to do Agucar e do Alco·ol, arromba- ·o Cunsctho Ad,ministrativo do -Esta
raril ::o}ci>tr+,_.t1oubé.n4(í, a, .!_mportancia_ . elo aprovou um' empresthno _ de 120 
d!fi,Çr$:'. :2,·000,0o; · - · ·mÚhõ_~~ i de.'.cr_uzeiros: i!e'si!pp'.<l_os/á/ 
-~f-':1;'.r~j)foiL·11el'ir'à.ram lnta<itos' _43 ' eli:ecu(}!o i'1)<idiata de, Ut:l}, ,):il~~,'/18:i· 

n1,H' \;ru~êír.9~}tj,i~· haviam •si\iQ,,ret,l~ ,f!.'neaniento da~·_cidades ig!l.u~Jia{'cwe\. 
tados· de u·in baÍlCO ÍlO füa anterior, ', 'n!io . -cliS(lQem : aÍ]lcll), ,:j]'e:.\seJ,:'ÍÜ(;~; U':!; 

Os· assaltantes penetraram pelo te- ag~as e esgotos . 
lfütdÔ ·do ecÍlficio cmde 1ie .e,cha.:_lns-ÁPA°RÉL'liOS _/ 

para GllÁeCAFE · 
. modernos,' elegantes • . 
· em dcsenhoswiginais. 

Nacionais e· extrangeiros 
P~dem_ anr 'adq_úldiloa 
lan,b,ím em JIJ paga. 
,nentos pelo,. Plano Suavaº. 

. . . ·, . 

CONGREGAÇiO -• MAR!ANA •- ·· OE 
_ VILA .. PEREIRA, QARRETO . . . . ~ ,. ,. . . . . 

ta1ada·• a ·sede do: referido instltytc,. 

-P a;,iiN~·M a.0-CO 
. V~l'iD,\.tlSMO_ S;\CltlLEGO 

RECIFE, ül.SAPRESS) -,, lndlvl
,1uos : desconhecidos , pra.~lcaram ver
deiros atos, -da _ ,v,àndl!,llsmo no_ ._Con
.van.to de Sã.o li'l'anolsco, na cidade 
de Ser.llhaen'I, _ To.das às h:nagens exis
tente.s no .,tem)')lo, algumas delas de 
imênso _ val6r, fC),ram · quebradas e ati
radas ao eoto. · Entre essas Imagens, 
quebrá.dás· \'.>Or l'llãós ,liacrllegas; íigu
ravatri· uma. ·de ,Nossa. Senho~a da C.on• _ 
ceil)ão· e .outra. .·de Sã.ô --~enedl.to, am• 
bas _de _ .tamanho nat-ura.J. 

li1m sinal de protesto. por ·esse ato, 
1> _ comercio local- cerrou - ai; _ portas, 
senlio .. rea,llzMa no -dia seguinte ·uma 
proctsslio de desag:ravo. 
.- A.s . aµtorld.a§lls .. policiais rea,ll2á.rain 
gr.andes_ estorcos,. tendo· ccnsegllido 
prénd~r os, '..ptó!anadi>res. :t,;stés, in
terogiidos na Délegàctá,j'\llssei-álll tel' -
iii;.1'10 :sôb a:lção. do al.Mol. · 
. ... ;;·.· ' 

Rio Gran~~ do Sul 
' Ft!J.ClU.MENTO -DO ÉSCRITORIO 

· ·- . NAVAL ... NOR.'l't:-AMERlCANO 
PORTO; ALÍil(}Rg, (ASAPRESS) -

Encerrou_. ;~.s· 11u.á.s~ attvl<!ades na.,cida
, de .d_e -mo Gt;i.'fld,;, import11µte- porto 
-d~ste :i\:!lt!!,<l!I\ _o Ji;sc;!torio .Naval 

- Nort'é-arMrfol!,iH) . _ · _ - - · · · · 

COMO FOI SALVA -A CIDADE 
- DE ·ARCE . 

Um ofici'al- eanadense, anterior
mente pa_roquiano de ·Holy Rosary, 
Toronto, _(l..-qlle·--serve atualmente na 
Italia, contou numa de -suas cartas 
a 'encantadora; e minuciosa historia 
dá uma c"idade italiana que foi salva 
por seu sarito l)ati")no ·britanlco. Ha 
muitas centenas de anos, .cinco. pel'e-

, grinos- da Inglaterra se encontravam 
nessa clda,de italiana chamada Arce. 
Um dos peregrinos que os italianos 
chamav,aín Éleuterio, morreu enquan
to se encontrava em Arçe·,. em odo;· 
de santidade. Seu corpo f9i coloc.a!lo 
sob a lage principaÍ da Igrefa de S. 
Pedro e S. Paulo; e. sua >imagem, 
num dos alta1,es da" Igreja; gra,Iual
mente foi -_ sendo considerado patro
no da -cidade porque os pedidos foi . 
tos· por- sua intercessão eram fre· 
quentémente, atendidos .. 

·Quando. à.· luta da pr~sente guerra 
se aproximou çle Arce, a imagem do 

. A Congregaç[\o - 111ai·lana dé Nos, 
sa. Senl1ora Virgem -1\Iai'ia, e $ão Lutz 
Gonzaga , de· Vila Pe.reira · narreto · em 
Pirltuba .fará realizar no r,roximo do
mingo, ·dia 8, a p1•!melra- recepção de 
s".lus congregados, · 

o·- otlcilll íii~·\-iírlg!ll '·aciui,1a · repar
-tlç;ãõ, -deélà'r-fu '.que t~dos os- escrito-

· Santo foi tirada de seu, lugar, muito 
exposto nà Igreja de . S. Pedro .. e S. 
Paulo/ e· colocada· .nà., Igreja .. de San· 
ta· Mârla, onde córria menos risco rle 
destruição.· Sob a direção de seu Vi
g_àrio, a ·população - ela cida;te oro11 
ào Santo inglês, ·pedinclo,lhe que trou· 

· X€sse. seus compatriotas para livra-
• los dos. alemães. Três granadas atrà

vessaram o teto da Igreja de Sar,ta 
Maria e, uma explodiu ,aos pés da 
imagem,, mas estlt não foi atingida. 

A entrega ·de· fitas aos noviços e 
congregados serii _ feita pelo. R~vmo. 
Sr. Pe.. Agostinho_ Mendicuté, Dire~ 
tor da Federação d;as Cóngregações 
l\Iarianas de _ São Paulo. 

. . Ãs· 8 .lloras, ,elo. dia 8, será.. celel)ra
da __ missa com :comu.nhão' gêrf\l;. sen.· 
do ceiebrante, ainda o Revmo ... _._:Pe. 
l\1errdicute S. J.,,. 

À noite, ·no· d :a .,7;, a Igr:eJa ::Eistará. 
aberta, a disposição das-. pessoas que 
desejarem :se , cpnfes1:>ar. · · 

O 51Jh<ÃNIVERSARIO DAtOROAtAO UA 
• • ', . . . ,•. ' ,.... . • ' .• t ~ ••. ~ ... • ; ".- •. ' ~ 1. • '. -· .: • ' ' 

IMAGEM··_ DA: ·VIRGEM OE':.GUADAtUPE 
(Conélusiío da· 1;ª ·l)ag,) · Mãé·Célesté retribuiçlió· centuplica.ela. 

.- · • · · · ·- · · · · Os Muito!i:.Réveretl.dos Parocos nu 
de Deus, se celebrarão_ nastá·· cidade mi~sa:s "<l<>"·d!a.t·t2·;d~. càda .mês-,• con

-em o'utubi·o de ·1945, e prOl)on:iio_ a V •. · so·an:te o· programà respectivo, pre· 
Excià: 'o'·pi'ograma'anexoc·para,que se ·•gutlmfexPllêandb- aos, fieis. a orlge1h 

:merli"cer a ·á;próvação· dos· V.enetaveis ,. dá de'võt;'ãô a· '.Nossa. Senhora de Gua· 
· lllp:sífopados -dá' America,; Latina,, str- dàlúJ\e, ·,jfiteltz~~llte ainda pou<io Co· 
-1ª. pafa\caer celeb'rado '.(} An:6 Ottada- '.úheé!da. eÍ\ti'é''nóS. - :, .- . · .. , _ .. -

· lupano ·de 12·de otttu·bro de 194:1-a 12 Esta. seja lida à estaêão diÍ 'Missa 
· : de outtibrô de 19.45 ", : , DolriiiÍical,'.'ê:tpllcáda oonveriiettteincn, 

. ivfes1110 q\ie nã:6 '·esfivésii'eniôs lã<i '.ia- . té . e regtstr'l).dà· integralmente no li• . 
timamente unidos à.''Ndssá·Sephôrá de f{-o qi/tombo ·da: paroquia: > · · 
Guailalupe pelo·· fato-· d~' 'ser -Ela Pa- · '·: 'Dadll,'. em Nossa: residenc111··episco· 
'dí·oelrii. da.-Amerlca, ·natina; :0 .,tratar- ·· :pal; nesfa<'ctdadá'de·:Bragan~a, aos 28 
se · de' ·hon:tena-gen.s-: ã--•nOsSil,:. q1.1erida. . ·aê 11etentbro de· 1944, sob: o Nosso 
Mãe'· do céu e -a f1dll:l~úla -dá·.eonvlte, :,. S'eló. ·" , · · · _._ 
tão cheio·· de nobi't:iZa.·· 'do 'Exmo.· e t JOSli:, ~ispo de Bragan~.-, 
Revmo Sr. Arcebispo do MeXico., se- · · PROGRAMA · ' 
riam motivos mais · que-. suf'.cientes ' · I.' - :óuránte o ;\n<> ·ouadalupano, 
para darmos integ-raLadesão .às. pro- ' celebrar ein todos· os<lúgares, com a· 

• ~otadas homenagens., , · maior solenidade posslve1, o d!a ·12 · 
Dando-lhes-a - fazemos N,>sso o. PtO· de· cá.da ·mês, • · _ · · 

grama -que Nos en;viott S. Exc!a, e Aproveitar. tais celebra(}ões , para 
que vai aqui apenso. __ tornar' ·conhecida a· historia_ da Vir--

Recomendamos· aos ,,Noss9s que-ri- "·gero Santisslma de _(iuàda-lupe e J!IO· 
:dos Parocos- lhe dispensem. toda a · mMeY 1:1ua ·devoção; ·por meio. de pre· 
-atenção, .que Jlles. iüs_pir.àr.séw,amor gações e_ leituras. Mequàdas. ·. ' 
para· com a; imaculada.,Mãe ,de, Deus, II, - :rrocurl!,l' .. 1tue · em ''tod_as as 
observando-o- religiosamente;·_· · ,Igrej!l,s ·hája- um àltár, ou ao manos, 

Se- as preées _desse '-alençoàdo ano -unta ítnaire1n,da Santl.$sima. Virgem de 
j~bilar _devem ter por, ol_)jeto todas - -Guadalupe. . . _ __ _ _ 
as nações·:]atino--ameriçanas,'duas, de Sêtn despésa alguma, a Basillca de 
moüo'(.\~(lecia)/óçup·~rã~)J_.igar à vat. G'.tàdalur,e env1arli altoclas- as :r;>ioce, 
te nelas, o Bi:asll, po_r ~Jr,.o· nosso que• - _ s.es -da Amer!Oà. _ 'L11tin\1, .-. clllc_o estam• 
rido Br;is.i.l., e o Me1tico, :q1.1e gr:andes p11,s, com a mais exata semetllan~ do 

· provaç;õ:es ten, ,padecido ,e_111 anos inin- , sagra'!lo original, para· que sejam co· 
terruptos vi_tlma d_e c;ud~Hsslma per. tocadas ,nas Catedrais . e nas princi• 
seguição ,_ religiosa, , que,.· e11tr,etàntb, pais paroquias, 
mmca lhe entibiou a fé heroica. _ -m. - Como preparação à· festa de 

ili cértó que as perseguições sofri, 12 ·eh outubi·ó de·:1945,. promover sole• 
das ·por amor a Jesus Cristo, à Su3- nisslnrn tridúo, e, nesse dia, grande 
lllão Santíssima e à Sai'i.ta Igreja, co, solefi!dàdê em todas as paroqulás da 
mo as tem sofrido o Mexico, enobre• , America Latina. 
cem e honram, alem .do pre~io pro. IV. :---- A U de ot1tubro del945, 1·e-
m 3tido por,, Deus a' tais perseguidos.. noyar em todos' os lugares o juramen• 
· A pobre natureza· liumana, porem; . to dê Pa\l'ói\àtô da Santl1isin'là Vir~ 
não pode .deixar de senth'. gelll de Guadalupe, · · 

Dai a MCessidadê de orarmos pelo~. V. -- I)u1•ante. o Ano G\ladàlilpano, 
que sofrem., · . . · _ . , _ . Pl'iicnira~ S:é_ja;. cor9ada, llm cada Dloce, 

Em. fràtel'llal união com todos os - se _é com a maior solenldad'ê', alguma. 
- Nossos_· Irmãos .,1attno,a1uétlcanos, prés - iru.11,gtinr _ dá.' Virgêm Santissimà de 
temos, pois; à_ Excelsa Virgem Guada,:. Gúadà)upei'.. ' 

· -_ Jupana as homenagens- _de nosso CO• · .Esta.· col.iforme, o oi•lglnat 
· ração de filhos, na esperançà certa de ·· . ).:óadre t,,í.it~: Goniagii Pelliso, Chan• 

qtie receberemos df! nossa;c;trinhos~ celer, · 

Vlntê ·e nove de maio é o dia de 
·santo Eleuterio em Arca - e sempre 
·foi O grande dia de festa da. cidade. 
Pois foi justamente no. dia 29 de 
.maio deste ano que as tropas brita
nicas apareceram .em Arce .•e.- asse· 
guraram sua libertação, O po.vo ficou 

··transportado· de· entuslasnio e -para 
· agradecer _ ao santô; aproximaram.se 
todos da imagem andando de joelhos 
n1> duro chão de pedra da Igreja de 

· Santa Maria: A imagem foi .transpor
tada de -volta-- à Igreja de São- Pedro 

_ e São Paulo no dia 4 de junho, e o 
povo está--convencido de haver pre• 
seneis.do um milagre. --.- (Do "Cana• 

_dian Register", de 29,7,44) •. 

'

, , Otimo fortifican

,,. te feminino -

'6, ~ Formula dl> Dr. 

f '_Tepeµino. Mercê 

, de seus hormo~ 

-nios especia~ Tanãgrán' remoça 

. a mulher. 

SCIENTll'ICAMENTI 

I.S SVAS flRIDAS 
• · Pbmodó aeccatlva,· sao Sebdst!õo 
coihl!io1e aelêótllltamen1e 'ioda • 
qualquer aflee<:óo dutcuú~o como 
selwm I' erlda• · em geral. · Ulceras. 
ChagOJPantigas. Eczema9_ E,yslpela. . 
tr!elrao, -Rochas nos pés e no~ selos. 
Espinhas. llemorroides. Quetmodu
raa; Etup,::~s. Pie<'- las de mosquitos 
• lnaecto, venenosos. - . 

r :~. 
. !!~,u~~!~~.!!:~R! 

emiti ·• ...•. 
~ 

lndicídor Prof lssional 
ADVOGA 0:0 S 

. Dr. Vicente Melilo _ 
Praca da Sê, 23 -~ 2:6 @dar·. Sala 20 . 

·: -·: .. - .... ··- {,,_., '. . . '; 

Dr~ Plinio Cortêa · de ·oU•eira 
Rua Qulntlno - Bucàluva, ·!1G ·...,. t,o 

Andar - Sala S23' .. á,'"'l'IÍl,!'Z•UTB 

J o v i • a n o -~- ~ U, e s 
-8·. 

Ori. __ Vicente·_ de.· -Paulo Melilo 
Olintc• .·áieatéi.· - Tubétl'nlo11e 
. __ ,-, ·.;°Rtdo11.& 

ôtrétot,4i- ."S•ii'atotiõ \tda: &tl\1éotci;, ·. 
00111.1 -~- Me.i'Oó111. ,H -~· M à'lídat 

. .A'l)àrt,6 Gl ..;, 'l'ilt;: «~8601 
·rtu.'i ,tv, Ac1u1·· b'ranea n. U 
. . . . . 'l'êl,1 il,&JU- · · 

• Dt. · Camatlô · Andráde 
u11en.:•• 11• sen\otH . .,;. l'atto" J. l'I. Cesar Lesàa · 

. . , Ádvcir;ndoli'_' , _ _ w 
. _ . . __ . '. - Oper•vD•• . _ _ 

Oa 13•4• .P9rt ugueaJ re: (/a Materntllalle 
·· ·- . : · dê $, l?aillo · r;'.g<'> d~ Ml9&r_leor4ta; 2_3 - Sala 1104 

Dr, Frâ:ncistó, P •. ·Réhl\âo 
· 'Helmeistet_ . " 

tloui;t · lt/ Set11:iiàor 'lN11J4 n. 1011 
' Tei,r "~~til ... báli 'tt -Ai 18 bórà1, · 

· · · . Sitbàdêl: bàil ,to lií U.bora, -
r ltet,t Roe ·klttu1. llli. ·àa.rro1, d7 

Rua São Be1'i.o,, ~24 ·- .1.ó àrtdar 'l'él,1_ ~·Oàà ' · 

RAJOS X 

. Dr. -J~ M. · Cabello Campos 
. ~JllJl)ICO ltA.UIOLOIHU!A 

Rlitllo-l>l11gn6stlc,011 ..;.. · 11:snmca 
lbldlolll/;lcos a · domicílio 

Cons.: · R ta Marconi, - 94 <Eillfü!lo 
Pa!iteur) •· 2.o and •• Tel,: 4~0666 -

. .ttes,: Rua TUPI, '693 .... •.rei,: 6,41!4li 
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VIBRANTE. DISCURSO DO P RlMlZ 
DA . HUNGRIA.· SOBRE ··A· uBERDAflE 

. ... . 1 . . 

isto é, o cara.ter pe~so_al e o . ;m-?ral. 
• · Não existem tais valor~~-.çpmp çarac• 

pria vida, não tem sequer noçao no,· '·erlsticas exclusivas de µm_,_.povo,.ne111 

(Conclusão da 1." pag.) 

que é 11m ser· humano, ou melhor, • 
um cristão. muito menos a guperJoridadt,de qual• 

·" A · glorificação da 'força, bruÚl é quer deles. . . .. __ ,·:-:, :, º ,· 
avostasia contra .. ·Deus, que· é Antor "Um hungaro que aci;edite,.en,. se• 
e Bondade,· _ · melhante contrassenso deveria,. enru• 

CONTRA o RACISMO .. !Jecer de vergonha por ter. _es~u~idci 
"Nós, os magiares, fomos chama· a que povo pertence e por haver,ss 

d · · d per' ir afastado d_e se __ u berço. _ · __ -_ · · 
os, varias vezes, e raça su - ., • -"Com a ájuda de ·oeus deveria re• 

Não o somos, nem queremos_ sê-lo. 
Não existem raças · supel'ióres no cupe'rar ·novamente sua. mentalidade 
mundo · más apenas servidores de hungara. lendo o Evangelho e a'-histo• 
Deus ~ presas _do demonio. O servi- ria de sua patria. 
ço a Deus redime, enquanto os poderes ~'Sei qual· é o direito, de acordo 
démoniacos encadeiam ·seus servido- ·com a. lei de minha Igreja, e como 
res. Não existem nações inferiores; :a Bispo procurarei, ·até onde me - fot' 
estrela da Epifania brilha_ sobre to- possivel, que seja estritamente _o·bser• 
dos· os povos. Como homem batizado, vado, em tudo· quanto esteja subme, 
cr'.smado e ordenado dou meu teste- tido a minha jurisdição". · 
númho·, diante de meu pais e diante O ÉS1'1GMA INFAMANTE OE 
elo mundo; sobi'e a verdade eterna. - - CAIM . 
Q'1em quer· que deixe de recoühecer · "0 crir)1e é crime, e o homem, qu$ 
que somos todos filhos do mesmo Pai ordene execuções em massa, por mo-

. C'elestiaJ 'que a todos çs .respeitos, te· ti vos politicos, será enterrado sem 
mos os· mesmos direitos a entrar no nenhuma'participação da Igreja, quàn• 
reino da Eternidade, !l que portanto do por sua :vez, em hora incerta, en• 
devemos ser liv'res, é instrumento tor- fre11ta1• a morte. A Igreja negará oi! 
v0 e franco dos emissarios do reino sacramentos àqueles que se fizeran,. 
das trevas. cumplices o_,1 enviaram ·seus. seme,, 

, "Ao considerar· todas as tTecisões lhantes para os trabalhos forçados. 
da Igreja que represento, elaboradas .por motivos de ideologia: os que fi• · 
para ·,·codificar sua interpretação da. zeram sofrer o inocente, pelo culpad<t 
sociedade con vcncemo-rtos ele que o e d~terminaram · a execução de · re-

-espírito d~ Igreja não conhece discri• fens • · - ' · · 
minação de raças, cid_adanias, · nacjo. Esses levarão para sempre o estig,,, 
naliélades, A Igreja Catolica e, minha ma infamante de . Ca.!m. Exigimos a 
Ordem· (S. Eminencia é ·Bene'ílltino) proteção de nosso Estado para todos· 
repelii-am · sempre essas discrimina· os que· foram ameaça.dos, devido às 
ções, como anti-cristãs, .desbumanas · suas convicções ou à · sua raça. A 

· e irracionais. Queremos ser cristãos, · Hungria:. d_eve continuar a ser um Ei;o 
humanos e raeionais e assim deseja- tado que se baseia;· em sua, propria 
Ínos permànecer: 

"Só existo uma escala de_ valores, 
justiçà _- e não deve submeter-se àS. 
justiças do estrangeiro''. 

lnvoqu-.1 neste mês do .Rosario, ó au
xilio da Virgem Mãe , de Deus na !Qta 

contra os male's modernos 
'._,, 

(Conclusão da 1.ª pag;) 
E tal como naqueles recuados tem, 

pos : da heresia albigeí1se, · em que S . 
Domingos salvou à Cristandade do 
retorno ao pagánismo pela oração e 
pela penitencia, Fatima é Lourdes 
são rêvelações de l\farla, doce ·refn• 
gio dos pecadores, ambas tambom 
trazem_ ao mundo estas duas mensa
gens, estes avisos elo céu: ;. 

Fazei peniten_cia ! 
Hezai o Rosario ! 

OS PAPAS E O ROSARIO 

O Rosario fÓi justame11te denomi• 
nado a devoção predileta .e privile· 
giada dos Papas. 
_ Nenhuma outra na Igreja teve mais 
calorosas e insistentes 1·êcomen1la· 
·e mereceu tantas Enciclicas. 

Desde Xisto. IV até hoje, mais de 
cincoenta Enc:clicas, Bulas e Décl'e• 
tos sobre a devoção do Rosarlo, A 
palavra do Santo Padre é pal'a todo 
bom catolic"o a palavra de l)eus, e 
ele .,;eiupre a recebe com amor e a 

· obedece e venera. 
Os Juizes · infaliveis da_ Verdade, 

os -mestres e. guias da Ci'ista.udacle, 
falaram e!'n - documentos autenticas, 
solenes e . oficiais, sobr.e o nosarjo 
de ·Maria. · . --

"Rezai o Rosa1:io como eu o re• 
zo sempre, dizia .Pio IX, porctue se 
São Domingos conseguiu 110 seu tém· 
110 a· vitoria contra os inimigos' 

0

-da 
Igreja, tainbem a conseguiremos hoje 
com as mesmas· armas". 

_ E i..eão XIII exclamava: 
.. "Necessitamos tanto do auxlli<> .di· 

"Vino como na.- Ida.dê· el)l que o gran.• 
de São Domingos ,levantou o estan• 
da1;te d<> Rosa.rio de Ma1;ia contra os 
males d!! sua epoca'". ' 

, . Leão X, em face da. lleresia. p1'otes. 
.tante, diz: · 

"0 Rosa1•!0· foi !nstituid<> contra 
as- heresias e. os hére:siarcas, ·-,- ele 
nos salvará" • 

E São Pio V, o gràb.de Papa do Ro· 
sario e da vitoria de Lepanto,:pÓude 
dizer pela exp~rlencia: .. · 
. «.Graçás _ao . Rosarlo e à_ sua difU• 

são no mundo; os, fieis excitados pelá 
.meditação, abrazados pelàs suas ora• 
ções,, se · tornaram outros homens. 
Dissiparam-se. as tr_evll.s da heresia e 
à -Fé -··catollc.a _ brilha. com novo es· 
_ pl'endor",_ _ · · __ . . 

-·-. O ROSARIO-E OS Ut.TtMôS 
.·, : PAPAS 

. ·...,. 

confirma .. com entusiasmo -todas Íl.!Í 
decisões · de Leâõ XIII soõrê 'o Ro• 
sario, e (IUer realizar seu 'p1•dg1·ama 

- _- à.'E: restaurar tüdo em _ Cristo, _ çom 
Maria. e pelo Rosa.rio <fe Maria: -
Rezai o Ffo~ario, rez:aio· .Rosai'iÕ! re,, 
petia ele, Eis o meu·testamc,nto! 

Em i,lenà. grande gU'etra; Bento XV 
apela para o Rosario. "A'dêvoção da 
Rosario é a mais bela flor da: pieda
de humana, a· má.is 'fecunclâ ""fonte dâ 
graças celestiais.' O mês do·'Rôilario 
er:1 rteiô de· tamanha onda ·de san• 
gue, dá-nos ensejo para elevar hu• 
milde suplica à Mãe de Misericordta 
e Rainha da Paz" escreveu o gran-
de Papa. · _ ,_. _ _ , 
O ROSARIO E A AÇÃO CATÓLICA; 

Sobe . à Catedra de Ped1·0. Fio XI. 
o Papa. das missões e .. da. Ação Cato
lica foi incontestavelrnente · um' fel'!· 
V'ô1'õfiO tlevoto do Rosarto. Escreve a 
· Encíclica "lngravescentibus malis ... 
na qual reve\a seu grand1;1 atllor ~ 
msis bela. das ~evoções _ i:narla.na:t. 
Distribua terços Elm profui{ãC! na~ 
suas audiencias,_ Diz aos_ q~e. luta~ 
no apósto~do leigo: - "Sirva a déo 
voção ao Rosario de· estilllu19 ao~ 
que se devo~m ~- Ação Catollca pa
ra os lançar em seu_ al,Íosfola,~o com 
maior fervor. e 1?:elo" •. - , ·. ,, ., _-_ 

E na mesma .Enciclic:a, 49, ~9sarlq 
d!~ Pio -XI: .... ·~Queremqs nos pn,. 
por como exemplo de não deixar pas,i 
sar um sõ dia sem recitar ó Rosario, 
apesar das maiores. fàdigás . e ; l)reo,. 
cupações".. · · · · : , . . ' ' , ', 

E assim era realmente. . O· sando• 
- so -Papa, . eansado, enfermo~ jama!rt 
deixou a recitação do seu nosarlo. 
E o rezava completo, Pela. manhã ce,1 
lebrava a Santa Missa e, logo depofs. 
eomo é costume dos Papas, 'e;ssis~ 

_ á _outl'a Mlssà.. E ·ne$ta ?d~sa (quej 
. esca.ndalo pata os hipér-lUµ~gicos! )! 

rezava, após a A.çíio de ITT"~çâs,' o se..
prlJ:neiro te,;ço do Rosarió ! _ 

Pio Xll continua a gl9riosà tradi, ' 
ção. DiStribue timios em · audlenctas. 

. recomendr ao povo o Santo Rosati<>o 
reza-o com ferv-or, é pede ao mundOj 
que pot esta devoção implore a De~ 
a .paz. n!)sta hora de. angusti~; 

E o reconhecimento das -apa.1içõeJ( 
de -Fatirita pela recomendação da Coll!I 
sagra{lão ao Imaculado Córaçâo dei 

. l\larla; é outra prova do -inlportantel. 
' papel atribuldo peló Santo . P!\dre ilt 

devoção do _ Rosa.rio, à cievogão predt,; 
letà . da Santlssima Virgem, da Ce. , 
leste Medianeira de todas a!! gra. 

Sala ~ -- -- •, el.:, .a-1643 ._.,;.. _:s. -e>AULO 
, , . _-_ -· 'Dt, teléithto -Bôúrrot1l • 

Dr. Carlof Morae• d~ AQdrad• '.j~&.,i,, ~.có. é9: ~.u10, • . .:.. 'hll,:_ a,asllil . 

_ ))e Pi.'6 ix- à Pi6 X1t; 6s Pà.pali dos ças, através da qual . µav~emos d~ 
t\impbs.moderilos, dos 'diall .mais agi• . conseguir-a volta. do mundo ao 1:1eiq 

E · N G. Ê _ N · H E f R O· S : .l~,!K!~;~\ ~~~tI'àof :r!;,g~j~ap~e~o; · e:ç::~~:n!~:ej!; u:~:s P~~~:e1a~!~ 

Rua UenJa111lin Cot'ustànt.•llll ·• , ... ·anà, - . . flll• a. h a noto, 
- sala 88 , - <; ·rel.i,.)1~)91!11 Oon-. 'Rui t \'le A.brll, 281 

. -·-- ,,_ . ' ..... 
Dr, Purval:P.rado · 

.\!,· 

. --- .. -.·: . f!Ítiàênl>ebo llrqullef(l . 

........ Imaculada Conceição, atê à l'norte, do paganismo e da heresia quà amea,; 
·- __ ·Amador: Cintra do Pràdo . '

1 
medita ·um ·a um os mtsterios do Ro- çam ·atualmenta a Cristandade. -

:sariô', daquele. Rosário que nunca füe · . - ---oOo-
ArqUltet(!ra--.·teHg)osa.. ;uo1egtos,_. resl• 

_ . · denetaa_ eolé~!vlia . 
saiu -das mãos iias horas>tnafs difi· A documentaçã<) acima cita\!a so. 
ceis de seu longo · pontificado. Leão -- bre o Santo Rosa.rio fot- em suà qtta

Paulo xm, toda a fgreja: o conhéce como o si totalidade colhida no, excêlente li• Rua Libero l:lada:ro · 461 _ - são 
·- · · · ' 'l'et., t•?àt:i·· Papa dó R6sarto: Depois ·de ·Sãb Pio vro "0 mês do Rosario" do Revm~ 

·· V não houve · mais -ardoroso aposto- . Padre -A!lcanto Brandão, recêntemen. 
T O D · O · .C A T O L · J- C ·O lo çlo Rosalio no trono pontificio. te sl!,fdo do. preto, e cuja lêltura neSit 

d e· v o , 1 e. r o Pio x; o santo Pout1fioo cuja· ca.ú• te· mês ele õutubrô Vivamente i>M6t 
~- ' L E G J p N . ~ ·Rl Q .: ; sá de beatificiçã~ ::yii. tr!Ull!~é.(' m.uü~ 

! 
j~_:__~--'~-
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80_0 NAZIS . ANIQUILADOS NA 
ESLOVAQUIA 

L0"1DRES, (Re,,tcrs) - Uma for~a 
·•leinã <le SOO homens foi aniquilada 
.tté o ultimo hnmem pelos patriotas 
~la .'Eslovaquía Oriental, segundo ·anun .. 
eia· o-_ con1unicado das fot'ças checos
lo,:aca~. Acrescenta. o comunicado que 
os :patriotas captu1t0.ram todo o equi
pamento· alemão. Continuam a _ser tra
vados encarniçados combates pela pos
se ·<las minas de ca.rvão da Eslovaqula 
central. 

_., __ 7 

Recrudesce a TUta na frente ocidental 
1 

~i9}éntá o'f ensiv~ alia'da. ·no setor Nancy•Belfort 
ataques nazis 

--- Atividades 
repelidos 

aereas ;.:.,_,A'ss,altQ::_;geral. a·. Aachen. - Contra- B E.LO.S 
,, 'ESTOCOLsIQ, ·(Rêuters)', "-- "Ás·. !or
!;as norte-àniericanàs.· itiici!tram. ~ua 
:nfensiva,. geraL ao· longo ·4e. uma e.xten
"ª frente ·tt leste. de ·Pont-a,Mousson, 
a. meio·caminho entre.MetZ.e·N~1iCy" -
anunciou· a agencia . o'ticial: alernf. D. 
X. B.' 

PODEilOSO AT,AQ,UE::ALIA:DO · 
ESTOCOLMO, (Reuters).• ......:. T'eiegi'a-. 

trnas ur·gentes e ::ofioiai·s :.de' Berfün.):jn
:i:ormam que as for·ças aliadas,.qué ope
a-a.m ao norte de Ll.ineville: des'eno.adea
ram '[)Oderoso. contra-ataque :ao niirte 
ide Nlincy,. . realizando · progressos li. 
r:usta de elevadas perdas. 

RECUAlll · OS- NAZIS• . 
ES'fOCOLMO,. (Re_uters). ·:-:·,A agen· 

<·ia de no.tidas alemã. inf,orma •. que em 
conse(!uencia da ofensiva geral. das 
tropàs·:·norté-am:érfcâna,IÍ' .a: leste. de 
Pont-a-:Mousson, as !forças :alemãs· fo
nm · ·obrigadàs· a: .recuar Jigeir'a.mente, 
"-'>anà.ona.ndo . algú!:js: postos avança• 
dos em varios. seto·res •da..,:;iti·da frente, 

REFORÇOS ·l'À.RA· ,A.<FJtENTE 
; . OOIDJ;JNTM, ., 

,r· ES'fOCOLMO, (Reuterg) :~. Segundo 

Rua Direita; 162W:l90 
.. , (. 

·. INTERPELAÇÃO :pAfftAMENJAR 
. LONDRES, (R.búters)\_._:.·,.LoTd<Van
. sittart itiforn-mú ·q'ue•·n'litila·fúturà.: reu
. ,Jião. da Cà\nai-a étoS' liords perguntará 
. se o go,:ern'o brttánico, tem:.ràz~_es: pará.· 
· Reredlta1' que ... ,n1ai~q\i<1r, ... Irt.e~l:>;,os, do 
.. '.Parti dó' N acional-S.o.c.lali,~~a, ,o.1/sçúro on 
'.J)l';Jôlllinente,. estâ ,se. p;-epara,n_dç :para. 

, fugir para a Argentina·e ·sa•o,governe 
· tem qualquer 'infqr1r1a.çãó';sobí-e'9: ex~ 

'1ensíLo ·em que os ·nazistàs'··estão,:usan
,lo ou J)i'êtendcm'·ú'sar•a.·.Arg~nf:ina: pa
tt·a esconde'r o fruto·d~-s~às;pilh!ig~n~. 

:-;enhuma datfa, !oi'.fixaaa. •P.or:Lord 
, Ynnsittart, })ara. ;fa?.e.r, sa::is.: ~en;µnyis, 

e tal:vez transcorram_ d~as oµ. t~~s, sa
,,,anas antes ci'ue· as'forimite. na ·cama.
ra. dos Lor'éls. Quanclo isso ·acontecer, 
:se râ dada á Camarà oililrt'unidade pa· 
Ta debater ·O a;SS\!ntO Se' OS s'eus··mem• 

· «Jl'os assim, o '-desejarem.,, . 1.: , 
LONDRES,· (R(1ut'lrs).'r;-. . A. d~spe.itc ,h declaração do ·go;-.:ern~ ,a~gentlno. 

1 rans·mitida de , Bueni>s . A~res. pela 
J:cuters~ e seg·u~do, ·a:'.<iúa.l 'aquP.le go
·verno não condedei-á re(tJgio' aos cri
n1inósos ele ·guen'a.' né'm· r,érmitirá. que 
os rt1csmos déposihrn •cá1,Jta;is: em •seu 
J1als. lord Va'ris.ittàr.t, , antfgo"che.fe do 
"\li1\isterio do ,E~terio.r, ·.brjtanipo . não 
vretende: retira.r-, sua: pi,rg:un,t.a,,s·obre. o 
.~.~sunto,. a (!U'}l ,ele •:ProprJo O i,nf,órm·ou 
«tu.e. . a.prese11t:i,rá . na ,Cª1;'ª1:R .dos 
J.1?.r8:s .na. prox~ma ·.serri~!lª.· · 

Mais um · generaf: aprtslnnado 
.LONP.RES: . (Raúiérs)(;,..: ~,\ noite. de 

·2s a ,:iúÍiÓ a fo11iãi en1itlnifo: rle<·S.t:üttga,rt 
anunciou que ô ·gê1ier'ar'Bto,v1'irigiéâiu 
1,ris~o~.eiro .<10 glferr~.', :.,~ . ·: ·.· ~: :: ._ 1.1 • 

na Holanda · · · · 
informações divulgadas-por um porta- 'l'.(:;X'l'ATIVA Dft FLAXQ,lIE.OIEX/1'0 
vo,; da •.Will1elmmstrasse. irradiadas ESTOCOLMO, (R) .- O comunica-· 

REPELIDOS ·os. C,OX.1.\llA~-ATAlflIES possuem .agora sú um baluarte nessa 
ALEMAES,:!'l'A'· HOLANDA>' . 1·egião, em Ç)verloon. Em· outras: 1,ar-

pela. emissora de Berlim, "grandes re• • do de hoje ·<lo Alto Comando a.lemão 
!orços afomães chegaram â frente oci- · confessa que as forças .alia.das fizeram 
dental". vigorosa,.tentativ'a, reilizacla .con1 110-
BRECHA :SA LIXHAS• GERllAXICAS, derosos contingentes de tropas aero
-ESTÓCóL!IIO, (Reuters) - As forças transportadas, para · cruzar o canal 

norte-americanas que operam a· 1e·ste ·: Nàà-Rerio, na Holanda, visando flan
ele Lure abriram uma brecha nas li• · qúear. a muralha ocidental pelo norte 
nhas germanicas · de ambos os lados· e· irrotnper pela Alemanha a. dentro, 

LONDRES,' (Reuters)· ·.'.'"'":··:As.·tropas tes dessa região os alemães cavam 
aliadas continuám:a:·reaiizir:éo.m·éxito·.: trinclleirar ·ás pressas ao longo ela 
as operações. de · r.efórço ·: d~s ···f,Jancos margem norte <lo. Maas, corno prepara-
do salienre' de· NiJ1iÜ;gen/ · ·· . ü,;o da batalha. desse l'io. 

As tropás ·a1lâ,das. jã/1·êpelir.a111 .. pocle· A· oeste· cio correclor hritan ico, as 
rosos contra-ataques alemães'desenca- . forças. aliadas. enfrentaram poderosa 
doados <le'€hindel e .não s6 mantive· • \.resisten.cia,alernã a oito quilometros a 
ram ,suas. p:Q!iiçõê's. óon1Ó.:r.eal,;,a.ra.ín . ·oieite de ,vg11el, onde foi rechaçado um 

da estrada que conduz a. Belfort ., entre .as, cidades de Emden e 1>;unsten, 
. avanços·na·direção,,(le.,Her.dQgen:hC>Sçll,;.\ .co·11tra.7ataquo alemão. As forças ger-

-'}lcm elis!so; as for,;:.as,á\iadas· expul· mà1iicas reconquistaram por me .. io. de 
<Montbelia.rd, informa a D.N;B, OABE()A DE l'Ol.\'TE AMPLIADA sa.m gradativan,fehto'fas;. ,f<>r.ças' a!emij.s ,1 • co11tr"'~''}agues n. vila ele Reuse), na és: 

ela. região sitúadâ.'.a,;leste· .da,,estr~cla . trl!da. · Emdhov~11-A11tuerp1a, · Junto "
. de Ein!Íoven-Nijti1egen.,, · Qs. alêTI)ães · ftônteira da l3elgica. 

SOBRE A GARGA!\'TA DE BELFORT LONDRES, (Reutors) -A cabeça de· 
LONDRES, (Reuters) - No setor sul. ponte alia.da •estabelecida do ·outro lado 

da frente ocidental, as .. tropas nort~-· do canal Antuerpia-Tournhour foi· 

~fii~~~:f ~:~ilf i ff ~f if · ::~;;;,{1l~1::::1·;;.;;;;: OF EN~,f,Jj:i.Gl&AL CO NlRA 
~~~~a~::;e c:'a~:~';i~t~=. ;_ór1\ªs,j,~1~t1!:~ , ~:~~=~:B:!t~\~n~~ats°r;~,~n~;~ªd,~~r!!t; . •• , . - .. · ,1 .···:: ... · · .. ·.·.:_··".·"·.:'·:,(· ~.·.: .. 1. ·.rI'.iB'•, :. '..?í/··· < ·.·.·.ri.o' ... ··r ··.·· ... ·(· 11 . . A· . 
troa e nieio imediatamente a: oeste· de'· os quais infligira,n perdas serias ªº. · · ltr· ·,Lé: · 1,, · ·:li u ;' · ·. · t, · 
!~í~:t: g~~~ea~~~ ~:º;~~o':-'ti~ti;;~.; ~1~m!.lfi°~a!s"ii!~~\~t~ia!t::\~~;°,\'; - . : . ; .,k ·• . ' : ·. : , : . . .• . , ·· : . . 
pelos aliados. Bult e Restocl, o que representa. um ' -- . . . . . . · ... 

~ .• 

avá11~0 de i'Vai-ios qúilomêtros. 
· A· noroeste da gargantà. de· Belfort, 

as .fo'rças aliádas lambem reallz.arâtn 
Os hra\sUeir<>'s.à1tacam ,com grande · tmlieto 
. _.;..·,c~nqµistâ~':d·t:f V e 'VIU- exercitós pfogressos e conqtli!,taram. algumas vi

las. Jilm· consequenciàs, as- forças .ale• 
n,íLs dêsericade:,.ri1,m \ 1oderosos contra- Q. o. A:LÍADO NA IT,AtIA, (Reu- · . ãs ;estradas de ferro e. de rodagem ini• 
a.taques, ·mas.foram repelidos com 1,e- ters) As trcn:ias. bra.sllefras,:.e1J1··ful•. migas.;,ao. longo. da, co.sta. norcx:ste da. 
saaâs perda~; .. · . . m3i;i,nté of~n~iva., re~1~~;i#í. Ji!'V.Ó!i._e ·1taua:. . . . . . 

REGóSIJ<f PEL.\. RETJR:~nA... . . iluportan~s avanços:= ex~l'llmldade,091-·. .Os caças da força .aerea dos Balcãs 
· · · ·. ·· · · · · .. · · ·· · · · • ·'dentaL d. i rr.e. rite :ita)iat,.a:; "•• ;·:/ · ·.·.='·. ; · 'd~seriéaµearam operações de varredura. 

ESTOCOI;MO,. (Re11ters) - O co~- · · · ·v·IO. LEN' ..,.·8.81.·M·A· :·:A···.'.·p· ·R ... "SS.AO. '., ... "sói>re>'o·terr!torió da Iugosiavia, Albania 
. re. sp· ondertte d. a. agencia alemii,··D.RB. ... "' · · · · ·"· d t· Ir 

iro Quártel General <la frente .oclden- · · i•Bit'.(SILEIRA<-'··'\':" ,_; . . / ·ei·arecia.. ; Avives ·do. coma.n ° .e~ e 0 

tal anunciou hoje o. seguinte: . · Q. · G. ALIADQ'. NA.,lT:API~; ,é~u-'. · i~~t;,ti!' }'·0 J~~~tt::.!, ~:,v,:ç;ig~~ 
"Coms'egiiimos retirar através. da ·Es-: . ters) '-- As t.ropa.s·.-~~llel~~~,::~tão·,.1~-; : Jij,via. 1 

cá.Ida maiores cotiÚngente·s de .tropas vestindo com e~~l1)~:yl0 l~i;ic1a.,:s~~e •• a:.. As unidades da força .aerea do Medi• 
qúe ôus?,mos a· Í,'i-irrciplo espáar. o "Linha .Ooti~" ,. na.. ,extre,,:p~~de:,oê.1-; "terraneo ~auzaram 100 sortidas, das 
otimls.mó prevaJece ,agora no · q4artel. dental_. da._. fr~~~ it~l.9.1llli, :: ,no \ ulti'-11:~( .qu~is ,· t.odos. os aparelhos regreilsa.ram 

· gene cal .at~mão · <la . · frente oc_identa.1.. ponto : onru_e ... ~., )I~ :i~rt,i.fl
1
ci\4?,-,., ª~Ill-ª .. : .:·!liotm. a.lme1ite. ãs suas ba.i,. es". . . , 

l,'ódemo~ agora agul),rdar novos .descn- · a!n.da ·riã:o foi. rompida' :dev do·,a:•e,,,~_ra·;· ... · · •. ·· . · · · · . · . · · 
. volvllrientos · da situàção na 'frente· oC1°: ord~rla. • teslsteitéi1Ji·,:di1.,(tót#;.::gêrina-, : . · · -~:400::PRJ.SIONEIROS ALEMAES 

den.tal com .. absoluta confiançà'; ·. · nicas. · ·As·:tfó~·:.,bri!i;úe~.',COntatiipi\.,.' '~. · : .. Cl,. ALIADO NA I.TA. LIA,. (!teu· 
À F.OR. ;...A .. ÂE. REA .. AI,IA.llA .FUST~GA cóm a. asslstencfà.· d~ 'troptj•norte-am:e~,, ; :.ters .• '.'"'".: Infornm-se ·, Oficialmente que · rs DEFESAS INIMIGAS. rica.nas : O .a,yançci Jii:aslleiródoLcorisi•iº ,.d~s~e;o 0 inle10 da:atual, Qfenslva, '3". 13 

· · derav 1: ',... . .. ·•·· · ·:' ,· ' ., ·. : ·de.·1,etembro> ·?' 5,o Exer_cito fez .mais de· 
LONDRES, (Reuters) ~ Anuncia-se e· · ·' · · ·· · ·' ·· · . S:400 ,pr!,sioneiros alemaes. 

ABAi ~, JOURS 
·- o· gránde. fator 

de' alltbiepte, 
~praziveis 

~oh.tuas éie estilo colo

nial e mexicano em . ..... ," 

ferro forjado: , Colunas 
e pedestais em madei-

1·a • esculpida e em por
cdana;. vidro ;.e:··~erami· . 

~a •. Vasos ,oµ a11foras· 
c6in ·1uz. ·indireta: :e111, · 
linh'as ',:.d..e····:tirtciç,;··.ef~ito 
órnâfü.é1)tã:l, ·· Abât~JQtfrs ·· 
sirdpl~i· ;;é ôtl ,; ' estü~l'a:~lúz :. 
en1 ipergimii,ho,' . s~Ô,i, · 
nacrolacre . e .. Jaroinit.e. 
O mêlhor so.rÚrtlehfo 

· · da cidiide 1 

Comprar 
bônus de guerra. 

é abreviar 'a 
vitória! 

oflcialmente que caças-bombardeado- EXl'.rOfS; DO .. ;S.o E:'(.J!;J.!,pl':i:O, . .. . · ;Por·:· seu· turno;'· na sua .ofensiva,. o 
res da; 9.a Força Aerêa· dos• .Estados . ,Q. O;· ALIADQ 'NA •'lTALIA; ·(:i;tel.J•,,. 8.o Exercito .fez 9,000 prisio!leiros e des- , ·. 

~:l~OS,C~~~;~'::ra;:m~:ti:~ÇÕ~~.llie~;~: i~~S)Exerc~:~;~r~r~i~~~:;~a;; ,~:~li~;;,.;~~~~~!º~1~!~~:~0S~ ~rr~ [ · 
~'-::Sucetâôiâi'.de MAPPIN S.TORES . , .... , ... ·. ., '_•, .. --. ,._ . --· '.'""'. · .. 

Uma nova 

ROU:PA 
de êasimira de 

pura, . distinto pra= 

drãodistado coniec-
• 

ção . esmeradissima, 

oferecemos por 

OR.$ 

ORAVATA~ em 

t1ifos. padrões 

CR.$ 15,0() 

,ilaixa P.ostal t 11 

viaris.s "- Renanla; por· fra~ das de~e- travados. com eidto.' duran,te o,,(!ia,· çon- • -0.e· materlll,l blmdac!O do 8.o Exercito: fo- J 
sas,<1,t ,linha. Siegfried, realizando um ·quistàr~in•ontem.trés·môn~11,np.!IS,· 31:.sa;- · ram .de' vulto identico, · , . 
tbtal '.d(i'•l,038· sortidas. As nreas ata- ber:. Monte BO:Stlone, .Monte Qg~mll' e ===·======================~===:;::::i:;=:::i!::;;::=;;:=::;::::=#=======;============== 

, cadas foram·· Co.blefrtz, · l<'ranckíurt,· Monte Can~ái .q~.·dQmb:~ain;.a ·•«trada. . . . .. . . . 

.•il\fü:Jtr;1~11~11:~Ii~~1fi ;!i:f~i#11itRU'SSOS·· E.· lLE.MiES~tMPtN.HlDOS · NA 
·~~~~~et~~~:~~ri:!:·~al~~gi::r~;:~~~::· la:t:~:NSl;N::·~.;~

1·º\;i~âf_i~ofk' ·1··. -·.;A.·T .. ·.,· LHA· FINAL D o·. ·.·s·. -P.A .. ·1·s E s:. B A LT··I e o:s çõeii ·e: ao\ material rodante:· . · ... · :B.JtJT,/\~JC() .. ·. ,.•:: .,: .. , '.:. . . 
. Q •. o.,·ALIADO .:Nà(I'fAl,,I~;i .(~.u-:: ... 

;C0~'-!'1.lÂ~A::~::A !'i'AZIS .. NA. . , ters) - í\s··tr®ai 'do •8;0'-E'xerct\-.9;:•no .·' 
· · · .. . . . •· . ·. · . · .• .• · 'setor" do ,'\Clr~a~l\ig; ·12ro~;'lliara,~7~.,'e'ni •: . ,.. . 'l7'"'W 

LQNDTI·ES, cn.éut(n's) ._ .. As. forças viólentas . lut® cóns1<!er~as, $S ·mais.· · · · · · · .. 
àlemis· desencncfearàm t.rGs. J)oder_osos violentàs ·já tl:avadas•·e111.l·wirit:0rm:jtl~;: : Os ·/·.º .. ··.·.·.azis. esperam·'. retirar suas <-batidiJS tr. opas ,'da Letonia --

. e· on· ira. -~-af:1lt.·.:\1.e.i a· 1e·st.e d.e ; Nijmegen .. · ·11·a1,o • no dªc· orrer da ·qua as· for,..as,·a e----· · ._ .. , · · · · 
Às investidas g·e1-ma1\icas ro1·am tçaas m~ • reauzàram,,nuniewsôs-;;,e. :v1ô1ehtos: .··~. . Barbàrldades come.ti'1as. : pelos . nazis~as 
rcpel i<!as. Os alemães mostram~se' cá.da ·contra .. ataqu~s.: ·. · : .. · ;,, ': .: . · .. •: . , 
véz mais éagressh·os em todàs >as frene . C()l\lÚNiCApo,,OJ'I.cu:i;~ : .. ;; . ·, .. ·_.MOSCOU,. ('Reu~rs) ,-'-·. Violei:ita .. ba.-
Jt~s.. · QUARTEL: Gll;NERit:Cr:,;A,O'!'r~LIA;- ;talhlÍ.·, naval ··está sendo tràv~,da, neste 

ASSAI,TO GErtAL A ··AACHEN (Reuters) - '.É O Stgúlnte,-0 -texto, do. CO• - momentoi no .golfo de' Riga, onde os. ger• 
1'~STOCOL!,10, (Re~ters) .. ~ ;,j:,~d()·Se · münicado offol.a.l.' diVUlgadó -hoje·. i;or manfoos,fontàm bloqueár o trafego ma• 

es1,era.r ·qu0 o ·111 iriligo clesencnclr:ie,. a, ·este· Q·. G.-:-. · .. . 
0

. . . . . .. • ritimo , sovletico, p!Ü'a salvar as tropás 
qualquer momento, º' seu espeFado _as- . .".Operaç~., terrestres:~.·-.-,. ,As .'tro~s alemãs .cercadas na Estoni.a. 
salto geral â. ci<làcfo de Aachen" '°"'" ·americanas ·do 5,o'Exercito;.nó' decorrer . 'A ·•·ESTONIA QUASl · TOTALMEN·TE 
declarou hoje o correspondente <lo de ·violenta ·luta' coi:oáda\de e:idto cÓn'-: ·.,. OCUPADA PELOS RUSSOS 
guerta da agencia ofi~inl alemã D.N.l3. · quista.ra.lil ·três: mótit:3,nhas, 'a;. · 51!-ber: . LONDRES, . (Reuters) ·- PespachO ., 
na trénte ocidental, acresce.ri ta.ndo: . Monte· Bastione, ··Monte ·OggioU ·.e> Mori.~ · de; Moscou ánuncla que "a libertação 

"Aachen· nada. mais é· que um· 1í1on- te canadâ ·que. dominam, a•estre:da· l"lo-· ·da.,Estonl8, .~ quase· completa". E acres-
tão· ae rulÚas, e111 meio as quais exis- rença-B,lo'nha. ,. . . . . . . 

1 
cento.: "Os campos ao longo da estra-

tem aigÚÍrs edificiós a.Inda intactos., os Mais· pira ·l~ste as -tropas ,11,orte-ame- da· do· .avanço do exerdto russo· estão 
quais p~recem cstfanhos e irreais. A . rfoanas também fi2eràniJm,portantes ga- literal.triente cobertos de inimigos mor-
l11aió1·ia dos habitantes de Aachen .. foi nbos · ne,:e!itra.da:.,Flotenzuola.-Imola. ,· . 'tos .'e:·de .. equipamento .abandona.do. .Ao 
C\'!I.C\\ada ha muito tempo. l\filhares ele No .seto'r· clo.,AdríatlOCl ;0(8:õ'-·Exercito. sul: de Pernau, as tropas sovieticas ~-
1,essoas i>erma.neceram, t,oiem, na éí<la- ·,,'iu-se· .empeúlÍa_d9;,em. vitoenta',àu!i• n_a.·., , rt€traram diversas dezenas de quuo-
de, ·vivendo nos porões: e entre· os ·es· · qual o 'íriimigo.o desénêaâeou: numerosos.- metros· na.. Letonia.". · 
:combros'. · ·contra-ataques Lno 'etêrt~no •._elevâdo .'si- · -IS<>LADOS OS ·RE!\IANESCENTES · 

ÀVAXÇO ALIADO NA lIOLA1"DÀ tuado ao norte de :}tubiéQU.·.. . . . . .NAZIS . 
. Operações· aereits ~,.·Duranje. o .,d.ia· .MOSCOU, (Reuters). - As forças do 

LONDRES, .(Tieµters) - As patru-. . de ontem .,as ,operações .. àereas,. aliadas. auareche.l ·. Govorov .. avançam· hoje . pela 
lhas. aliadas. avangara111 de 8 a H qui- . ;foram seriamente ·re&i;r-ingid!l,S :pelas COn·' · Let.oilia. a . .' dentro numa. extensa· frente. 
loinetro.,: e meio para oeste de Elst. dições atmóstericàs desfavoraveis, · as ,. ,<:irandes grupos· de forças alemãs - o 

Violenta 1tita continua a leste d.a es~ · quais provocaram ·o ·.c!J,ncelin'lé11to. · dás·:·· ·remanescente 'do, is.o exercito sob o oo-
•tra·da :Arnbem-Nijmcgen, onde as· tro- · operações marcadill!·para·.as•esqiladrill)as :· ·mando: ·dó general Dieherd - ainda Uu-
pas. !}ritanicas investem. para, nordes\e de . bómb'ardeadores .·medlos: ·~.·,,pesados,.:' · ta.m ·á ,retáguardà ·do exercito do mare-
na. ·aire~ãó. do Reno, partindo da vila Os · caças~J:>Omba,!lea.do;ils . -realizaram,' · , chal oovorov1 na Estonia, numa. espe~ 
<le Bémel. · ·porem; .ataques-de ·.pequeI11t: eP:v~r,t(ld).tra rança de escapar por mar. Entretan-

to, essas forças fora)!! . àgo~11. 'intejra,; · péc:Ía1 '.alemão) .-de 'I'aUi11:; apàreceu no · 
mente ioola.-d~ -nd iriterfor, ,njio ,terido cl\mpó .de ·concentração em ~o'ge e or-
mais, s.a.lda .· de e'specie .. àlgu)riá.. na; :dlre•. · ·c1eI1oú que .eis internados; inch!sive es .. "' 
ção de qualquer porto, · :· , ... · .. . . ·. , · · - tonia.nos, letões e lituanos, estivessem 

.... A Ll.lTA NA S,~O'7~\Jlt.!Í{\ . . , ...... , pi:eparados. 'para partir. .· . 
LONDRES, ((~_µ~rs)"~ :o comüni.· · ··Em 19 de setembro, elementos dll.S 

cado -do. comando dll$ ·forças tcl:le,c,oslq- · tropas "s. s." füeram todos os inter
vacM informou. 'qqe J,qtl!-,· pesáq11,.;~táv~ nadas· sair dos alojamentos. os prli;io• 
ontem em progi~ ... ~la, disputa, , da... · neiros; entre · os quau; muitas. mulheres 
ares. ;carbonlfexa' da. slovaqúla. 'Qs ter~ e criil:nças, pe.s.soas doentes e ·pessoal dos 
ma~iç~. estave,m~ll'.~i}!flo;.inte~sàrriên~ .. serviçü,', medjcos, ·receberam Ordens. pa
te, mas a .aavldade 'dos patrlótp.s-·.çres.• .. -ra.· apanhar. cad_a. um deles um granqe 
eia e ~ exp11,:ndi~ •. : . Nos .<>utrQ11 s1itpr~. . t6ro de madeira nos campos proxlmos 

.a. luta pros.reguia •lgua1mente\favora'vél· ·do. acampamento· ·e em seguida deitai· 
aos Jl1l,triotas. · . . . . .. . .... ·, . · · .. · sobre os toros com os rostos vira.dos pa-
RETIRADA GERAL HUNGARA.;NOS ra a.: terra. Imediatamente depois dls• 

CARPATOS . . .. ' ' . so, a.s tropas "S. S.'.' fuzilaram Oli pri-
LOmJRES, (Reuters) -· A agencia sioneiros a rajada.; de . metra.!hàdoràs. 

hungara de ·noticias · .. informou ~ta,. ma- Um segundo grupo_ de prisioneiros rece-
nhã: "Um porti~voz .. militar hungaro beu·.orderis •de colocar os toros sobre os 
declarou que o exercito. hunge4·0, do1r cada.veres. e deitar sobre os mesmos. No:. 
Carpa.tos empreendP,u· a retliada · geral. vamente, .as. 111e.tralhàdora.s. funcionaram, 
O inimigo procurou, perturl;ia.r .os mo~i- eliminando, tambem, esse grupo. , : 
mentos de retirada-e luta.'.feroz·se.·desén- Assim; os corpos ficaram estendidos' 
volveu na passagem de Ta.rter,e na. pa~- eni · quatro .ou cincQ fileiras. divididos 
sàgem de Toeloyee; Durante o dia de pelos t_oros de· madeira. . Os àlemães 
ontein contimiou ... Janil:iem .encárni\,ltdo .lançaram, então, .petroleo -por cima. :e 
combate entre Misko e Nagyvara~. : O puseram fO!?,O, carbonizando as vitiinas. 
in~(!lº co~e~11.IU,. nO'Í'!!il .,.varit~gens 'lo-. Termiilaíio esse espantoso massacre, os 
cai, • , ·• ·. · . ·. · . :. , . · al~mães deixaram' · o local apressada-
os PROPRIOS 'CÔMUNISTAS•ÀLAR- mente. . · . · \ . 

MADOS'.C()M A ~ARBARIE NAZI· . ·AS unldad~s de vanguarda. das tropas 
· 'MOSCOU, ~úters)' .~ A émlssôrà russas· avista.rám grandes' cha.m.as, er-
[oca1·citou )loje uma..infoririação cío:cor~ guenc;o-se numa clareira 'ela floresta. O 
respondente 'de guerrá. ·do· ''Ízvestià'.' f?go ·não destruiu comP,letainén~ todos 
sobre novas< a.trociclJtcjes aJeinãir nâs ''vi- os traços da inaudita atrocidade . ger-
Zinh~nças de• Tallin, ·capita.L'da,• Es- maniqa e re,stos dos corpos ca.rboni2ados 
~nia:. · · •. ,,· · '·' · · · .. · podiam ser vistós ainda entre o madei-

.segundo o , corresppndente,:.-, tr.ês: mil rame ein chamas. 
·pe.s.soas, inclusive nfü p~foµ~irÓs:rus- ====:;:===;:=========== 
SOS e. ~onianos, foram· JriO?t\lS pelos ale• -o··. ca· .r· .d·e· a'I .v·111eneuve. rece,bldo mães perto da. ·estação ferroviaria. de 
Kloge, · nos arredores de Taµin; sendo 
seus. corpos quelnl,aaos em ~gil.ida: .. · , pe· 10 s·a· nto· Padre 
, ' Quando as tro!)a:s sovieticas rompe~ ·. · · 
l'am as defe.Ea.S alemãs e iri:v.estiram .em ROMA, (Re ters) - o Papa Fio xrr 
direção IÍ. ·costa, . b,\l,füca. estonia,na, o' conced.cu hoje uma audiencia privadà 
")3<,nãer Homina·nd" . (comà.n.darite es-. ao Cardeal .Vi!leneu.ve,. de Quebec; 

, REf4DA.s::para ·LINGERIE 
RENDAS, do Norte, féitas à mão 

1 REtfDA.S · J).ata alvas e roquetes · 
REN.DA$,'..,d~ . .-~t9dàs as qualidàdes 

Compr-êm'. na:·. casa · especialista 

· 'RUA DAS'PALMEIRAS; 88a 9G 
··. [fel. 5-4070 - S .. PAULO 
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Infeli.zménte, · as l1iQO~s do LE• 
GIONARÍO llObre os projeto.s pan
aràbell estão em vias . de reallr.ação' e 
d& .~alJMQáo malll inteligente e prn• 1 

(!ente que se !)OllSa .imaginar. 
-4 . f~e11tação do ·. mundo islamico 

é coisa multl-iiecular. Não é em um 
· dia, que re vence tal tradição. As con• 

versações de Alexandria parecem ter 
tido . por · escopo realisar essa. reunião 
"de, ·modo muito modesto" iniclAlmen• 
te.-. No _que consiste esse "modo muito 
modesto"? Em preparar a união dos 
p o v os maómetanos, uniformizando 

. suaa ·· legislações. Depois que as iels 
é.stiverem unificada3, os eostumes igua• 
la.dos, tudo emfim preparado, a uni• 
fl~ão politica será 'feita simplesmen• 
te por decreto. 

.Como se vê, o que se prepara. é uma. 
organlsação jurídica. e social una, que 
vá ·do lilUo, ou melhor do litoral afro• 
atl.aJltico ao Ganges, que se extenda 
1-~1a,· orla · élo Medite;rraneo, do Mar ver
melho e-do Oceano Indico. Es.sa. orga,ni• 
zação JUridica e. social comum será ba~ 
11eada em que? Forçosamen~ nos princi• 
plos · comuns • a . esses povos. E quais são 

· eles? , Os pririclplos mus.sulmauos, As• 
:iim, pois, .se prepá.1·a uma vasta "com 
monwea!lth" ou mesmo um imenso Esta
do mussulma.no, t,em à:, portas da Europa. 

Q:úando nós, ocidentais, ou:vlmos fa· 
l&r ··em mussi.umanoi;, llOrrimos. Essa 
palavra. parece-nos indicar forçosa
mente' a di.ssipação· sonolenta .dos ser• 
ralhes, a lascivia esteril . do.s .harens, as 
iriterminaveis .horas de divagações .ocio• 
:ia.s. j~to ao "narghilegh", os muezzinS 
ignorantes e pachorrentos, proclaman• 
do suas preces do alto dos miriaretes 
poetlcos e lnutels. Tudo isto é muito 
fütere.ssante. pa,ra gistralr as crianças, 
para atrair os artistas e historiado• 
i·es. E ··não. pa=, para os ocidentais, 
de ·artido de ''nursecy" e de museu. Oxa• 
lá. foose sempre assin1! 

,;, * ·~ 

·~ 

r . ·. . -···. -
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O NOVO SEMINARIO .DO RIO 
OE JANEIRO 

No Rio, no terreno dó secular semi•. 
nario de São José do Rio Comprido 
reaili2l0u-se a cerlmonla ·da. benção e 
lançamento da peélrà . i'Ulida.mental do 
novo ed!ficio, . apC>Stolica. iniciativa · do 
Exrrto;~sr. D. Jaime de. BarrDS .ca.mara.
Nele poderão ser instalados condigna• 
mente, não só ó SeminMio Menor como 

~~!::'.i!~/::n: a~~~:o
8J~:1:~ 

<11? Teologia era feito nos seminarios do 
Ipiranga, em São Paulo, e Mariana, em .. 
Minas. · · 

Assl.stiram., ao ato o Extno., Revmo." 
Sr. Nuncio Apostollco, D. Bento Aloi• 
si Ma.sela, o.s · tl'lllos ... Srs; Bli;poa de 
Uruguaia.na, caiw, seb'aste e ·Oriza, re
presentantes do Clero Secular e Regular, 
falando n.a ocasião o Exmo. Mon.s, Dr. 
Benedito Matinho, que exaltou o acon
tecimento fazendo um breve hlstorico 
dô velho $emitia.rio, e da grandiO· 
sa iniciativa · do . Exmo. · Sr, D. Jaime 
Camara, que virá engrandecer a Igreja 
no Brasla. · Na Igreja·.do Semiharto foi 
celebrada. Missa, .iôtene; 

Para, edificar .. eàse .Semll!ario, o sr, 
Getullo Vargas dÔ9u material de. cons
trução, conforme ot jornais noticiaram. 

.FALECEU-· NA .. CHINA· UMA· 
ILUSTRE' MISSIONARI~ 

A Revma. · Madre Í\Iària Xavier 
Berkle~; pertencente à Jamilia dos · 
Duques de Norfolú, faleceu recente·· 
mer.te em Ch:usan, no arquipelago · si· 
tuado na desembocadura. do Yang• 
tse-Klang. 

A Revm::\. Madre. completara pouco 
antes de falecer, 54 anos de tra.ba.-. 
lhos missionàri<>s .ná China. · 

Sua morte foi muito sentida em-to· 
cl<' .º. arquipelago, .. tendo b mandarim 
d~ ·região custeado os seus funerais, 
mandando tambem construir. um b~ 
llssimo tumulo no jardim de seu. con• 
vento. 

Para isso sera 'liclta·-auriião das/religiões1. 
O "Estado", .. noticiou ,hã . algam · 

tempo a ,realizaçãó de uni Te-Deiim 
1·ézado na· Igrejà · ·Anglicânà, · desta· · 
cidàde, por . ·um,. Padre ·-clsmatlco.' 
Este 'taci.o. levanta; o.· problema . da· 
cooperação entre as várias rél!giões. 

É está ·uma tecla que -vem sendo. 
inc:essantemente ,bati(la ,nestes· ulti
mos :tempos ·e. "para.: sàtistà~r ao 
desejo . de . esclarecimentos. de/ vàrlôs . 

. leÍtores . , ' o "Legiona.rio".: ·.proc1il·[!.rá 
boje responder· ,sf- será -licita: a -un.lão 
ruoral .das reÜgiões, por·meto'de um_ 
pacto dé siÍenclo sobre 'todas aà _par
ticularidades . dogmaticas que ·_divi•. 
dêin· os espiritos, e de um pacto:de 
ação comum, que passará;" ao .. -largo. 
de· todos os dissentlméntos ·de· d·ou, 

.. . . , . ,·· . ·. . ... ·: 
~.- .. : .• r 1 .•. : , ·• . - _ •· , · 

mão,;c:iue def!ejaiuos :tl!mprit' um de-· . 
v:er;.'de., noíisi> cárgo :apostóliéo fa. 
zettdt>V0S. ·esta ..• cOmunicação, apraz~.; 
Nos., 'Vós, recó111en·J:}ar . a : pratica'. se- ·· 
gúida . pelos . Pád.res p"aulJstas •. Estes 
têm .por .sab1Ô lll.etodÔ realizár CÓll•. 

'.ferénc!âs .• pul)l!cás pàra, . nossçs: li•. 
mãos,dissidenfes, e de explicar assim' 
os dçgÍfi.1s caioúcii's ~u de refu~ 

' à.s. : obJeçõés que . s.e ; opçíem . a :e:1s es 
dogmaà. Sf cada Bispo em sua dío• 
cesé. anlmisse: à pratica. e· à, freque~ · 
cia;'de~~âs C?Ilferén~ias, N,ós , ve(ia,. ... 
mos cóm: alegria esse : fato. se . re~is- .·· . 
tar_; ... porque. , e_stamos .. :certos . de ; qµe 
disso .. resultarão grandes vantagens 
esi)ir!tu,ais 'para ª!l âluiás. . ·. . • : 

. trina,'' . E.stà união, aminc1adorá de 
novos tempos, Jahçark pontes :sobtti 
os .. fossos e derrubaria .. as,. bitrreh',às 
"sectarias" que ·impedem· que se di· 
fundam os benef!cios sociàis' <lo .'.seii-· 
timênto' religioso que anirila.-:os hÓ· 
mens de bôa vontàde. E com· a der~ 
rubada das "seitàs" e das "càpelas" 
havêria. UID'l ,SÔ "cristandâde" à :fra~ 
balhaí: · Óinbro a ombrô. na •f:áréfá. de 
reéônstrução inora( do m:uri~o., ·' · 

. Nõ.s VÓS. 'desejamos , etc." Coino se 
Vê ·:em'lugái-'de se··jAQstrár favora.v.el 
á tática do··~terréno<.cômuÍn" eni se 
trâtándo dÊ11herejes i cisni!ÍticOÍl/ o 
Sa~tó' Padre' Leão X:II . recomenda, a 
'cla,1:ii. 'pr~gaç¾{1dos · ,dogµi.~s ''da. Igr~ja. . 
C:i.to!ica:e a i-efutação,: sem subt.éi.'.fU• 

. gio_s, ·dos pi-éço~ç~lt.os. e ,objeçfie'i:i .que . 
·esses. irmãos separados opõem á ôóu• 
Ít"ll.18.· c'âti:>lJca. . '.. ' . . 

Por oütí-ás· palavras em vez da çon• 
fusão -dos càín~os, a .Santa .Sé j-~.' 
cqtµell.dá' que: ere.s: se réP,~I'etri, :'tra•' 

* * * · · ' -1- . -balhando.·se ~Uvamente parif.qµe:'.·~$ 
Através dessa linguagem atraente,. , oveiiiJs . · separadás venhan'l : Mini,fo• · 

vemos a distinçãó ,que ,se d,eseja., fa· ta.r' 0 nu;mei-o. das que se ácliánLnó . 
. zer' entre 'a. igreJa, "jµí:Micâ" e a reau 'do' Senhor; · .. ··. · .. ·.. ' , . ->M. ' 

Igréja da "caridade'','ª,' qui fecente- ... · .. I. s .. ti, ~m.· 'J~ pa_.fs. de m.i,. i.o.r.la.':·P.·_1.·o ..• ,··. 
ménte. fazia ·· alusão o Sá.rito :t>a~re 
Pio XII gloriosamente rêinantê 'Ji.a. t~stante. Em .um p~fs catóUço ,O' ,-p.ro-. 
Enciclica sobre o "Corpo•l\1istfoo. de ·bleiila não deve .siquer. merecer,,dis• 
Cristo." . cusião. . , . . . . :, J/;. 

E essa mesma união das ·religião 

~~b~:i!:r:~:ª~q7;e~q~:r;·;:::~1~ . o'. QUE,SISNIFICf A PALAVRA 
a 1·eforma soéial ·'qú'e; ,como proble- · ' ' ; ... ' • • · · . < • 

ma.,moràl, é dá alçada dfigtiéJa, q'úe "QCUPAP.ÃO" .. . - . 
lhe deve ditar as diretrizes); es·sl! . !t 

·A famosa.Basílica de Nossa,.·sei1hora <la Guarda, situada.no.alt.º. de .. '.ttm.a .. das.colit.ms de.··.Mar .. m~sma. união.vem ~eildo tentMâ. bá.; "Esc~vergo para. O Brooklyn T&blet;, · ·. . , . Yarios anos, nos palzes ije maioria. o Revlllo. ~-. Anton:'1'. de !:.aura, ~pe-; 
selha, foi. alvejada pelos alemães, durante· a sua resistenda naquela cidade da França.'. Apesar 'disso, i prótestante, tendo provocado 'éin · -líío :.:cia:5'. ,for~ - norte-aJI1ertcruuis: .nai 

não conseguiram. evitar a derrota inflingida pelas. tropas anglo-americanas e pelos "má.quis'\. (Foto· fins· do seculo iiàssá:do ª' segui_nte , No~ndla~ re:làtou o seg~liite :epJsodio:. 
d I t A · -) · · carta apostoüca do Satito Padre Leão· "NUJ?ll' pequena àlcle_là onde, celebl,'l!l-• · 

O mundo mussubna110 po.ssue l'ecur• 449 FRANCISCANOS NA ª· 11 er-• mencana. · .xin·-ao Delegado·ApostoUco·.dà.J$an· ~./ri:V~garloriiê_dl,sse·quese·sentia. 
C!~ natufaes iridlspensavels ao supri- . . · . . . . . . . . , . . tá' s~ . uo.s Estados u~ido!S: ~/' .A e:ittremamente ~feliz ,_p<,1- ver ·,os .soldâdo,s 

==t:=~t;f:u:;~t!i TERRA SANTA ,, ·o. ·N· .·s .A- ".·.R· .. ·.A. :o·· ·A·. ·.. A ... ·n···. ." ·o··· .-R ·ª.·."·A,.,,· .. o· •.. · ..•. o···. -.~'.·M .. ·1.:: .. _.i_,R .... ' ... · •..•. ·.1 .. _-.::.-.A ... · ·. ~~~ifor::"~~:e~:~:~::, .. ·:~1~~i~t~- iº~d~E~!=~~~ose~iaE). 
de· toda a. economia europeia. E, ci>m A custodia Franciscana dít -rerra. IJ U lJ,:_ "8 11 \, [a li America em washlngton. . · .. · . ' ;,i,lemães se ha.viam• aboletado •em sua,; 

,. C 

.~::n:ft!d!::m;:~ra:u:: ~~t:./~~u!~.1:~t!;:m:tic~~ A: A 'R-Q. D 1.-.f) 1 o,,_ .. :r_s 'DE· .O l·'(,N·D A. ;··,U -.R r. :;_11_ 1· _·_·f f, ... :~ii;,.,i;;nt, ',;'r1'""' .• ~~~'':;."':::::1· 
l!Ulma.no passará pela mesrua; transfor- q)le no a,n() corrente existem 449 Fran-.. li " Jj Ir L L L .f,..: . ·Fomós informá:doá que,se .reunem. ·.:i:es.;; bà,tla,m ,à.: . .sua _porta,._pegavam em:: 1

• 

':itº ~al~~:r :use1a ~un~~:,u=~ c~c!lno.~. consagrados. a. w;a.· ~ão. · . rttil'i · E
6
s_ta:d9s 'Un{ilo~ dii:. Ad· '

1
rrt}fü;:it.~ar !is~ ~~=~ e ~ua '80tama. e o ~~eúla,. ;,f.:J 

· .. . . · . . . . . Pentre eles, .5fi são norte-.amerlcanos, '--- .· . . .·. . 1 . •.. ·. .. ·. .·• . . .• . . . • ·• .. · • semblias .nas .,qua11J; ~n !!.~ .. · ll-)lle~~· ·.··· "i. · .· ·••: • - -.. '• .. . . ... . . . .. . f1> ·:/'',•:< · . !t8dg!::;~;ll;00
~ .. tr~~~~~: c~tl'lP}t?~r~-"Í-~,,-PúpQ ·:~,~~~,Q,~· .·· ~':'' : ,: : , ~· .·.·· ,~<.' ;,·· ·.·· .. ··,.· .. · ................. ·.· •.. ~êi·. ri.·.;..,t'.11\:,,A;,,~· . ········ te,'·ó's'catóW1os.s~>-urtem•a9s.,(J:\\E(S:e_ ·.· .. ·~á.y~~ ~D!í\-~flij~.ea~l))OS CQDl~: ... (; <. ':j 

~-~~"~ 1,e &·,~esse' ,a êfu!~l¼":ia~í\.&~j!e tor:~ ~e, ;~~ad~ e ~::~::~~r?~-~1.,,,,"C"~Ji-U'i."TR:·~,F'lM'ip'l'•J.7ftAu;~~8-~::·.~$,;~1~8,~ ii}.;y,Mil~:~.~~P-.~,~J,, : : ,.~";~~1~~~~~õ~::~ . . . . . . .·. . ,- . . cf~it·~ 
~t~/1: :~~r:!reJ ;;~º~:\ !~ ocupamº prtiné1r9 1ugar com 1srm~ni- VALVER:OEriSOBRE O . MAGNO ·. ACONTECll\lENTO , . · qu~stõ~~ nfutà,is. N1~âc1 ~ó~· r.e.cott11f 1,:'":.. __ -~n_ ~ué~ em:, . ' 

brO§. Em seguida, veni os. ~pari.hoiii · · · ·· · · · : .. · -' " , · . ., , cetilos,o.cutdado pelas coisas· relig!a• qu&·,eifüv\!mOS·llâ:Slêlllà· e:Africa. F.an..-- ,. 
a, , perdeu potencialmente - a ··iritoria com 53' ReÍ!g'iÓSOs, os, ·fra.ncés.es .· com . Cefabrou-se .com gr.11.11de br. ilho . ~ . Pai, No Evangelho de S. João e.: 2;0, entns.'ias. ino., a 'incontida. .. al~griac. e o.e• sas.\ que, cada vez mais;. a.ilim~ essa. ·. ç(), ::a.tira. '. ... ·cíores;;:séin_.: êéinta;_ninh0$. dEI '. ·. 
11eri. 'da. Chiria. Os a.màrelos oo se11• · , · - 1 · !ma. :e M b · · t ,..:.... · .,,........ ..,,._,_ · 22, os alemães com 17 .'e os iugoslavos · piedade, no d_ia 21 de.·Sé.témbro pp,, vs. ·41-42:· "Eai eu vos dou graças . vota exaltaçao que em:po gqu a a . naç .... o. ·. as, sL em que,es_sas ll.B• · ~.ra ....... oras;·r~·""º',pe • .,.._, dificll' 
taram . um em Cfda, ponta. da gatigorra. e .OS caná4elllleS · com. 13, a· solene• C011Sagração da. At-quid!oce- ·. pôrqÚe. ri'f e o·u.,viste,,. eu porem sabia. dos'. catoliC0S ·. reéifen5es mi glorió,Sâ Sêmbléias · COIDUUS':hàjami ;,sicli> '.1até -- ptta:'Os• ·pobre$ éS(!ÍdadOS. ,· Ê,.esta· • Úlll9,, .• 

Q~alquer que· seja ·0 lado que :iuba, 08 As numerosas .. tarefas da custódia. se de. Olihda· e Recl.fe ào imaculá1o que semp~e me ouves" .. E ,em s. Pau- jornadà, de 21 ,de. Set.embro de 1919, hbje .toleradas: PÓl'. um· l!ilencio: Pl'll:, o~: ~m -\queime' sinto feliz .por .~i'; ·, 
' trà~rtará para.· o ·alto. se .realizam_ na. Palestina, Chipre, Egito, 'coração de Marla .. Preparando a Con- ló.. aos Hebreus, c;. 3,0 . vs .. 7.: "Peloi de·.novo faça Yibrar ª>?,lllla ·desta ,ca• dente;. pareêe-noÍ;I · rilàis ,sàbiOéqúe .:os' .. peqúeno;, Ubia'·Vez 1 em 'qúe e.$va·" le.; 

. . (Conclue a.a ·2.a pag.) Libano, Síria e Tirrquia:. tudo isso gra- sagração, o .. Exmo. Revmo .· Sr, sua reverencia'foi atendido". Facil é .. tolica.· cidade. do'Recife,.;seinpre mais católicos reaUzem' seus éongl.'~S01! à . vítntando Uhr,de. 0méüs ,h9m:~ns.,uin ·l)II,.,. 

Mais ,uma ,Vitima dos nazistas 
Segundó n.oticlas do jornal· suisso 

''FeUle d'Avis'' de . Neucüatel, um 
·Padre da cidade de .Loraà, na Fran. 
!<a, morreu · em consequencia dos 
maustratôs intllgidos, pelos a:lemães. 

O · refel'ido Sacerqote contava 61 
anos de idade quando foi obrigado pe, 

• los soldados alemães a carregar pe• 
sados cunhetes dé munições. Um 
trànseunt.e que tentou ajudá-lo · foi 
castigado. O aludido Sacerdote foi 
deportado para. Valdahon, no Depar, 
tamento de Dou)Js, onde faleceu. 

ças à generosidáde dos_ cato.Iicos do D. Miguel de Limà Val.verde, Arce• poJs de:entender porque o no~so San• corifian.te n9 poder· e nà clemencia. de parte; toda vi.à, pàra,> que 'Q.,bériêflclo, li!stá emljOBCaclo'por: perto··estavà, a.tiran•; 
mundo': intéiro, destacando-sé nos ultl~ bispo Metropolitano .daquela. 'Arqui. to:Padre l'fo XILgloriosamente 1·ei'. · nofi'sa; Mãe e Protêtcira,ó a.Víitifo1:'dõ · ·cfosses_'congressos., J!.ão,·s~jâ Ünlp~ . _do0 à.e.stiro::, : .,' .·· .... . . . 
mos anoii O àuxilio ·provenÍénte dos câ• diocese,' publicou a segúinfe 'Càrta· .. 11ante,"cbm o- coração amll.rgu'rado di• t , Carme!ó. ;· . . . ,. : . m~nte df!leil;, poc'iei;ão;<l's. católico!i i~l'.· . ''.I'rês.'>Sâçerd<>té$ .. catQlicos • já f~; 
toucos norte-americanos. ·càbe .aos pp', Pastoral: · ante dos estragos qué essa guerra tiio . Ntida mais justo qüe;. n~stes.-.lllO•. d~Íià-'Yos ·de · tá.!. sorté<·'-ilue me$mO c~Ojl·,:par.a;. 'ª .re~!l'ipetisa., etér~1a,/ 
Franciscanos . a honsêryáção_ e vigllan- "D.· Miguel. de. Lima.V.alverde, .por .. prolongada e crúdelissima· velÚ· ca:u, mentos augUstio~osque :v:lv:~~os,. a~- aqueles. que·se acham: separaqos·; da· Vlll d~~'.fOl '~Orto·,por- um .. tiro de-: 
eia do culto ·em 61 lugares memora.veis mérce dé Deus e da santa Sé Apos- . 1sando. à. cristàn.~ade, e .a todo o mun· . siosos por uma paz 'que ainda 11ã.o f,e' · Igreja. catolfoa poMal,ll ,ser ·admiti• ·. e!ilbo.scadll,; qualida. mm,1$trava -na · ul•': 
do Novo. Testamento •. 65 igrejas, iriclu• tolica, Arcebispo Metrópolitano de. do/-vol,ta;se pa.ra· Maria, Améil/adora . poude coxís_eguir' e:é ç'Il_em; por que dos .a titulo de ouvintes. , , . ,til!Ios·-~crall_lentos.a. um::solda.do a~o· 
~ive duas basillcas e ·2'0 capelas,. 46 pa,.. Olinda.e Recife., çlos cr1stão.s,- refugio· dos pecadores, todos suspiramos,· nada.,. mais ,~usto;, Ao mesmo tempo, veneravel . · Ir• . ,nizante. • ' ... , . 
roquias, 18 mosterios cou um novicia• Ao Revino. c113ro e aos !íeis desta· co;u11i.dando repetidamente todos os •1•epetimos, que em união com o So• 
dtl, um seminario preparator!Ci, três ca~ Nos:.a Arquidiocese. · · fieis de_·cristo, especialmente· as cri· bera:no' Pontlfice, · usando•, das,.- suas. 
MS de. estudo e três m!..ssionarias, Amados Irmãos. anças, cuja inocéncla foi · sempre o · ·mesmas palavras. consa~rarmos a 
47 residencias ,conventuais, dois colegios :Em meio às. tristezas que ensom- . encanto de Jesús - sinite parv-ulos nossa Arquidiocese de Olinda,.e Reci• 
com. capacidade para 850 alunos,· 39 venire ad . me - para umà. c1;i.tzada. fe ao Imaculado Cora~ãó de Maria. bram. 0 mundo contemporaneo; tod,os . , ~ , f' d · · 

· escolas para 4,334 estudantes, dois or- os C'lhares se v·oltam para _0 llorfaoti• de, oraçoes e sacrifícios ª' nn- _e. Que . Para este ato so.leniiisitµo, qµe ~e 
i'anatos para. albe.-garem ·160 orfãos, te.-distante. onde esperamos ver sur- cesse 9 flagelo da conflagração mun. réauz·arâ;, no glorioso· dia 21' na Ba, 
'Ullla tipagrafia !' varias oficinas para. gir a aurora da paz, A paz é hojê as-. djal. e se obt!!~ha a paz que Cristo . silica. de Nossa Senhorá:· do Carmc:. 
o aprendizado de artes. e Ofícios, piração úniversal. Ela ~ para nós .uma . veiu trai-;er ao mundo, a. paz que é às 4 lioi·as. da tardé ,êoJividàmos to• 

gí:ande esperança, Esperamos <iue do - obra da justiça,.· opus- justiti.ae. pax. · dps · os CàtoHcos tesiderites. nesta ·ci--

A ··atitude . do Osseivatore .. ·Romano·· para • 
Cbm O governo t asCista . . ·. . . 

Memorial dirigido ao Sr. Cordel! Hull pelo 
Conselho · Polones : tlos E.E. · U.U. 

~aos surjà, à· ordem, .. das tr.evas · a.: E_.n_ão, contente de pôr toda a Igre,a dade··do Recife, d'e·modo :especial o ' 
l~z: Todos, os nossos votos.são. pela· de· joelhos· di~nté-.do ,trono dás ·divi, · Revmo. Cab!do Metrópoli~tio', 0 Rev• Uma· das-obras· de gueifa.-·de maior· ,A invasão: dos palses· balios · pelos 
·paz de Cristo no reino d\'l Cristo:· um-. nis .~iseric<:>rd\as, num transporte ,de· nío. Clero se·cuiar e RegulaT,-as Con•' vendá atualmente nos Estados· l1ni• · · · alemães· 
mundo melhÓr em que todós' os ho-, ac,endr~do . zelo, àquele ··zelo que· <le• ·. grega·ções e :Associações, Religiosas, dos.é o livro ."(>' Vatical\O;e ·a Gueí:• ... 
xn.ens se sintam. verdadeiramente' fi·, vo

1
ra · s1.1a alma -de Pdas;.01r ~nisverst~l,. ª Açãçi CatoNlica de Coislegpios. ae 1·um_e ra",· .de. c_amilo. Qian~. rra, ·11~.e a.te.· · . A. op_osiçã~ entre a San.ta :Sê' f! •• 

·1110s de Deus·. e ~rmãos uns dos outrps.' co.ocou nas maos 0 '' a.ria an is• outro sexo. as ema · aroqu as ,uo, 1941 foi corres~n.dente . do !'New. · f~élsmo. ~,,cQntin:n?, ·p:sr/Cianfa.rra. 
.füs_te. será o milagre· da,· graça divina., . sima a sorte· do genero humano,- co.n· Arcebispado, onde ainda não se fez, York Times" em. !toma.· Eúti-e-'os' ca• ~:foi'se ·tncreinelitando. Enquanto a 
Não cabe nas força::i humanas resol• sàgr~ndo·o.ao seu purisslmo e ima- faç~-se<a:sobredi~a<consag:a!lã<> 11a i;iitlilos mais interessantes- desta ItâUa.:tascisfa,se regosijava cóm. ê 
\'e1•, o prôblema;impos,to, a .li.umanida• cµlado coração. Ai a sua alma de Pai; . ~Rrimeirap oportumdade< a, Juízo: do obra. destaca-se .. o. CJ.Ue '·çont. em' no. ta,. invasão ,germanica . dos· ·pafses Ba.l• 

· Por ·;·um despacho procedente dé 
,Washington, .informa a N. C. Em ves-
11eras de iniciar-se as conversações 
de: Dumbarton Oaús em Washington, 
sobre a segurança internacional .de 
postrguerra, o . Conselho Polonês dos 
Estados Unidos. dirigiu um Memo-
1-àndum ao Secretario de Estado, Sr. 
dordell Hui!. para. pedir· "a. sol!darie• 
dade das na!lões de cultura ocidental 
ria. realização politica das bases que 
fortalecerão a • segurança. presente e 
i:útura da America". . 
. O Co,asenho · 1•epresenta uns, •• -.- •• 
6.000;000 .. de cidadãos americanos de 
ascendencia . polonesa. Num'- entre• 
vista de imprensa o i;ecrefario do 
C<>nselho senhor Stanislaw - A. .Gu· 
towsUi a'nunéiou que havia. entregue 
pessoaÍmen.t~ · o documento ao assis• 
tente dO Secretario de Estado, 1>r, 
13,, Long. 

Fol assinado o memorial por 3.200 
Delegados à Convenção do Conse.lho 
celêbracla recenteinente em Bu(alo •. 
Ao pedir que se preste a devida con· 
sideração em Dumbarton Oaks, o 
te,rto expressa que "as conclusões 
fóram apro:Vadas ·tomando em conta 
,mica. e exclusiva.mente a. seguran1:a 
dos Estados Unidos e da comunidade 
de nações que lutaín pela, liberdade 
i;:ontra. o depotismo." · 

· · · o memora~dilm comparJi. os prin• 
· êipio3 da Càrta do Atlantlco, que 

"fW1dá a estrutura do mundo tuturo 
110 predominio do direito Sobre a fOT• 
ga" coni a concepcão da, esfera do 
influencia, a qual pode-se considerar 

.. uma· ·•carta fundada no p'\"lnéiplo· do 
. ;predollllnio da força sobre o direito''. 
· · formula; cuja adesão "acarretaria pa, 
· ra.: os. norte-americanos a perda da 
· confiança. da, humanidade". · 

· A . seguir; faz ver que os · allal!os 
natu'-'a.is e potenciais da Amerlca es
tiio constituldos · por todos os pafses 
livres . da Europa, que somam · uiua 
populai;ão maior de soo.000:000 de ha-

, b!tailtes; =sã_o'· quasi ·tQ_!l0$1 , º~e!'.~!l,-; 

"com exceção dàqueles que em sua 
obstinada . agressão demonstram. que 
tem perdido a noção do· direito inter
nacional". É preciso: que os Estados 
Unidos prestem m,âior· atenção _aos 
sucessos internac!onais, pois .. ê . de 
transcendental tmportancla · garantir 
que "os países que lutam pelos bens 
da. liberdade sejam l)rótegidos dos 
agressores· totalitarios"~ 

Repassando os >principios da Car• 
ta do Atlantico · e. a sua significação 
contraria .à esfera de. influencia, o 
memoran.dum expressa que não se 
deve conservar o povo americano. fg• 
norante por mais tempo.·· · "Deveria. 
considerar-se .... disse - com pleno 
entendimento da causa· · as · ;'anta
gens presentes -e futurás • dê cada 
formula. e decidir-se".· Por outro la
do o sr. Gutowskl advertiu que. não 
se poderá obter· uma paz justa caso 
se·' reparta ou 1le absorya· qualquer 
nação aliada. Referindosse. âs · ma
nifestas .. ambições daJtussia, a quai, 
segundo o dirigente polonês possue 
màis territorio·· do· que pode adminis• 
trar, ô sr. Gutows.ki asseverou que as 
nações não podem , lutar pi!>la · liber
dade quando . sabem:. que . seus terri• 
torios são ' reclamados · por países · 
mais · PQderósÔs, · 'Expressou ainda 
seus· temores d&. que a· Russia está 
planejando (>,uso dâ esfera de lnflu• 
encJa para dominar tódo o ierrttÔrió 
possi:vel da. Europà, cÓm o próposito 
de exteridér, 'lógo a, seguir, · o comu• 
n!smo: ··adiantou· ainda que â niesm·;i 
Aleman.ha,· poderia abraçar o comu
nismo. para poder sobreviver •. · 

"Q11ando o Cons~lho PoÍonês dos 
- Estados · Unidos.· se. opõe à , ideia de 
uma esfera do·. Influencia - .· L'1Bistiu 
- .não somente o;faz _para defender 
os. interesses. da· Polonla,. c;omó, tam
bem se opõe · à tn.conj;estav_el .expan
são da · Russia na Lituân.fa, Letouia. 
Estonla, Flnla.lÍdia,. Che·co-Eslovaq~ta, · 
e ·em· tQ~§ Q..U.m,,s, Pit..Q/,ie~. j:\?; • ~ur<>. 
11~", '• ·. , .. , . ; . 

«e pela guerra. tremenda que há.. cin-. comu:m ·,dos· fieis se derrama em .. ex· · evmo. aroco. · v~is .·revelações· ·SQbre.-a; iiit[t1,1de:·: do ,xos ~n·o. dia·10'.:de· lila1o-.·de.)94Q,'·.o 
co anos assola O mundo: ou .c1:isto pressões·da-m·a1s profunda e sentida N'essa hora solene; da.' rioSsa con• orgão da Santa sé; 0 "Ósservâtore Pontífice .Pfo-XILtomo11 uma.decisác>' 
ou a morte.· Essa -milagre.havemt'l.S · d!)VOção, em .àilseios d'alma .abraza•. sagração ao' Purissiino: e Imaculado Rómano",· frente •às: med_idàs. impós• ousada . nesta. ,. circunstancia, · ao: 
de impetrar .da miseriêordia intiriita ·dos.de amorosa· solicitude pelo. bem . Coração d(;) Maria, .. cheiós ôs'éorai;ões tas na Italia. por Mussolini •desde·, ·~réstâr apofo ·m:Ôral ·da•'Sâri~ :Sé··à: 
'de Déus que nos. creou .é tanto nos de ._seus filho's, em suplicas fervoro· da. mais.,viva confiança: na )ma •pro- 1939; · · Belgiêa; Hóland,a ·e :Luxe~burgo, .. eni: 
ama que-nos fez dom· do,seu, P,rop,rio sas ,e como~eJltes. Ess~ consagração teção, repéti~OS a mesma lormula. , Na. primavera de 1940 _. exptlca sua luta. contra.a. Alemanha. . , _ 
Filho .U.nlgenito ,Nosso senhor .Je~"us. que d?s lab1os do Ponbfice s~biu ao · de .. consagraçao·_de. que .usou b Sauto··, 0 sr. Cianfarra<_: ,Mussólini,,se ,sén• 
Cristo, a-fim-de que· tenl,tainos, ,vida .. ·. c_oraçao da .... Virgem. Imacul~da .... vai . Padre, e,~- a. seguinte;, mutatis< mu• tiu.irritadd ao compro\iàr ·qÍie· os i'~a-. ·VioJen~l_às .. do elementos .. fascistas 
abund.ante .. •É o nosso Médiàdor dian- · sendo ,reP,etlda,. em, .todos os. cantos tandis: uailós'· ~vaíil mais crédito às .-n'óti-
te: do Pai e bem sabemos que só n' .da. criSta,n9ade ;ªº~~e. chegara~ se~s (Conclu,: ná 7.a,·pa~.). cias. provindas· ·do ·-Vàt!canÓ qµe . âs . 
~!e e ·por· Ele· teremos acesso junto. ecoi:i. A csm~agta.çao lida por Pio XII =============== dÍi'undidas, ,com , plena., "Hberdade, 

· ao trono do Onipotente .. Unico media-· v'ª)ll.se~j'.lo .repetid\t em todo º· mun~.. pela.·· imprensa= nacional. ···o publico· 
dor. que ·.é, nosso, junto d~ Deüs: seu do· cr1st~o, e agora chega a nos~a vez. M d I l,lâvia" per~bido . que os· diarfog,. tm• 
Pai, quiz todavia O nosso divino Re- · É O momtinto ov,o1:tuno. Revmo/Pe. Saboia de. . e e ros · ptessos, etc., '-false!!,vaiµ · a ;verdà.de, 
dentor qúe Maria sua Mãe .santissi- · Den.tro. 'de .. br. eves dias esta çidade · · · dos. suc .. essos .trttérna.ci.<>.n. ai.s; tiór .... ·ts• 

· · J ci1egou no dia. 2 • p. p. · a est.· a . capital · · ina tosse tambem a ·nossa l\Iãe. M.ãe do, Recife,. -que ,justamente se g ()ria· so preferia o. "Qss.evatore: R()tnano", 
e- advogada.· dos· interesses de toclos · de ter:,como, J;'adroeira, .No.ssa Se,nho- · 0 Rewo.' Pe. Sabola.- ·de Médeiros, ·no que ptopor~ioriavà '.um ~ervlço, in_for-

. os· •cristãos,· cpm ·. credenciais ·de Me· ra, 'do Carmo, .vaf·.celebrar .com. ·ex• avião da'. Pana.ir,• procedente· do :Rio tilátivo·.veraz ~r.iniparciál,'.aiµda'· que 
dianelra junto ao seu divirto. FiUio treinos: de,· jubJlosa devoção, o 25,o Óránd6 do Sul; · , limitado. Este .. diario, .. 11ue.;antes _.•da 
Jesus, em favor de todos nõs. Deste antvetsa.rio da coroação da Imagem . Sua Revma. poucos dias antes pas• gúerra tinha uma_ ·tiragem 'de 20:000 
modo temosa certeza.de que por da Y,irgetn,.que .. se venera na ~asi• sar~-em. 'tràrisito.·por esta. capi• éxe!l!plàresv-no'tii"és deabrll·de'l940 
Maria irémos .a Jesus ·8 Jesus ·supli• l.ica .. do. Carmo •. ~ecorda,r é· viver. ele tal,. tendo ido dlretàmer.te' dos .EatadC>S. alcançou :os•150.ô00~ .• · ·· '.. . . ·'.· .. 

: ".,,!.' • '. • , ' . ... • . ' . . ·:. · .• ~· 

Nesse dia 0'."Osservatore Romano" · 
alcànç'óu . a tiragein de . 180.000 exém• 
pl,ár~/l. iiue)ie/âistrlbuiràm em/p!)u• 
câs horas. Sem . einbargo. item · todos 

.. ·.puderam·. chegar. ao seu destino •. Não 
s6 êm Roinâ sti. émpregou até·· a' vlo-, . 
len,éi.a . pàr,a .lffil!edir !!9á . di~tribUiç~ij 

· como · ,tâmbem:no.,fnte,rJor. dô :Pa;f~ 
~ Genova,e Napoles,'regbtraram•se 
afos . Viôlehtós. le:vadQS . a, cabQ' 1)01' 

. g,_i)ti,ó!:i. ..· r:)'.e 'faá(;I~.~. q~e · bítfúiava,m 
os -:jorualeu-01H1,cerit~egar, seus exeui.~ 

· · plares~' , ·., · • · · 
cando . por nós:_ é selllpre . ouVido • pelo . · novo,; E •não duvid.amos · que o mesµ10 unidos a Porto. Alêgie. · · . · · · · · . , . . · . . , .. 

· · · · . O Révmo. :pe, sabOia. de Mrd'.eeios .es- . Ataques do . sr. 1/lrglni~ -Gaida .· Protesto o :exigenclaa. do governo · ===========================.==== teve·durante 6 meses,nos Estados·un1- · · · ' · - ·italiano.: 

Nenhum Ca
.JOf l.CQ. . : p0d8 -.· ·s·. 8~. r· ,· . COmun··1Sf 8 dOll. onde e~:ve. vlsitand~· viír:!as ·. ~1.:. re~f~fºfuU:ª~r~nºdam;~:e-vWg;:/~~; ·t~ra· por ·J!m a· esta, suuat~ ·o, ga.. 

tuições · culturais, • universidades e·.~ª"'· d dir tor do "Giornà.le d'-i•~•ta""'(que ·ve. r .... n. ó fez .. ·.cli.e .. 'g· à.r à. · •. · .. S.anta:s. é ..• , ..... ~ re-.·· · .. belecimentoo.,, . .n_dus_trla. _is_ daquele, ... ""'.is,. ª• .e. · . · ·.""" • · . .._ 
""' ·há· po· uco• se ··sui"idou) ···certo· dia. 'cfain .. .-ão.eori.ée. b.1da,,e.ín 8 .. Po .. ..:.".". , .. 1·) Ai; sua., Revnia •. :arrecadçu .. os,eleme.nWs · "' · . · " • · · ·. .....,. .,...,,._ 

· · •· - ' · · · . · · comentou · com . úm. pouco d.e . sarcas- qüe--':o ffO3iier'V'àtore · Romano~.~. oão 
. , .. . indlspen&avels parn ., a. ~ ins~lação de · · ,, · · · · · · · · · · · · · · l f · bl ti i dit · ·, 

· · uma ~co.la.,de-e.nsino aupe. r. io.r de,.qu!nii.· :.. mo a, rap14ez 'com que ·se J>0~1ur • · pu icasse,no e as · etêntes dos".deo Brilhant_e:.orarã .... o. de. 0:Su. aEtnín. ·encla º· _ ... Snr. · zava.o•.orgão' vaticano.:,A,exatidão '.miii:Hilario.s ital!ânós; 2).qlÍe'ev.if.âài.. 
Y - ca ;indm.trial. · · íriformativa,' assim .co.mo: a :urme;.re- se ,à •máêr!;ão. :de t1tulo.11 que cha,m~ . . 'Carde~l. Carlos·> CSâlóti' Essa· escola formará• espec!a.llstas,em sistet1cia do º"Osserv1tor~e~aiío~· sen> a,ateni;ão.,-:3.)·que. aba.,ndónâsse 

Suá Eminencia <> er. cardlal. carlos de e tetorn.ar ao. vercladeiro caminho. E f::f;,ª e1n!:;:·=i~ti 
O
~~;_ !i!cit~- ~Jit:~~e:t.~~$~~&~~;~~;. :!~fã:WJ~~-Jf/~;:l~~:~~~~f=t;~:t: 

sa1ot!· em .vibrante oração, conde_i,óu a ~to' eu· vos digo e vos aconselho; depois começa.rã a · fUl'lclonai"·d~ro '<ie 'pou~ c!stà, · O>qU1~ o •governo-:,nãQ,. poderia $eêrtifán& d~ Eâi!i,l,io, -rech~ssQu· @ 
aproximação dl>S cat.oiti:os: ao com-únl3- de -havêi-. trabalhado durante 60' anos éa ·tefmw.: áJnda. 'que. ~já,· em.,.,.ca. ~~l~_ràr por--muitO>'tt3tí}l).0,-/.'Pr·!Jí.9ipal~ . :kexlgenc_las :que constitUmDl· nAo.sf 
mo. · PoiS, sob . o, .. ínsmU:a.nte. ~peUdo: e:m ineti .s'açerdocio, :ionsagrado todo é1e ·sa. . àaligàdâ,_ contudo. s'~· ,c~n4tr_ú1do . . mente de:vldoc..â;, tnterven~ão-.da·tl~ ó.ma.· -falstdadé como , uma·· ·~citação. 
"catollcos-coÍnunist,a.<;", vârlós grupos .. a.o bem da juventude e das classes tra- úm edificio aq~quàcio P,~_·f.escõia,'dc, . füii'iià gµerrã estarl.Jníhietitê,\ Aslllttl dÕ1fdíreitoa•de liberdade da:.itll-l)ren,. 
'ie ratollcos modernos, proc:ura.m; como . b~ac\pras, as quaís, tanto tenho âma~ aeorao com os planos ,que trouxe dos .• {oisque Roi>ertó;Fá.rtnacéi;-.iitretor'do sa. d<>, Vaticano. poi$,o Osse~atóre 
outrora, · uma . aproximação com .. os . co- · do·. e· e.ilida . amo, com particular bene- -Estados Unidos, · teitos. pel~ · engenheiros · ; "R:egime , Fascista'', .. lancou · um ,de jámais; re·correu , a·;tit.ulos-·de :"im]lren• 
munisras italianos. ' . v?lencii"; · · · . tiorte~am~rica.nos :dê Michigan. ,::De seus .. mais Violentos ataqués'-contrá. sa·exagerados para,atrait à àténçãj>: ,, 

Depois de inumeras reflexões súces• l".inalÍzando, sua,. Eminencia declarou: acordo com-~ projeto,, a.· ~i;<>la conta- o- dia.rio ponti(icio e seui diretor{ o .. ainda ·mais era uma ignora11~1,;i·q 
slvM. em· que .·opõe aC>S · prmo1p1Õa 'do "Naquilo ,que . tocà· · a nós . ca.tollcos, .rã. • coni • todC>S os requlslt()e< t«i:nicos conde' José- Dália Torre. "Desde A!& . · D"issãó eapecifica,:da lgreja, -que é t, 
comunismo a. doutrina caWJica, o sr •.. d~po;1ltarlos de um.a. valiQl\lss~ heni,n- . ocupando i5.ooo·m2' dos 4 t2,ooo m3'· do tembro de 1939 - · expressou-se . - · ,de" "traballiar 'em, favor·• em, defeaa 
carcllàt sa1ot1 ·Jeclarou:" "For tais· ra.:. ça. espl#tuar que nos C0µ1pete sua,rdar, terreno escolhfdo,em · Ja.guafê. · este 'diarlo, e , por consequencia .· a. · da ;·paz,, ln11ptrada'· nos-.ienslnameatos 
zões, um ·ca.tciltco ,não pode 'ser eomu•.' tiremos dela o incentivo ·e. o valo!'. para À escola principia.rã a.-:functonar, com Santa Sé; ·abraçaram a -i:..-úsa·_doa do ·E:van,:t1lllo". 
1$ta. Aqueles que .. desej&ndo COnaél"• 'uplr em nosso. redor, todas as for~' do a. :;ec9ã~- le <l.uhnica tndustl:ial; espera.n- aliados", pelo • que exigia ·séu '. f~lia,. ' 'Çont~J 'esta :flmte, '~titude cló-)Vat 
var-se tncolumes . nas fijelras -10 catol1• trá~ho, .é!Ue ànimadas pelo . ~iritci . fº o ~vmo. Pe: SabOia' qtjé 6U~a' a 300· mento. sob o pretexto ·de. que ·era' lns- . ·tlcano_-1 empregaram~se ·outros . ittefo& 
,dsino~ ge'.aITs.ta.tl!:m nas celul\!,s comunis• .. ,ci:fs1ão;. 'possam• Jograi;. Q · m~l!.l,ommento · . b. nmneto· de,aluç.o~~inwmp,wis-c:t,. p,ri•.; · tnµnento doatlrif_nifgo:!'· da· Italla-,E!·''.O .··· d1 ,coe~ção;ico,nt.ra>os,quais e.ista -,rg. 
w;:devein:'refilétir,' 12011-~erar-G~IH\tftu;. - ~" P,rQlCW1ªgf.. . · ,, · . ·;.t ·mm'~_ . _ , ' . . .. ~~v.eni~·}uO:eU§!'!• , '· ~~,ir_vi~;f:~~t~.{ .. ·, · : 

-1: . . -. ' '-1. ... :.•.-··,.'.·~:_~,_:<.-·:.:~1\ ..•.. · .... - ·JJ-·;·,- \··'-<·\·' ::.:'-':ts..~~)~,_~-~·-:.:,_ __ ::.~~~-~~~~=·= 
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· De Cruz D' Alta· 
, Um livr,· de .Fé. em cujas paginas 11ívL.1 os altos princípio!' de iµs• 

tÍga e da nossa i,iviliza('i\o C'ri~t,1 ~v:, lt ,.;,, rfo ,,.,,,;,,fflO' dM rff'f,,,nso• 
rés· dó bem. entre· os quais se éncontra o Brasil .. 8 poem_a.s .co!]l JO µ~:"., 
tràções. Cr$ -12,00 --" • encadernado· com -paifoc CrS ,20,00 .. Em' .toa~ •ilà· .!Jv,t;i,,: 
ti.as inclusive as catollca.s, ou a caixa 2375 -e/ reembolso postal 

A EX'.mANHA ALIADA 

Afinal. rénderarn-se os insuri.:etos d~ 
Vàr$0via. Ap6s- mais de dois meses de 
luta heroica. os soldados do valoroso 
General 13or tive-ram de entregar-se, a 
~·de mupi~õe's e _de_ vívere\>- ~ó 
a_ s~a. · coragem .inaudita· nao . era suí1-
cié!lte para enfrêtitar um; inhnigo mui
tas: ve,;u superior en1 homens e anna• 
tllel'ltos Mas assim mesmo esta cora
gem fez ultrapassah todos os limites 
da$ contlpg~nclas humanas, levando a . 
reslstênclâ a úm nível quasi' milagroso. 
~do em.· vão. porem. 
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SUCURSAL NO RIO: . 
Agencia noUciosa Su1-

, Americana "AsaprlliS" 

As tropas russas que avançavam im-:
petuosamente Polonia a dentro, deti
veram-se às mari:iens do. Vístula. Não 
hoúve C1Úem não pensasse que, mais 
um artanco. Varsov!a seria libertada. Rua Almirante Barroso. 72 
Repetitl~se, então. o episodio da revo- Fones 22-4375 e 43,663-1 
lução parisiense. deflagrada em· iden
ticas clrcunstam:iat, & for~as de re
sistência, de . ha muito latejantes no 
subsolo, . pteparadas e organízadas 
atravez de mil perigos e·trabalhos sem 
conta, vieram a lume tal como em Pa
ris, nó momento em que os exercitas 
antl-n~lsw batiam. às portas. o pla- . 
no parecia infalível: precisamente .nit 
ocasiãe> em que os nazistas· tinham ne
cessidade de concentl'ar todos os seus 
esfo~os. o fogo se atearia · dentro de 
s~ \)l'Ópria · fortaleza; a confusão nas . 
:f~ hitlerlstas seria indescritivel, e 
se~· met:iitavelmentelevadas de ró!;. 
dão.. . . . 

· ·Anunclos: 
Pe,çam tabe!a. sem,.compromisso.! -Não publicamos colaboração de pes• 
soas extranhas ao nosso quadro de 
redatores. · · 

O LEGIONARIO' tem o maximo 
prnzer em recebe1 visitas às·· instala
çõ,es 'de -.tia redação' e: oficinas _mas 
péde que não' sejam as mesmas· tettas 
nas 2.as. 3.a:s .·e 4.as f~as, por exi
gencias do serviço. 

7 DIAS_ EM REVISTA 
(Coric.lusão .ela 1.• pag.) 

'· Qn,Patis, todos se lembram, o pla
'no deu resultados extraordinarios. e os na~. SÓ· puderam reconstituir. suas 
lirihaa na propria fronteira .da Alema
nha. Em Varsovla. porem. não acoó~c
ceu assim. Os. russos deixaram.:.se fi
car ãs. margens do• Vístula;. enquanto Ao tado · de~t.a. gra.nde pote11cis. pagã. 
os. titãs do General Bor se debatiam. que é. a. Clúna .,.;.··simpat!ca. a.llâs e 
desesperadamente na cidade bloqueada,_-· benemerita. por niuit~ tlt!lloo _ _; tem.os 
uma loriga agonia· que terminou · na . a URSS, .ie um pagalllsmo mil vezes . 
sua ·denota. Assim. o que pará os fran- peior, um pa,ganl.smo ~pico chei-ceses foJ uma aura de vitoria, foi para rando 8 apostasia. se, 00 lado de&;a8 
os·potoneses mais um golpe rnortal. · potencias tivermos· ainda um grande 

Eri,ttetanto. sé o futtesto acoritêcfrnen- imperio pan-arabé, o que. se~ do· Ocl-
to fos.,e devido aos azares inevitayeis dente cristão? . Em outros terinOG, o 
da guena ainda séria suporta~! .. Po- que será. cJ.a mtluencla. internacional da-
·rem. tudo indica .que estamos não di- Igreja.? . . . 
ante de um fato !llilitar,. IJlll$. de um . * * ,~ . 
golpe politico. Os l11SSOS não só nadá 
fizeram pelas tropas do Gen. Bor. como.·· vei Mas ela pode sofrer denotas _par
impediram que os aliados, às auxilias- . c!aw •. por culpe. de seus fiµlos. . Quais 
sem. Conforme foi amplamente noti- são )lOje seus filhos~ . .Nes.se Ochtente 
dado. ·o. governo sovietico pão. penni- que chamamos . cristão, quem .é crls-

. tiu que a aviação anglo•norte-ameri- tão autentico? ·As ·duas .-mafores. po• 
· ;:ana. levando reforÇOS aos. ·instll'l'etos tencias ócidentals · "cristãs", são· pro-

t!e' Van;ôvia.. pou;;~e nos territorfo~, testallt;es: Inglaterra. ,e E~:: UU. 'Entte 
•adas pelos. ·russos •. Assim, aqueles . os . . catolicos, . quanta. . desorlêri~ão, 
tiveram de ser abandonados à propria quanta. tibieza! 

· ciorte.. . . . . . . , Por tudo ist-0, os. elementos pr8$entes 
' .·Está atitude·do·.governo sovietico es-·1· ·'às ,fa.mol!lls · ·"con.v~'t :.recénte,
ti\ in~ente Mgada ao ~beJeci- l . mente. reallZl!.da11 entre, dlploJnatàs m~-
piénto de um governo polonea· comu-- ometanos no Cairo pare~ desprezar 

, . nisui em Lublin. concorrente do go• por completo e, in1luenc.ia ca.to;uca. n,i. vemo polonês exilado em Londres. Es- sol11ção de. seus problemas .. Tratando da. 
ie governo títere manifestou-se o:f~cial• P.alestina, dellberar&l)l. entregal~a aos 
mente contra o Cen.· Bor. Patenteia-se, judeu~ E os "crl:;tãoo" ser~ consi• 
~rtanto. que Moscou não vê com 1?ons çieradoo como-. mlnOrill. . etntca~ Sab(l• 
olhos. o movimento' expontaneo de re- ihos o que illto s!gniflc&t ser m~oria, 
ptencia, nascido ·da alma- heroiea'. e. neste seculo de teyro! Ferve ainda. em 
eatolica da Potonia, tanto ·q,ie- não he- nó.s o mtngue dos e1-uzad9>5? · 
sitou -em 1eter a marcha da guerra, · · 
atrazando consequentemente o :dia. da aí• * * 
Vitoria e da Paz; afim de .dar tempo , Jeremias, 11os cb.am;lrão. .~ . Jere• 
CIOS nazistas de esmagar tal movimento. 1ui.as · e-:;tivesae vivo. o. que faria. ele? 
Agora o camn:iho está livre, e Moscou R!ri.tt? E se os que nos ~â.m J'e_re-
poderâ desen.V"Olver os seµs plános · po- mias estiv~m vivoo ao tempo . dele. o 
líticos na Polonia. . . . que fartam ? II:ittm se qivertir e111 Ba.• 

O caso do Get1. Bor veiu lançar mui-. bilonia, talvez. . , 
tá luz sobre outros ·casos semelhantes,· Se Jere• chor~va, seu prantó não 

. Óêorridos nos Balcãn.s. Sistematicameri- era esterU. Desttnava.-.,<e .a reerguer 
te, o governo so~ietico pr(Ícura ~estruil: para a. luta. e- para 'o .ttiunfo os filhos 
os movimentos exl)OlltaneoS dé. re~is- , de Deus. · 
tencia ao nazismo, substituindo-os por o Santo Padre Pio XI escreveu cer• 
uma tr.ímà de agéntes. · submissos ª ta vez um pensamento iinporian~ · so-
:Moscou. Percebe-se, pois, que · mesmo brn este assunto .. Quanto mais nos mos-
quando lutam entre si, nazismo e CD'- trarem O que tem dê ruim: O mundo 
tnunisino ainda colaboram Dai. cett;i- moderno, ci!sre O .eontifice, tanto: mais 
mente, provem a situação assaz equi• agradeceremos ª· Deus O ter-nos dado 
voca da Russia. no quadro das Nações pDSSibllida.de de luw contra. t\ldo éiste 
Unidas, e que· nãtqioucas, dificuliladl?J!I . 
tem criado à luta contra O nazismo. m~~nhamos coragem de ver o mal. 
Basta . que . nos lemb1·einos da atitude Choremos · soore ele. E IutemOs · com 
visivelmente embaraçada de ChUl'l:iilil, todas as armâs da caridade· e'da. !Orta• ao referir-se. na Câmara dos Com~ · · · 
ao caso polonês.. · . .. . . Ie:.a, p.ara o Aebeiar. 

•• Porem. Isto é bom para desfazer mui
tos entusiasmoS apressad0$ - inclU$i..;. 
ve de 'alguns catollcos espevitados -
pelas beliem~renciàs do comunismo. , 

CURSO . OE · FORM~ÇÃO 
. MARIANA, 

. aei]fric)u-se ontem. tis 20,3C ho1·a.s, em 
~ua, sede, t rua, Baf~O de Paranapiaca
ba, ,50, me.is uma. awa. do "Curso de 
Fofmaçã<> Mariana." que esteve a. cargo 
éio RévmQ. Pe. Diretor da. Federação Ma
ria.ria.· Feliifnini. que versou sobre o te.: 
,ína,: o CB11anient9- · · Os lugares sus
peitos - os rugares proibidos: As ce• 
hu e os bime.s. · · · · · 
' ' Este curi;o podent. ser íeito pi:>r . cor-
~ndencla.: · · 

ELEITO O YIGARIO CAPITULAR 
DO· MARANHÃO . 

Com a presença de nove. Conegoa 
Catedratlcos, realizou-se importante 
reunião do Cabido l\'Ietropolita.no,de 
São. Luiz, para a eleição. do Vigar!o 
Capitular . do Maranhão, em . oonse• 
quencia da posse .do Exmo. Sr. D. 
Carlos · Carmelo, no Arcebispado de 
São Paulo. Apurados ·· os votos (oi 
p1·oclamada ai eleição .do Exmo, · Mon
senhor José Maria Leín1;1rcler, Viga• 
rio Geral da Arquidiocese.· Na Cate• 
dral · Metropolitana, onde .foi· realiza• 
<la a reunião, !oi S. Exci~ e1,unpri•· 
ment.wo pelos. demais membros. do 
Cabido. 

HSTADE SANlATERESINHA NA RAROOUIA ~-. ,. . "-
- . . ~ . 

··un· AlJO:UE·· SANl'ANA 

' t ~ G I O NA R 1-~ · 

f A'N IM A- C H RlS Tl 'lA NtT11'F lC'Ã 'N 
'. ' . : ;; . 

··"'· ."· 
:,iltiJ~.J, ... J ... ~ ; r,j -~. Plinio · Corrêa .... de--.. ~Oliv,e.ira . 
Tàlvez não haja entre,!Q(las as orações compoSt,.,. Se queremQs adorar.• a·.,.Atma.·lle._:Crlsta,, a111emos·--a 

por ~'!nte. !Íe homem,~ unút'-'q ue'· supere <!' •'Anima Chris; doutrina' catoll<:a. Crendo. no= q'ue '.a;lgre}á'. crê, ptin~ài\~o 
ti" ;!àm'.,~delifíÍo'~a inthnidai.le ,;m,- confiante ê jérn'ssirno como ei~ p~risa, séritiií'cid b~rt)í{:' ~t~'·~~il_te; é em',:c~i'to 
respelió; erri"é1freza ci«;'°~entii:fÔ-e exple~d•!la riq~e de SU• sentido-~ pr~prla Alma de-- Crjst.()"'étue:·;~~lxà em, gçs~a 
bstl\llC~~ só conheço, que se lhe iguále, a Salve· Rainha e : alma e a .santifica, camo · ê o. p~oprlo ·sol que baixa na 
"Memorar~"., Compõe-se ~ "Anima Chrlsti'' de· 'doze- •u- · agua: ·qúarido a ·toca c<>m"seus' raio_s e a' Uµmlna,' '· 

· plicas qtie -ii~·iiemos ci1~'1ciir em duas P~;te~ bem distin~ ... ···· ;~a~ ~~m~ ·podení'os c:er n'o' qu~ Íe~oràrn~s? como é 

.J11s, ,f:lali, s1i,te ,prlmelras,,,.o: fiei,,cr!.t-t.ão con_sldera o. Como , possível . enrlqvecer nossa·.,alma, com. todos ·-os e-tesouros 
e Alma de Nosso Senhor Jesus Cristo, aproxíma0se d'Ele ;, contidós .em d~gmas que ri~b' cionhec.êmos? _CÇil\Ô ,é ·poS• 
tão e tão de perto, q~e se tem a Impressão de · sentir ó : slvel CW.11: pratlquemoii u!l'la. moral cujós pre~ejto~. não. sa• 
f)ropr.lo calor· do Corpo Divino, de ,to~ar real e ... v.erda• bemps? . _, . . . . 

delramente ' nossos : labios i•penitentes, nas dulclssimas . e pela tnstrugão réligjos~ •. adquirida'· .. no.· est).ido . ta• 
Chà~~\do\ijed~11tó~.; Quali~o imagino s; · Francisco ''de teqüetl~o fi des.envolvida dµ;ant~ toda·. a··~~~ ex_fstc:riçia. 
AséiB, ri~f~n:iós~. vJsão;em ~ué o Crucluc..,cíi, o abragóu, que'~ . fl~J pode 'i:ealmente confom,.ar, sua . .alma 
im~~inp,<>\ b~(lÚipla~·do e~:. exi:~ses, uma 'à uma, as sete_,_. co~· a ~: Cristo, rezar em toda a verdade de seu coração 
prioi~Í~à~\~~pÜcás"'do.'Anima Ptírlstl, e não se •fartando . a·· Jaciu!afo:r1~ 'admlravel: "anllTla Chrístl, san~lflcame". 
ele à; iti~~tir .dura'nte todo. o tempo que d tirou a: gloria 
e a doç~_ra. do divino.: ~mplex?. Na segunda pa_rte da 
prece, a at~a 'Jã: não ·está de . pé, abraçada . ao Redentor
Ceúou · o c:*tase/ e e>' fiel',está ao pé. da Cruz, expri~ 

· min~~ s~ü'~/uí~imos e" fll~is ~rdc:ntes anhelos numa . hu
mlt(Jade. .di.v!na, 'como Maria, depois de se. ter apartado · 

· E, quando. Dom CarJos Car)ne!o de Vasconcelos Mo,ta 
:,.inscreveu· a Instrução ,patequetlca, com o .·primeiro:. Item 
. ele' 'seú progránia, seu ato ·eqilivàlla á 'u_ma·verdadeli'a pre• 
. ç~:. "ÀnÍma Chrlst1~:sà11ctiflca po'p-~lt1ti'I ;meuh'Í''~ 

• 1:, .• • , •.. f . ' . • ' • 

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

.i a11geUca·: VJ~lt<1,~ao. . ,e • _, · .• 
Jora·;, ê :muito' de:'. si' notar que, o programa de nosso 

novQ'.· Ár~i;Jtfepo' i.e 'cobpõé precisamente . cié, sete .. itens", 
comó s&o'-ií~te. as"·supflêi~ mais ardentes e mais. intimas, 
do ''Anima Chri&ti". E, entre· cada item e cada· suplica.
pode-se facHmente estabelec'er··uma explen'dida. analogia; 

. ~~~;t.; ~ 

. Não ii'a sànt1flcação pôss1ve1. parai o ,fiel que_ 1en.ore 
a ~eril~do;de.sua Fé.' Maf;.Oàtc conhe9imento da verd~de 
por si ~6 não ·bastá. $em â vkl~· sacrM:1ental, os fieis· 

. não· se' s1ü'vàrt1. No -~ais 'Intimo'- elo 'nosso' ser; estão os 
f~utos ~m~rgÓs.' do"' pecado. 0Í-Í9,~al. '~\im,bris ·int~ietuals 
de toda ordem, vícios,. defeito,$. deft,oda·. ~sp~le lançaram 

e de. , raiz erri 11oi E, cada: vêz, ~ue ·,consider,âmos hónestamen• · O primeiro item do. programa ê ua propaganda .. 
fesa da Ft é da moral do. Evangelho; mediante a cate• ' te nosáos deveres, ·$em mutilações· nem diminuições, tia. 
-quese''. Á. primeira suplica ê "Anima Christi sanct:iflcà'. ;_ alguma collla que .1e~deria a clán'/~r em :n6s: ~ ffcÍ,\lfUs ,êst 
... ~a,~á: de Cristot' Onde rrielhor a podémo's cónhecer, ,'híc''sÍÍfm0;1i,,,são:ic1uras,e)sl!_s; palavfas.·~:.Q'u'.ât;fa'.e qua~ta 
senão n~ Santo'; Evangilho? · Cada' palavra/ cada • cena, ·• v~*' a '.pb~l'cfçrfatura hu'f!'lari,á,; desfalÍ!Jé:}ob Ó ·p~so ,do ;dê, 
·caétc1: gesto :-11os livros '.sàgrados con~e,tr para ;rios unia re- .· "e1'/;~: tcnde';Í( ~:subtrair aoi;Jugo ~ttji0'.r~1 t :~ló ha :11q· 
velação da santlsslma Almà de Nosso Stinhor Jesus Crls, ·. nil\m'':. afg~{n'i~ 'quô se~ O . auxilio SObrtlilaturat' ela graça 
to. Daquela Alma que, sendo a propria _perfeição· da atmá · : conslga praticar de r,10~0, dura~~t todos os Mand.am~.n~os, 
humana, e estando em ligação hlpostatlca com a segundâ : f '._preclao,_-,flols; que â. l~at ru,~o se· compl_ete pela .'i•dii,_ 
Pessoa da Santisslma Trindade, ê um abismo .infin.ito de .. que as ver,dades co11'1~cid,1$ ª! _t~~ry~f,~~.m.~m. em .at6, E, 
sabêdoria. e. santidade, ê o exempla;. perfeito e . sup~emo ·:. ·. f)ara. Isto, s-ó hi;I , um. c1unl~ho ve,rdadelro, ~ue ó·. a J1)da 
do Icleal àe nossa santificação. A Al~a de ·crhito! 'Àquela · ·lnterlo_r. A·- vida Interior,· sim; e Isto ciuer: dizer, o-·cult1vo 

· · ·. · ·· · · · · · · .. esmerado de fadas às virtudes;· a guerra ·-deolaradà, .. me• Alma Infinitamente nobre e· grande, que abarcava .o .Céo.... . . .. .··, .. . . .. ,, . . . .· ,·. , ... _ ,. . . . . . 
· ·· · · · · · · . · ·.· · · todic" sem t'regoaa a todos os- defeitos. · Este Ideal não. e a: Terra em um anhelo tnc~ssante de ,·sant1f 1ca.r,: os ·:'.: .. ,.: ,"'.'1 · , .. · . · . ., .·. º ...• ,, •.. · .,· .. 1 

homens para a -glorla de Deus. Àquela Alma bendita, de : SI) _c;onaegue som vida sacramental,. IS: ,por meJo da .oraçao 
uin ~mor nobre casto e delicado . ele um amor ardente · e. dos Sacramentos, que o homem obtem as, forças neces· 
e discreto, mei~o até os maiQres' extremos de ternura/: sarlas para praticar a: virtude, Receber os_ ~acrament~s, 
e forte como O bronz;e, aquela Alma que é O sol' divi~ · rece.be•IO!! "cor:d1gnan:i~nte~ --. esta palélvra _.estâ muito 

marcada• no texto arqu!eplsoopal - é- o meio de alcan· ,.de nossas almas, a propria alma de nossas almas; aquela . . . . . . . . . . . , - . , 
Alma não consentiria em nos abandonar deP,ois da Ascen• · ·çar a Vida. E! ln.sensivelmente'. nosso pensament.o se v~lta 

· · · · · · · · '- · · · · · · · · · ·· · · · f · cl · E · elh'o· ·''quem •nã comer deste são. Ele não ~rairia sua promessa de cont,rt.uar a viver _pa~a as pa ~~ras O vaiig , . • _, . _. 0 . . ... ., ,, 

entre n6s. E, por isto, ela estã sempre entre· nós presente. . Pão, quem· não ~eber este Vinho, nao te.ra a vida eterna. 
Realm~nte ·. prefente. no Misterlo Eucarístico em que re·ce· Assim, pois,. o. segundo Item do· programa d.e nosso 
bemos :a .Cri.sto com seu Corpo e ·sangue Alma é Olv1n- Arceblsl)o contem uinj>en'samento eéuca~istlêo import_.m· 
dade, E presente a:nda pela Santa. lgrl'/j~ Catolil;a,· c1,1ja tissir~o: Üíild.oa em es1ilrltci. com ·eie i_m~l<>rainos deslle, já 

doutrinil contem o sentido verdadeiro dos Santos Evan·· · do Santisslmo Sacramento· a reallza9ão de .seus desejos. 
. gelho·s 'ê. 6 pois o espelho divinamente' flel .da· proprla : E com que palavras? Q~~ ·pal.a.vra! melhores d? queiestas: 
Atrria dê Cristo. . ''.'~or~.us Chr!átl; salv;i,,,nos"! :• . : , .. , 

. ltJA 15 OE NO.VEM.SR() N. · 26 · 
,Ea91JÜl1 · da Rua Aucbietal 

e 

• 

PROCURANDO l llE •••• 
• •· Pe. Adalberto · de Paula Nunes, S. ·. D •. S. · · 

. A lllã& é ludo no lar. Quando ela 
vem faltar n11, Viela domést,!ca, todos 
sent~ a sua. aui;;enc!a, desde o ma, 
rido fiel, que ficou desConso.lado e 
triste na tiirra até o ~ilh:nho inocen• 
te, que todÔs os dias .ainda · chama 
pela "mamã", sem que · ela ver.iha 
acariciá-lo·. e imprimh·,1110 o beijo 
q~ente de mãe.' . 

A orfandade é uma condição tl'is· 
te e dura. pa1·a .todos nós •. Principal· 
mente para aqueles que estão a' l)re
olsar. dos carinhos maternos, que 
ainda necess !tam · dos afagos cálidos 
de .. una boa é. giedosa mãe. Geralmen
.te, oedares que perderam a sua ••rai
nha.!' 'não têm aquele calor, aquela 
Vida, que encontramos nos outros, 
onde ainda há. sorrisos matemos. Em 
gera., são lares frios, seml-mort~s ... 

Existe tambem uma orfandade es· 
pMtual. Or!andade na ordem sobre• 
natural. São espiritualmente orfãos 
os que repelem. ou recusam a iiiter• 
vençã(} da· nossa l\Iãe espfritual, ida.
ria. Santíssima. Por isso, se constú· 
ma. dizer oom muito direito e justiça. 
que eis protestantes· são .órfãos, por-. 
que perderam.., por. proJ)ria cul_pa , e 
por ·contumacia, a nossa Mãe (lSpiri· 
tual, . <1,ue', 0 divino Salvador· nos, le
gou na Cru~ - "Filho :eis ar a tua 
Mãe." . . . . 

sendo anunciada pela. . "Editora. V<>~ 
zes'' nos aponta alguns desses ,010-
viin;11tos ')l1arianos ··no proprio •ai.o 
do Protestantismo.· Vamos publicai• 
alguns desses níovimentoi,, conforme 
nos testifica. o eminente purpurado 
alemão. · · 
. Em · 191-0; o esc'rito1· , l)rotestante 
l\Iax Jungnickel perguntava em o 
"Berliner Post" '-' •• ,o que falta.· na 
Igreja Evangelica? A· Igreja; Evange
lica é fria. Devemos· voltar a Maria, 
nossa l\Iãe, e nossa tgreja. ficará. cer· 
ta.mente aquécidá; Faremos . Voltar, 
01.ttra vez, os pequenos, más· tão··,lle- , 
los canticos marianos .•• ," Em 1926 
anl?'cceu na Holanda · uma brochura 
proteslante com o titulo.de "Cor Iv!e
erens", a Inter'cessão de Maria,· na 
qual se lia O seguinte trecho: "Por 
q'le razão Maria Santiss.lltia nãó J.')O• 
cie ser intitulada de Medianefra? .•• 
Nlnguem . pode· aell.egar·S\'! à.· · C1•isto 
que não seja pelas mãos de'· l\Iaria" 
Em 1930 surge o manifesto prótes
tante ."Voltemos· a Maria!' ela Igre
Ja Evangélica de. Colonia. . 

Concluamos · com o Cardéal Fau, 
lltaber; "As téntatlvas de introduzfr. 
SI:! "0 Dia da ·Mãe"·na ·Alemanh.a são 
·como que as' saudades do Protestan
tismo . pelas solenidades . feitas . elo 
mais intimo. do coração à Mãe ··de 
Jesus.u · .· . 

PAROQUIA- DE :NOSSA SENHORA -
,DO BUSARIO DE '.POMPEIA . 

(VILA J.>OMi>tÍA) . : ' . 
Iniçiando o inês do ·Santo' Rosario, 

rea.Iizam-só ria 'tgréji de 'Nossà. iSériho
ni d:> 'Rosarlo de ·vila. Ponipéia', as se-
guinte$, ioiêiiiâades! .·· .. ·. . ' • . · · 

, Dtà 30 hóUve. às 19 ll,oras e mel.a.; SO• 
Iená Ex)?Osfçãd dó_ S!intisslmo ..•. Saé1•0,.;. 
mento - Resa cto· santo Rooario 
Canto cias Lada.lriháS de Nossa. Senhorl.1 

. e 'l3enção Eubi.rlstica.. . 
A este. horar!ó obedecerão: as· funções 

dé todo o mês de outu'bro. . ' 
NQ· · dia' 1.0 ao corrente. · .. o.omirigo, 

tfvéram . lugar as seguintes solenidades: 
· a} Missa'·às 6, · '1, 8 e 9 horas; coní 

Comunhão geta.J d,a:s · diversas MSocia-
çõés · Reilgfosas.- : . · . · 
'b) .As lô,30 é U,30 horas, ·Ml= com 

canticos. ·· · · · · 
c)' As 12 hOrâs, "SUpllça em honra 

de Nóssa Senhora 'dó Rosario.--de; POm• 
pé~", perante cf Sa.ntisSlmo sacramen:. 
t(i solénemenw Exposto. · · · •· ' · · 

'd) Aa'lG horas. ·Proclssál 'com a ,Ima• 
gem' de ~ossa Senhora do Banto ROSS.• 
rio, qub . désfllou · pela avenida Pom,. 
péia. A entrada 'da. Proc.isSãó, sermão 
dl Rosário e :Elenção · Eucarlstleà. . . · 

UMÁ · ALDEIA FRANCESA: SALVA 
. . . POR. SE~: VIGAR_IO ' ' 
:O major Noveli·-.o conta·, como um 

Viga:rio• fra.,ces salvou . a aldeia7 ·,du 
Bot de , <llil -bombardéío · aliado e · ·:
i-igíü as tropas aliadas dentro da- al-
deiá. • . · .. 

A perda da mãe que nos deu a ,·!· 
da natural, é uma· grande desgraça. 
Maior, pórem. é a dos que pe1·~era111 
a Mãe· sobrnnatural. D. Duarte', o 
gi•ande primeiro Arcebisp·o de São 
Pauio e que ainda revive em noss<!, 
ment::, dissé uma vez em um dos seus 
belos serniões da Semana Santa: "A 
grande desgraça dó Protestantismo, 
desligando-sê da Igreja Catolica, foi 

~o ·üi& 29 de setembro ultilne> teve·. rato, !)01' intenção de todo~ os. ~nfei• a perda irreparavel dessa Mãe (re· 
fnlclo- soiene uóv~ em louvor: à, ~· tores: da {gréj(l>. . . . . ferla-:se a Nossa Senhora}- que se:n 

São as . saudades l)úngent~s de fi~ 
lhos que Ji'erderam, Íloluntarlamente, 
a sua ·boa Mãe do· Céu. Pobres'· or
fãos . voluntal'ios, pois, .. a Mãe esta 
sempre de · braços aber.to.s · para· recé• 
be-los a qualquer hora .e momento, É 
temPo de voltar à. casa materna! A 
orfandade,· :pri!l.cipalmen.te ·ll volunta• 
ria; :acarreta· conseque11cias. tão gra• 
ves e· pesadas! .. , · 

' Às ·tropas de . choque ali!(das esta• -
vam alinhadas ·e prontas a .atacar·· a 
alueia. No ellino tinha retardado. o 
assalto e se preparava a: 01·denal'.\ um '. 
fogo de l:Jarragem da artilhada para 
enfraquecer ·as poi!içõesrdos' ·alemães; 
"Eu ia ·'bombardear a aldeia diS'se elCi' ' 
porquê' não·. que!7ia sacrificar' nti.titos 
soldados." . · . · 

Nesse momento, um Padre sàiu <:la 
aldeia .é se dirigju rapidamente ·para 
diµ aó' majór -N?vellino 1uc não: bom
as lirihâs ' norte.;atnéricànas. . Ele pe.
bai'deasse ·a. aliléil!, i:lô~· a• maior.ia dos 
aléfuães'.'haviã· Tugi:'o •. ; ···· · ·,, · ·· · 

·:cel.sll· Padroeira dá Paroquia., de. sinta· A"'SchOla. .cantoruin .. , compo~a.por emba1·go, há de c9nduzi-lo•um· dia à 
~ d() Menino -Jesus, do Alto de 50 vozes e grande orquestra, ,el)~ta.• unida:le· da. Fé e da caridade cristã. 
sa~An&. • · . . \'â a grandi9sa."~ Jiécwida ~?ti• O pr1,1testante é orfão à.e J11aria :.:,à11-~ 
,, Ho!o setllO rea.llzados OS Gegulntea . ficaUs~ .. a S-.. VOZC1S 1~ do .n;tMstlpl t($§fuiii, Eis .llÔ+.iJue é_ s_e~a _e. !')ftei·il 
àtcll: · · Prell. L. Perosi. " : , ,-:,.,,.! /, a' suâ !é,· .col,llo secas e eiitereis são 
• As 6 hOras;...; Mllisa festin. e COmu• •Serão padrinhos do-altar.o Exmo,. Sl', a; praticasjlo -seu culto fJio c:i .s.e.m 
tlh6e& . · · D. Ernesto de· Pà-~ óf~ dô'- E-iret:· · ·vHI~.". . · . , . · . . . . . . · . ·. ·. 

As '1 horas ..:..- M!.s.sa feõtlva., «1Iebrn~ cito e· da. Forçai Pubúca.' mórado~ no .. senitrtdo 6 1peso, dessf! desgr~ç~ .d~ 
da pelo Re.vnto. sr. Pe: Amenco 'Ceppl. · ba.irro, é os ~nf~i~it Ç\C!,S_:·~if!iiait~. que nos .fala. o 'ilustre. Areebisvo Ja.- · 

Aa 8 llOras ~ M~a festiva. das «Pri• AO ·terminar; M1=, · bençã,o'· das ·rwaa . · lecldo, e percebenqo. a friezà de "Uª 
mélru Comunhões". ser-ã çelebrante de sa.nta. Teresinha. . , · fã· e do aeu. culto, a historia do ·.p1·0~ 
a Szmo. .sr. D. :Efne.sto .de Paula. DD, , As 15 noras. - -Procissão de Sà-Iita Te• testantlsm~ nós apresenta moV'imen• 
-B!spo dé Jacarézhlho, Cllotocat.t e me• rosinha.e cQUe P!l!Col'f8~ ·:ás túás:. QQ~• toij têndentês a reha.ve1' a Mãe celqs~ 
,aa, de. doces par&· as .crianças da· l.a lhclro Moreira .de Barros. lta.'ci,,·tniera,. te. Eles sentem. a ·orfandade espil'i• 
,COmun!ffiO. acompanhada& de. seu., pal.s ba e ClloI'à Menino, ._A en~racla da Pl'O- tual, a ausenoia de, uma Mãe. q'ue os 
e padnntto& cis.slfo; • Bcnçã.o do sant~o sacra- g,1le, os console e o::; condjlza a seu 
, -¼ 9.~o hotas .~. SOiene ínaug~ão mentó. · · · · Filho cliVino. . . 
~a artl3ttea Capela. Mor da Igreja ser.;. Tambem hoje. às 10.30 hOras-~ Be1;1• Ó Cardeal .. Berfra1u;·em seu ·,pré' 
.Wldo de pa.nminfo.o_sr ·Fi-ancl.sco De~ ção de uma Ba.1 • .l,çil·a. nactona.J .'qU.<!°Ge•'· cioso livro "CharlsmE>n dor prlestel) 
'bewt Em ~guicla ~tlssà. solene can• rã. t,aste1,1da logo ·ri.pós Hüló. Naclóhat liche; ne~l1111 1111g. uncl Arbelt", e cuja 
:taçia peió Rêvino. sr Pe, Donungo3--cer- · ·c&c1U·so de·saud~o e m»&cllandm • .. tl.'a.du~ '!l_upl~a; vefo;icula, esta; 

... ;,,:.- :C# . ·.~ ',, . f ' ,, . . -

Dr. DurvalPrado · 
Medico •>oul1sta 

: O.' Se111tdor Paulo ICalllto. u·· 
i;;o <in4. • ~alae 6UI · li -é tt 
· 'c'Es·q. · i!a Rua. Jneê 1fon1t11C:lo\ 

Cons.: c.om hora. mar .. ada pelo 
Tet.1 :Mus · 

· · "Para, .. provar· "üâ --'Boií '"fé, <) .. Piidté 
.é oférec:eu' volüntâriamente parà di;. 
tigir ·· wnà; de• ~,haS córilparihiàs dert~ 
frõ ·da· al'deià,; ·1i.i:i.i1di> nossos solda• 

F.E .. c·H· .. AD. A·s. AS·.·· .. UNIVE·. ·ff.· s1·'0A' ... DE. ·s·· clps entraram; encôntraram trintá . e clric6' civis' ajoelhidos · na· praça pu-
. · blica, rende.ido. ; ,ças a Deus por,ha.i 

A .... . UST.R .... _IACAS. · .. : vê~ sÍdi:> . úpiidôs:~ ., .,, , ,_ . . 
• 

1 'O"'ihàlor'&ovellinõ clii·que· esse ·sa;;. 
Segundo notiéia's ptoc!!)clentes '1e • ·cerd'óte,: · antigo. capitão ' dõ éxerclti; 

lllstoeofo10, as .universidades· áustrla• francé~. 'retietiti, se· ' ·gésto em• vàrlas 
cas: toraín fechadas pela' "gestilvo": outras iildeias;'eín· cooperação #om 0$ 'º senhor Rodolfo· Seriielêr. colabor~ ftance~es. 'Acrescetitcfo ·'. que 'os ftan.-
füi1' ,de Gçiebbels iu,stiffoóu o:,r~êb~ éesés 'não liesitam -'em "dize? qüe "se 
lll~nto, comg ~~ll-ª9 !lg_e_eea;l~O- 99' 'borobiarrl~ie qúando llj>'~'lg~- . 

,_guer-r~"e . . ::·:,;· ,. . - ' ~<>-.'d_ ... Ó·-~ém_:.ãe~·,;., :: .. ,c,~i .· " . '-'::; 
·,.. ;;·';!º 

-~·--'~ '·''-' •. .' ,..,,,~,~-"'..::~-"._&<:· .' ~"'-

São Paulo, 8 de Outubro de 1944 

COMPREM SEU/S· -CALÇADOS NÂ-· 
. . 

·.:.CASA MARQUEZINFÍA: ~- . . •'. . . 

SAO 420. 

êúNFUSõES DA DOUTRINA ESPIRITA 
\ ,, 

Pe. Vicente M. Zioni. 
.A doutrina espirita. :- . como aliás §<lU 

nome · já. o . l,ndica, - . gira en~ torno dQs 
eaplritos. . 

Apregoa.iµ,, por todl,\ a. pa,te .. os seus_ 
fautorei; ·com palavrai; cheias de contor
nos literarios e pompo,:idad" de e.st.Uo • 

· ou .com· o l!Iiguaja.r s!mpl~s do.:povo, 
que. a .. sua, d(!Utriria é a unica verdadei
ra, o , espelho' terslssimo da. revelação 
cristã, ·o•,lid!mo evangelho de Jesus 
Crlstó. . . 
· · No entanto. um exame sucinto embo
r:. · dos seus . principias fundamentais e 
das suas. afirmações mais geneializadas · 
~alientará cie pronto a extréma confusão 
reinante no ., amago da seita e 'no que 
he. :de mais, essencla, na .:dou~lna. . 

.Confusfu> doutrinaria. e. mol'.al. con•·.· 
fusão sob ci ,>onto 'de . vista . filosofico, 
cientifico é até mesmo bà.lburdla soetal. 

· , tjm exeniplo apenas, .· ' . · , · 
· Segundo . Kardec, no .seu . "Livro dos 

Esp!ritos" · (introdução, pa,g .. VI, ed.1936) · 
importa · multo que toc'!os se erltendam 
bem sobre a noção de à1ma. · "~r cons
tituir· um dos fechos de aboÍ>oda de to
da. a doutrina. moral". 

ora Geni. t precisamente sobre esse 
"fecho de aboboda de' to'aa a doutrina· 
moral" que os esplrita's · mais contun
dem a& idéias, porquanté_ baralham in
debitam,eI).te o conceito de. a.lma e o de 
esp!rito. ·· ~ · · . . . 

. E o mals interessante' é, que Kardec, 
aparato.sarnente · se propõe estudar : a 
questão, de modo analltici, para. depois 
dogmatizar ~· como aliás é dê seu uso 
- . enslnando .e vulg!l-T~do nos seus 
escrito.s Ultl . dispa.rate maior . do que 
a.quilo. que pretendia des,truir. 

Vejámos comç, ek! _prOpóe .. a. questão: · 
qual sua . opl11ião. sobre ela e onde está 
o ~u errq, . . 
. ~ 1). · ,C11nceit.o .de .aln!;t. . 

"Segiiitdo uns ..., diz. Ka.rdec no . li• 
vro cita.do ~ . a alma é o prhiclj)lo da 
vtdà 'níâfer1ai -organlca .. Não ~ exis
tenc1a propria. e se aniquila com a vida: 
.é o materlal_ísmo, puro ••. ., . ' 

"Pensam outros que. a. a,,bna é o prin
ci1Íio da. inteligencla, agente . unlversul 
do qual cada. ser absorve uma. certa. 

· porção, Segundo esses, não .hltverút em 
todo o universo senão uma. só alma. a. 
dis.tribÕtr centelhas peleis . dlversos ser$ 
inteligentes . durante a vida. destes; voi
tanclo. cada centelha, mortos os seres, à 
fonte comum; onde se -oonfunde com o 
todo, como. os . regatqs e .rios voltam ao 
mar de ·oncle salra!11... . Dentro. desta. 
opin!ão, a alma uni;ÍersaJ seria'.. Deus e 

'!)ada. ser . um fragment.o da. divindade.\ 
,-Simples variante do P\ID~isJno;':'_ .. 

"SegumJo outros, finalmente. a. al
.mll .é Ull1 ser moral, di$tlnto, lndepen• 
.clep.tl', :~~ ·,?~ · it:.que.,'.~ct~erv~:·· indi• 
vtd11.all~cle após . a .morte.. .. Esta ;tcep• 
-~ão. ~. ;séin conÍradltà, a . mais gera,L -
,Essa. .doÚtrlit:. .. ·• é 'a. d.os esplr!tualistas ". (Livro . dos Espiritos, 1. e.) cl 

2) .. A. . opinião de Ka.rde.e. 
.. sumamenté cÚrí<isa é · a opi)liáo de 
Alltrn Kardec, sobre o· aSllutitó; tanto 
ma~ que, na sua lgnorancia dá. verda
deira filosofia universal .1 tradicional, 
arvora•,sa em slsteihatlzador. de Idéias 'e 
doador de termos .. especl!).ia e p~prfos 
a. conceitqs. já, batiza.dos· muitos séculos · 
anteii que o amigo viesse . a. éste mundo, 
envenenar o planeta coni os sellll erros: 

Eis suas palavras: . 
"Sem d!scutlr o merito de .tais opi• 

niões.,. diremos qúe éstas três apli• 
i~s do . termo ALMA . correspondem 
a. três idéias . distintas, que . demanda
i-iam, para serem expressas, três WCll• 
bulos diferentes. ; ; . 

"Affm. t.1e evitar .todo equfvQco, seria 
necessario restringir-se a. acep~ão do ter~ 
mo ALMA à. uma duquelas ldélas ••• 

ºJulgamos mais 1oglco toma-lo na sua 
acepção '\'ulga1 e por Isso chamant'os 
ALMA o· sei imaterial • Individual que 
eJ:ll n6s ~ido e sobrevi"l ao corpo".• 

E. mais adiante sistematiza: 
"De êonfonnidade .c.om · esta maneira. · 

do falar. :a. alma .vital seria .comum a. to,. 
dos. os seres organlcos: plantas. animais 
e homens; · 

a alma.-. intelectual pertenceria aos ani-
mais ·e aos homens; . .· 

a . alma tlSPirlt!', somente ao homem'!. 
(Id. ib. pag. · Vll. VIII). 

Não ha quem não veja a inutilidade 
desta términOlog!i a.llá:, errada, vJ.sto 
como· a sã filosofia. 110.s . diz ·que a alma 
vegtativa manifesta-se em todo& oa sere5 
vivoi!. sejam eles plantas, animais ou 
homem; a alma senslttva é proprie dos 
seres animais racionais ou não; a· al• 
ma iriteletiva., ou él,ptritua1 e imortal 
exclusiva do homem. 

·Se é-verdade que "falar é prata e ca• · 
lar é ouro". sem duv1d,. alguma teria. 
sido· mU vezes meU-,or que o iniciado!! 
do Esp!rlt!smo se Mv~ °ªlado, , pois 
as:iilU teriamas uma. co.nfusão a menps, 
atotdoândo a aima dos pobres mortais. 
do planeta •••. 

3) . O erro. kardeyista sobre a almà.. · · 
o. erro de Ka.rdec, nest3 materia.. ma.

nifesJ;a-se na tndebita tdentiflca.ção en• 
tre almã: e esp!rito. -..segundo snns mes
mas palavras o demonstra,'II claran,cnte; 

"134. Que , a alma? 
Um espirito Incarna.d!). 

· - Que era a. alm& antai de so UJUr 
ao cor.PI)?· 
qu "lilSPimTQ,f._ •. 

- As almas e os espif:itos são, por• 
· tanto, tdenticos, a mesma. coisa?, . . . 

· Sim, as· almas não sáo' .. sen1o os espi-i, 
ritos. Antes de se tÍ.nlr ao corpo, li. al• 
m~ é um dos seresAntellgentes que JIO• 
voam o mundo lnvislvel, os quals•tem
porariamente ·revestem- nm · lnvolllUO 
carnal, para - se P\lriflca.rem e· esoiatc• 
cerem". · ·· , · ·-: 

i Po1· estas palavras, não resta duvidm 
que os cspir!tas donfundem a.Ima. -e es;. 
pirlto. ·• . . ' 

Sem duvida,, a. alma humana. e e:iplr 
ritual. Porem, dizer que é tal. :nãO aig• 
rúffoa · absoltitainerite que ela ·seja·· um 
simples espfrito. · · ' . · 

Com efeito. Os repirltos no. sentldO 
· goróso são substancias completas, :peSSOIIII · 
criadas por, .)eus, dota.das ·de umalumi• -

· nosa natureza.' tntelectuat e destlna:das · 
· a. viver naturalmente setn corpo aI
. gum e às quais denominamos "ANJO" 
. ou "ESPIRITO. · ·. 

AS almas. · ao contrario, 'São substan• 
cias incompletas. crlada.s: por. Deus,, .. da. 
·tada.s de uma natureza. raciona.l . e ~~ 
tinadM. · naturalmente · à união. com um 
determinàdó ·corpo mà.terla.l organico., 

' afim de constituir caril 'ele, o composto 
·huma.rio. a que chamamos,"HOMEM". 

Visto como •os .'' ES:rIRITOS" ou 
"ANJOS"· sáo subàtar,clas completas, 
nada impede tenha-os· Deus criado no 

· inicio todos ·de. uma vez. . : 
Quanto às , ALMAS·. : HUMANAS, 

, porem, sendo substancia.s Incompletas, 
destinadas à Amião · com o corpo,. cria-as 
Deus Nosso senhor éada. vez que, pela, 
ação mutua· do homem e da mulher. ·re 
organiza. um corpo humano · aqui · na. 
terra. · : 

Desta. união resulta que d corpo· '118 
adâta perfeita.mente à ·~ua a.Jmà. e ~ 
ao corpo ao· qual Deus à·,destinou. : Es• 

. -ta adataçã!)'. a1iás. é tão· pe"11e!t11,; que a 
separação destes dois.·. elementos' debrA4ls 
num estado preteniá:tui-àI;· tendendo· 
sempre esta ahna · para .. ó corpo q~ '!.ri• 
formara em vida, e para ele somente. 

~is o motivo porqµe e. i:etncai~o 
segundo os Espíritas, . é coritra.rla à 'ra
zão e à natureZji da 11.llna. hwnana; eis 
tambem o motivo, po:i-que ·as afo1as se• 
paradas· não podem· atender a.os éha. 
mamento.s huma·nos, · sem·' uma interfe• 
rencta. especial de · Deus. · 

Conclusão. 
Estudada à luz da razão; a. doutrina 

espirita, já no seu front~piclo, encerra. 
. um indesculpavel erro de funestM con• 
sequenÓias. para. a sua aceiteção. gerar. ' 

.A .verdade é uma só,. porque. dimana. 
, do mesmo Deus que nã.o pode sel' ma!p 

do que um. Aleín disao, a. ·verdade di~ 
~ ~~ · µ_ã.o, ~de::~i:ii:!lr!~.- i;«;>nt~íçã,o ,âl• · · 
g~ .· j~men~-~ue, diyilW,;e,, c;oni.o, 
tàl, igualmente eterna: . "Veritas DÓ• 
minl . manet in'· áeternum''. . for Jmso 
não · se co1tradiz. · ' . · · · 

Logo, : a, Ve~aaé!e /divl.na.. não pode es
tà1• no Espiritismo, : o qqal · encerra ln-

. conta.veis aontràdições Úlosotico-doutri,
narlas; e, pOr ' is.5o .me~mo, não poç!.,:i 
. constituir a. verdâcfelra. ·aellglão, · 

&.li:.K 1: t-'tl.Í.,;AUAH o 
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APAR l(L H O~.·.· 
para CIJA.eCAFi:; 

, modern~s,. elegantes, 
em desenhos originais 
Hacionais e ex'tiangeiros 

· Pàd~m eêr aclquirldot, 
·rambé,11 em 10 p.a,'a• 
111eu10, ·l'elu ~l·lana Sua11~"·, 

i. 

· llita 24 de Maio, 80-90•5, P, ..<o 
. . . . ' ,,;,..;.. 

PE. :FRÂNCISCO ··.MARIA. DA CRUZ JORDAN, 
' ' . , . . ,· . .. ' ~ .. . r , 1 , 

Coiµemi,rà.ndo o 2J;.ó ani-y~~riQ do toria.na. para obter do Divino . S&l~dol 
falecimento de seu vhtuoi;o ·Funda.dor. tão Insigne gra"ça.' .. . . 
ó. ~~;..,_• 0 âé ·oei'is· Padre ·Francisco ·Maria · No 1ntuit0«;1e, tornar ulaiá eonheclda." 

~-,.,. a personalidade e a obrii. d~ Padre Fràn• · da. :~~ ''Jórdan'. 'os . Padres saivatorlà.- cisco. ' Ma.rla. . cJà, . . cr~ GOÍlSta. aln• 
~OS l;Q.UC t)OOSUem ·,nei;ta,. capital !lqres• da ·<to programá 'um festivál· para':aa 
~en@•: $elnlnarlo em tn\ilanopall~. pro• criança$. domln$o · Í;>roximo, à.s. H ho-J 
moveião' preces especla.1s, no' do. ming<t, ras.. e. para. ôt aduito.s uma -~ó .so-

lene no mesmo dia, · às 20 hora&, 'riQ 
dia. 15 ·de.outubro; pé1.a, beatificação em salão Paroquial. Logo após a .Bé~ão:·so-
tuturo proxfuló do seu I qtierlào pai es- lene do SS. Sacramento. . ' . 
phit'ua!, ' etíjo processo· sobre a hcrol• .. Pa.ra todas ess3J solenidades." que àlf4â 
cidade 'das virtuq% sê à.chá em 'anda• Iongé de' tenderem 11, se. Bdlantár' Ú,9 
lnento. · '' julzo da Igreja,' apenas tenciona.ui tpr.;. 

Alem de um . Tliduo preparatorlo nos na:\' mai.s .. conhecido' Ó vh'tu:,so '~a 
dias• Í2, ll' :ê 14, haverá, nfl3tá ln'ten.: de Oeus e obter. do oti-tno SalvadO? a 
ção Missa solene. no d1,j1. 1.5. e serão SUl!, .. gioriflcÍl.ção, éonv:--\am os. RR~ !'P~ 
p1·omoviria.~ Comunhões 11:eràis da& M• $8,tvatorianoa· á tod°"i os.' pái'.óqulá,nos 
S0Ci8ÇÓl'.8 parn,itt!Rls .de Il'l.dlllnnpõJls 8 d,e thdia,Í,hp(lj/$1 P,•;o ~~·· 
·(em~ls .- irols.®· ®' (Í.on&te~~~,; 13.atva• ;Cons.zegatã() ' ' : ' - ·· · · 

'-·-
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cr;stovão Vol~dl~O, uma_ gloria da Igfljc-==·a~c=a=io=li=ca~J=O=-=l=A=.=5=~=·3~=:~=N~=:;~=d::=:;=o,erm=ub......,...,..i!~-~~~:~~~~ 
Transcorrerá no p:r oximo .dm ii~, o 452.0 aniversario. do descobriménto .da America ÜUANUE ESCOLHA EM OBJETOS PARA · PRESENTES 

Cc,meihorando-se no proxi11w _, lia 12 0 
452.o anii;ersariO do descobr' l'Wntc 'da 
America,.· o LEGION ARIO, l :mpre clese
joso de divulgar a palavra. da santa Sé 
publica hoie a E:nciclica r/ ~e o santo Pa~ 
dre Leão _- Xll l - dtr ?i•· ; .ms Arcebis,10s e 
Bi8poS: 'de Hespanha, 'ttalia e A11,_,;rtcas 
por ocasião qo 'quarl/, centenario da des~ 
coberta do Novo _y ;[unâ,o. A publicação' 
desse w_cume,ito/ que causou grande rn
tisfação _ na ey .ca, vem aliás muito a 
_pro; osíto nef-1.i: m& das Mi8sóes, 

'Jl'; N JfRA VEIS 

Saúd<; 

J LZ111AO~. 

Benc;:ão Aposto I i e a 

,À O _EXPlll.ÂR do quarto seculo. a 
. . cont.a.r ctaquele dia em que, a.ssis

'Cln.do~ .O!lus. o -tntrep!dc Llgurio · apar
tou, _prllnelro de todos, ,alem ('j o~a-
1{0 'AtJantlco . em desconhecidas plagru;, 
aleíirain-se os povos em celebrar com 
~nttniéntos de gratidão a memori;i. 
dàquele _ fato, e· exaltar o seu autor. 

·Na. yerdade não se poderia facilmen
:te. achar .o_caslão _mais digna qu.: esta 
::para afervorar os animos e despertar 
:CntUS!a$mo; pOrquanto o fato é em si 
mesmõ o· ma.for e m.aú. admlravel, de 
'quantos jaÍna.is se tem visto na ordem 
dàs cóúSla ' ,umana.s: e o homem que 
levou-o a..· efeito não comparaveJ senão 
ia poucos quantos foram gra:id"s pela 
tem.para de ..nlmo. e elevação de en
genho. - Por ele .surgiu do Inexplorado 
,seio dO Oceano um novo mundo: mi
Jhoos -de crlatura.s racl<•nail! saíram do 
-olvido · e da.s · trevas, para completar a 
;familia. humana. tomand:J-se mar,sas G 

-clvllizad;l.3, de barbaras que l!ram: e, o 
que Infinitamente ma.Ls llnporta, ~e 
:Perdidas que estavan.. ,:egenerando-s~ 
pela. esperaµt.a da. vida eterna. graças 
à _. participação dos bens sobrenatura:s, 
trazidos à terra. por Jesus Cristo. 

·A· Europa., p05Sulndo-.,., então de mara
vilha peta,.· .1ovldade e grundeza do ln<'s
l~rado -· portento. s~be ~pois a\·ali:lr 
quanto ela· deve. a CQiOmbo, á propor
çã9 que e.s _ eol'orµ.aii · estabelecl:,as 11!1 

.Amer1ca, as· e~untci,.ções incessantes, 
:a. ·reciprocidar»' de aml&tosos oficios. e 
-o ·dcsenvol'MÚento do comercio marltl
mo _ ~m.· Impulso _ poderoslssimo ás 
f:ir',l'tB e às rique?,as nacior.ais. cmn in

,.cf>!i'.culaYel ll1éremento do nome Euro. 
1:.1!:U. 

' Pelo que no meio d~ tão ·vs:rias mani
~estações . honorificas, e naste concerto 
<de gtatuÍaçôes, não quer permamcer 
:muda,e. Igreja Catollc.a, afeita como é 
ent,acolher· ele bOamente e promo,·er na 
medida de ,mas forças tudo o que é ho
~to -e · louva,~!. 

ll:. verdade que suas soberanas hon-
1·as a Igreja a3. resel'\'a para o herois
:mo das virtudes morais, enquanto or
denada$ para a vida .eterna: mas nem 
por ~o desconheoo ou tem em pouca 
,c,nta os •outros berolsmos: ela que. bem 
,n· contrario, ·se comprouve sempre em 
oaulaudii e honrnr os bcnemeritos ela 
oeiiiil c9muilldade, -e ·qua_ntos vivem glo-
1·ioso3 na· iµemorla · da posteridade. Por
titfa Deus" é . sem ?Ím1de. admiravel; so
bretudo _em $4!US santo!;: mas os traços 
d:>- · divino valor · refulgem. niaravllboia
mente tambem nos 'homens de· genio, 
,".st'.l ciomó _ o _ genio. ~ tambem um dom 
:gratuito de Deus,. Criador e nosso Pai. 
~ Mâs . alem . desta:, razões de orcl('m 
g~nectca, temoi, niotivos \nteiramen te 
partléulares ·de cruere!' comemorar. con
gratulando~nos,, a · ihiortal empresa, pois 
C'.llÓmbo é \l ' ho1nem da Igreja. Por 
pouco f\Uj ·'iie ref111 no prü1clpal esco
po i~:o leva a explorar o mar t~nebro• 
,~;;" e no mOdo que guardou, \ f )ra de 
"<Íuvlda. que 'no projeto e na execu~ro 
,ctc.' ardua empteÉa. teve p.rte iirincipa
lls.slma a fé .catollca-: de sorte que. ain
da.. por <>~te- .~itulo: todo ó genero lJUlllR

:rn tem ,<ib.rlgáção não le\'e para com a 
:rgreja · Catoll~a. 

Impavldos e perseverantes explorado
l~ de · terrà.~ ,desconhecidas e. ele mais 
ig!lotos mares, antes e depois de Colom
b2 .. se,cóntam muitos. E é razão que 
r. jama, lembr_ada elas <>bras bt neficas, 
(:elebre 'perenemente seus nomes, en
t1uanto. ·não com pequeno trabalho, mns 
<& preço .'de' ,enosos esforços, e multa vez 
de ,perlgps grav!sslmos, conseguiram am
pliar l!."lll_tes os das ciencias e da clviliza
r~o._ e aumentar o publicn bem estar. 

Mas ha certamente grande distancia 
ànle.s .a Colombo. A nota caracterlsti
ca. cie' Colqmbo cs~á em que, sulcando e 
l'esulcando os espaç~. imf'nsos do Ocea
ne, ele tri:iha ,a mira, em maior signo 
que os outros não tiveram. 
. N'ão qtie na.da pedls~e dele a compla
c:ucla n::ibllisshm:. de avançar no saber, 
de: bem merecer da familia humana; nã::1 
que tivesse em nml,um apreço a glo
ria, oujos e.stlmulos mais sente quem 
:maior · é, Ou que desprezasse absoluta
mente a . esperança das ,·ant.a,gcns ma
terlàis; ma.s acima de toda.s estai .ra
~.ões humanal!. -resplandeceu nele o seno 
time_nto da ,religião de seus pais. c'a 
c;i.:al tomou sem duvida a lnspllação do 
grande projeto; e donde. na ardua tare
fa de execu~. tiro1: multas rezes ar
gumentos de firmeza e conforto. Por
quanto está demonstrado que foi esta 
/li. sua. Intenção, e sua mul grande \•on
tade: abrir o adito ao Evangelho por 
~ueio de novas terras. e ·novos mares. 
Pode Isto parecer menos · 1•eroslmll a 
quem, restringindo todo o pensamento 
e _ todo o cuida-do dentro dos limites do 
n:undo sensivrJ, tecusa levantar· o ulhar 
1:ia.ra mais alto. As almas verdadeira
mente grandes, pelo contrario, porque 
estão mais bern dispostas para os san
to& entusiasmos da fé, gostam· as mais 
das -vezes de· ruiplrar a. um fim m.al.s ele• 
'Vado. 

Colombo, aliando o estudo da na.tu
:reza. ao zelo da. piedade, tinha mente 
e coração·- profundamente . formsdos · nas 
crenças ca.tollca.s. Pelo que, persuadido. 
-:r1or· argumentos astronomlcos e antigas 
tradições, que _para alem do mundo co- 1 
nhecido deviam · certamente estender-se 
da· parte do ocidente grandes exten-
3ões · cie pll.lses até . então nunta explo
ndas, a fé -repsentava-lhe ao esplri
to,, · popula.çõe:! exterminadas, envol
tas em trevas deploravels. perdidas após 
cerimonias loucas e superstições ldola
ttlca.,, 

In!eUclda.de grande aos seus olhos 
levar a viela, el!l habitas selvagem ~ 
cost,umes ferinos; mas lncomparavel· 
ln:?nte maior ·ignorar cousas de capital 

1 importanciai, nem tti· noticia do unlco 
verdadeiro- Deus. Pelo que, cheio ele 
tau; i>en.samentos. aplicou-se mais que 
oútro a·. estender·· no Ocidente o nom11 
crl~tão, .os . beneficias. da : caridacle cris
tã; COlllO ev!cjênte~e~te se coUi,e de -to-

Magnifica · Enciclica- do Papél Leão XIII Grande variedade em RELOGIOS das mefbores marcos suissas 
da z. hwtoria da desc:iberta. com efei
~c. quando pcla_ primeira. vez 'ele pro
põe aos .rels. de Espa11ha, .Fernando e 
Isabel, ~uerer assiirii!r a ernpn-.sa, pa
tintcla · o fim, quar,do diz, , que ·a Jloria 
de Suas Majestades ..-erla lmpereclvd, 
se cousentl-m que., 11e · 1evass,e, a tão re. 
motas plagas q -nome' e· a- doutrina de 
Jesu,, Cristo,,--~ não multo depois, Vlln
d1 satlsféltos .os reu.s votos. con!la à 
~rltà. que ele pede .a.o Senhor que,, me
diant-c 9UII dfrioa gra~, raça com que 
os reis (de Espanha) sejam perse.veran
tas·. na ,-oiitade de protlaga.r· por noyas 
r'eg1õc,i e novas plagas ,i; santa rei.latão 

por entre as furias ciJs. ,uiarouças e os 
tull1ultos da oqu!pageru; e. ele _cofi6érva 
lnalooravel a serentdllde da sua ·crlrliieza, 
mere& da coílflan~à em · Oeus. Casa··-

RUA 15 
Bento Loeb 

DE NOVl:MBUO 
Falam dM rua., tnten(;ôes at~·os_ no

mes novamente l,tnposto.s- .à, novas· llhtts; 
em _cada uma das qual.s, · apena .. pôe o 
pé, adora supllcarite o Deus Onipoten
te. e c!elns não tom& posse seiiiio em 
nt>me de leswi Cristo. Oride quer que -
aporta. seu primeiro' ato .'é plÍÚttàt flâs 
plaga.~ a orut: é d~p0i.s. ite ter tli.iitáil 
,·czec, ao r\linor tl1ü1 \'agit;; 'rug!d iras, 
,;ntoado no a.:l.to. tnlil' hinos ao nome· san. 
tl..<.slm.o do .~entor.' ri-lo ta.1nbem. rcs
.scar na primefrá ilha. p0r eré pescÓber
ta: e por Isto, segu,.do ,os costume., _ da· 
Espanha., o primeiro edÍficlo é lima Igre
ja, .n primeira f~tà. popular :Ullla· sole;, 

~tótlià. éOlli 8, verdade -hlstotica, às SO• 
. lenldad~ cotombl9.lll:\$, ê pJ!s, necessa• 
rio' q~ ao esplendor das pompas civl.s 
se alie a santldlide da religião .. _ P.elo 
que,. asslll\ como lU!. ocâsiãó 5ia' prim.elra 
i1oticla _ da ·descoberta. foram prestadas 
a Deus Imortal prov,ldenttss!mo,' pUbli• 
c:i.s ações de gTaças sendo· o Pontiflce· 
_o ·prhneiro a dlir o éxemplô; assim 
tàfübém ag·ohi. oo ft:Stejár-se à memo-
rlâ -'do fe!k!Ssimo' · evéhto, _ jUlgambS ti~
ver•:;e !'àzer o níesmo.·· Félo que Orde
n.amos que no_ dia 12· de 01,ltubro; oli na 
Domlngs seguirite, se assim julgar ecn
veniente o Ôrdlnadó- do-lugar. nas Igre
jM, cà.tedràls e -Colegiadas de'-_- Espa
nha,· Itaila · e d/IS Arrierfca.s, depois do 
orlcio elo dia, • .seja canta.dá' solenemente 
a ;.l.\faja> D'e Silnetlsslma. 'Í'rinltate. 
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cristã. 
Todo. solicito em pedi+· misslonarlos 

a1 Papa. Alexandre vx; escreve-lhe: 
Multo espero, com o auxlilo de Deus, 
))~der agota espalhar en. todo ·o_ mundo 
o santo nome e o · Evangelho _ de Jesus 
Cristo. 

E cremos que ele deverli. superabundai: 
de jubilo, quando, de volta da prllne~ 
ra viagem, escrevi.a de Lisboa ·a RlL• 
fael Sanches: De\>er-se re,nder iÍ · Deus 
graças imortais, por ter-lhe concedido 
tão prospero sucesso·. Que_ J~. Cris
to ~e alegre e triunfe' aqui na terra, 
como alegra-se e triunfL nos céus, es~ 
tando proxima. a salvação de-- tantos ,po
vos, cu~a herança, até age,ra, íoi a 'per
dição. E se ele sugere a Fernando e 
Isabel! não perltirem- .senão a c_rls1· 
tâos catolic06 na.vegar para o novo 
mundd, e plantar tra.ficos nas -novrui 
regiões, ·a razão não é outra senão IJUe 
o deslgni!) e a e:i:ecuçio da sua empre• 
sa não tew _ out.ro fim que o Incremen
to e n. honra da religião crlstã. E isto 
conheceu. plenamente Isabel, ela _que 
muito melho.· de todos soube ler 
na mente -00 grande -homem·: ·sendo at~ 
fora d~. duvida que aquela p!edoslssi· 
nw, ·princesa, de mente varonu· e de 
a·nimo elevado, não teve \l'Ja -mesma ou~ 
tro fim. Com efeito, ela· e.screvla ele 
ColombO que ele afrontaria coraj<l
samcntc o vasto oceano afim de. ttall
zar um empresa de_ grande alcance pa
ra a gloria de Deus. E ao proprlo Co
lombo, quando de volta da segunda vJa
g:,m, escrevia: serem -muitlssimo bem 

-timpregad:ls as despezas que éle tlnl1a 
feito e que faria ainda para a ,expooi
~ib das lndlas, contanto que dai se se
guis~c a difusão do Catolicismo. Por 
c.utro lado, se se preicin.cle de um nío
ti\'o superior, donde teria. pódldo · el9 
tu·ar perscveraiwa e fortaleza IguMs ás 
.duras provas, que forçosamerit.. te:ve que 
afrontar e sustentar até .o fim? 

Queremos falar· da oposição ,dos dou
tJs contemporaneos; das repUlsas· da 
1:artc dos· prlnclpes, _dos p3rl;i-os elo mar 
11:,, ventura, das -vigllias lnce&5antes até 
o p:into de enfr.a.quecer-lhe mais de 
uma vez a vista: aci:ei,cente-se 'as . lu• 
tas térrive)s c-)m :os selvagens, -as trai
ções· dos ·amigos e companheiros, ~s 
conspirações p3rverias, _ as rertldlás _dcs 
Invejosos, as calunias dos- malevolos, aa 
!merecidas c,tde!as. Ao enorme peso de 
tanto~ sofrimento:; ele deyla·. füdubità-
1·ehnent_c sucumbir, senão · o th·~, 
encorajado a conclenciai'--da. ·:elllpresa no. 
bilíssima. ·fecu11da de gloria pará a crh• 
tandadc, de salvação pa.ra. milhões' dé 
almas. Emp,·esa. em derredor da qual 
fazem luz as circunstancias dos temp:s; . 
p,.;rquanto Colombo descobriu a -Ameí·i
ca, enquanto uma grand'l_ · teinpes
tacle se vinha preparando sobre a Igre• 
ja; c!e modo que, quanto <i licito à men
te 11umana conjeturar pelos a.contccl
m~1~tos os caminhos ml.sterlosos- da Pro
Yidencia, a obra deste homem, on1a)llcn
to da Llgurla, parece ter silo part!cu. 
lannei1t~. ordenada por. ,Deus, para re
parai· os danos que a sa-nta fé teria den
tro de pouco sofrido na- Europa. 

Chamar os índios ao ,.;rlst!Rnlsmo. era 
c::rtamente obra e oficio da Igreja. a 
qual, desde o começo da desNber:.a-. 
1úoteu 1nãos em fazer · o seu ·dever, e 
ptossegufu e pro~egue sempre éoi-11 o 
mesmo zelo. Internando.se,·· como náo 
ha muitos anos, até o -fundo · da Pata
gonia, 

Toda via. persuadld9 de dever 1)1'-~cor
rer e aplainar o caminhe, para a evan·
gc!ização elas nova.s regiões, e todo 
preocupado com estê pensamento, Co
lomlxl dispôs todos os seus · atos ·p.·u·a. 
c&;e fim, nada quat! fazendo que não 
fG..-sse lnspll·ado na r;eliglão e n:i:' piedade, 

Rememoramos cousas a toi!os tonJ:e
ci:iao. mas preciosas para quem · qu~er 
pene:rar bem fundo na mente e no co
ração dele. F'Or~aclú a abandonar sem 
nada t{:r concluído, Port1,1gal 'e Geno.ra, 
e dirigindo-se à Espanha, ele recolheu
se à sombra de um cenoblo, e -ai, con
fort,tdo por um Fwllglos0 Franciscano, 
seu confidente, amadureceu o seu âlto 
cl~signio. Depois de s_ete anos, tendo 
despontado finalmente o dia de fazer 
Yela. pelo Oceano, ele se· aproxima doo 
divinos sacramentos: suplica à Rainha 
do Céu que se digne proteger· a empresa 
e guiar o caminho; e ·não· ordena. 
que se levantem es ancora.s, senão de
r:>is de Invocada a Santisshna Trinda
cl2. Adiantando-se depois da. viagem, 

~ .. 
!:. 

Illdade religiosa. · 

. Elll, !)?Is. o aue lntc11tou, o que quis· 
. ColiJmbC, aventuràndo-se por tão·_longas 

terras · e n'lá.r . l!m explo!a.çâci de regiões 
a te então lg11orad~.: e lncultas: as quais, 
no que Wipeltà. '& civU!l!:ação. lnfluenala; 

•e força, subh:ám depois rapidamente 
ílquele,grau de altura que todos' vêin;. ·, 

4 grànpt:za. do. açontêcimento e -a._-in-
. c:imel18Ílravel ,mportancla dos. ereitos· 
que dele segulram~.se. 'tornam' obrlgàto• 
ria a. . reeordaç_ão -é ,a glorHícáção· do 
herói. Mas ê jui;to, antes de tudo, re
conhecer e venerar slngularmente''os' .al
tos decretos claque.la mente ·eterna .. à qual
Obedeceu. como sabio·· lnstrlllilenfo; o 
de..."CObrldor do novo mundo. 
· Para cele]lrai' ~llgnamente e em:' bar-

Alem déSsa& régilles mencionadas; con
flitnos que , por· !lliclit-lvà 'd.% Bwpós, o 
m$mo -se .faça nas outras, senilo· con
veniente· que. _todos· concorram para ce- · 
lebral' com ~lecláde e reconheclménto 
'tim ,.acónreclmenta que redundou em 
proveito, de todos. . 

Enttet.antó, Veneráveis -Irmãcs" como · 
auspicio -dos' dlrlnos .:'a.vores e penhor 
ele. Nossa pa:t;ernal benevotencla; a vós 
e ào. vosso 'Clero _-e povo . concedemos 
afétuosainente no .Senhor. a Beriçl'.ó, 
'Ài)ostollcá, · 

Dado em R<lme, junto a SãJ Pedro, 
,a0s 16 de jµlho de 1892. éiecimo quinto. 
ano <lo nos.."O Pop.tlficado. 

LEAO XIII 

Não 

Deposite suas lcohomias na 

PRUOENCIA CAPITALIZAÇÃO 

A'"Umão" e a '·rorrnnte" ~o ~r. Ja[QDH.Maritain 
"A 'Uni.ão", 0 --benemin·ito e eo11lle

c:d!sslm:o orgão catollco · que Felicio 
do Santos 'tundoú,·.e ·se''puhlica hoje 
sob a brilhante dire·ção ·de,.nóseo -con-
frade .OsotJ,:i Lope:'), tem rlado --a· lu• 
me em 'suas ultimas édições 'artigos 
do JLa1or valor, acerca dá .po_slção elo 
sr, •Jacques l\Ja_ritain _ perante a ,guer• 
ra da Hespanha. 

o interesse do assunto não é me
ramente ·restrÓspectiYO .. Ha eiitre nós 
tod.a, uma. corrente · d,e· jornàlistas ,e 
escritores ca.tolicós, .que. veem nos 
sts. Jacques .'N!àrita'n ~. Geo.rges Bet· 
na.nos fíguraa providenciais dcuto
res e -profetas suscitados pe:a Prnvi-,. 
denc_ir para_ guiar a opinião catolica 
nas ·aguás. torvas º ,f·pi•ocelosª-s dos 
debates lcleologiccs e portlcos. <lei 
nossos· dias .. E, poí· lsfo mesmo, quaJ. 
quor opinião discrepante da~ 'deles é, 
sobretudo· qilahdo ro.rmulada ·em am
·hlentes cato:lcos, um .at~ de .. insub- . 
missão formal aos designfos da· Pro
Yidencla · um o\Jstaculó criÍnlnoso" it 
real!zação dos designios. amorosos üe 
Deus sobre ·o mundo moderu_o. É· este 
ponto _·de vista, que explica :a i:eaçãÕ 
es,candalisad.a e furiosa· que os bri
lhantes. artigos de nosso· co!aborador: 
ReVm<ç Pe. _ A:rliud.oc<Vieká, · :Su11ctta• ·· 
ram. A. jutllgna~ão fol tã9 longe, (!lie 
um diari0 <Jatollcci não duvi<lou em 
dl;uJgar as expressões mais injurio• 
sas. do sr: 1\1aritain contra P. liustre 
pensador e ·educador patricio; :fl. o 
que· d audacioso 'fil4o de_ Sa11fo inacio 

' ousara investir'· COiltÍ'à. OS· "cris~of(Í. 
ros" móderuos-· · os' ..atletas "cio" .Cris
to, que vade_a;am a crise mundial, 
éonduzintlo em, i;eus ombros vigoro
sos está carg;i, pequen:nii e ,debiI 11ue 
é o mundo ·cristão, · 

'fabto o ·Sr. ~ácques ;.\l~t'itaü1 quan· 
to· o sr, Gecrges Bernàhos trataram 
ele tucl'o: teologia, filo~ópia,.- política. 
FJ não podia ser ·po:r menos, já qi;e 
elll todos estes campos · os interesses 
ca~ollco~ estão giavemente empenha. 
dos. · lufelizmen te, porem, um -pouco 
por toda-a parte, esses·a.11tores ar.,·a
ram, e erraràni gràvemente. Por- ou• 
tro la:do aua influencia crescia a, olhos 
vistos, pela· calorosa· propaganda do 
que se· beneflc:avam entre nos. 1<;, 
com sua influencia, crescia ó ambi• 
b de ,irradiação de seus ·erros. 

Seria iliutll fechàr os· olhos· à gra
vidade do -problema que nascia. As 
obral! dos srs.· Jacques '1\larltain e 
Georges . Bernanos não contem 2·pe, 
nas 1m1 ou outro erro. Elas . contem 
tendencial) erradas,_ que se manifés
ta,n sistemalicamente· -atravez ele 3eus 
escritos. Ha multa qifereuça . entre 
uma coisa e outra. Uni ,erro pode i,e:· 

· por ,·ezes _ um ··-fe,nomeuo. Isolado· o:t 
obra ele um pensador. Todo :homem é 
falirnl, e os 1naiores pensadores er
rarai11, En·ou Santo Agostinho, vor · 
exemplo, e -errou com tão santa. liO· 
nestidade que áo fim de fieus dias· 
publicou uma ohr_a: contendo todas as· 
suas retratações. ,Mas uma tendeu; 
ela errada não .é· um erro .. t:, a um 
tempo·uma deformação' dá vontade e 
<la inteligencla, é urna molestia ,1110 
broca o· senso eatolico e' o faz decair 
dij a dia. Na 'linguagem cja EscrHuTa 
encontramos uma distinção enti;e o 
pecado e a raiz do.r>ecado, O pecado 
pode existir a ·titulo mais ou meti,os 
excepcional. A raiz do_· pecado é nuvi 
inclinação defetuósa de iolio o _ bO· · 
mem, uma incl!nação progressiva, 
que tende à se acentuar cadâ· Yell 
mais, até s'ufoca-r- inteiramente ci b_em. 
Na obra. dos srs. l\Iaritain e Bernaos 
não encontramos só erros espársos, 
mas _tendenclas falsas I que são v·~r
dadelraa ralzes de erros. óra; esses 

c·1lo · habilmep.te expl0rado e nos :!P
elaremos rasgàdamente anti-clet'i
_cais, contra· o neo-clericalismo ,1úo 
avttlta. Com·:r desconhecer o perigo 
do<; reverendos, ·_nuni 1uome11to em 
q ie·os eato.licos de ·boa vontade e d1g, 
uos déste .nome começam a f'car anti· 
e'.~rlca!s? No tempo eril que o ·mag
nlf'co Bérhauos. traça a biografia i•i· 
1111oea do autuai Papa, 'feito i\1arq\1fls 
por Mussolini -como pre11lio· pelos· se11s 
ho'ns serviços' ·ao fascismo? No tem
p:,· '8111 <iue ·os· rÍipazes catollcoll ,,s; 
c1ai·ecem logo: ''Catol!co, mas· anti-. 

· cl<>rical"? Volte1hos am; tempos !la 
." L'.'.nterpa"' e, dando u1ú ,repe:&o nas 
c,invenções Lterarlas de -_inteleicl.µ:iis 
e!.!. facrlstia, Jiróclameli10s de novo a 
guerra Jdeolo~ica. ao clero.'; (:"CÜ
ma·•, Setembro de 19~4. pg, 84). 

1 · E hão' é uma1 1·oz isolada . .Nosso 
colaborador, Pe. - Vicente z:oni, que 
acórupanl1a com tanta·_ diligencia· ,.u
do quanto se passa ncs 1trra ia!s · cs• 
piritas, )1ublicou ha .d as, 'rias c-ohruas 
desta folha, esse brado de jubilo <)a 
·opinião · espirita que reprodilzimQs 
com as mesnias ressalvas que S. 
Brema.: · 

"W .esse. pa.i·~cé, alJas,· sei:. o s~nti• 
do __ ,exato <lo· Catolicismo ·em ·evolução 
ou _.eni :movimento, - do Cato).icis!llo 
cristão e fratetnalista de· Jacques 

, l\Iat:Ulin, 'de Cronin. de Bernanos, .de 
l\f~uútc; de Leopoldo Aires, ·oe r:iu'. 

·berto Rohrén; de- Tristão de Atalde, 
_de Perilo. Neves, do Padre, José · Pe-

. dró Costa; dos _. filosofos Fre.i Se11as. 
tlão Tatisin _ e Lidio' Ban'deira dê Me
lo,;, e de outros. tantos arauto:; ;e lu
mluares da .doutrina· ineluslV,sta" .de 
Je.su·s sem ··:·111toleranctas, sem secta
rismos .esti•eitos, seni. priv!legios c,m 
"totalitarismos" , espirituais", p1·oje
tados para o mundo fut11ro,. em· que, 
pr-aza: a .Deus, será estabelecido o 
primado d<;' Espirita, da inteÍigeny'a, 
c!a..-,azã:o, da just' ça, do amo:· en1i1-
gelico, · da solldar,iédade social, da 
verdacl_e;·. da: tole1·anc:a". (o grifo é 
nosso) · 

E, ainda ha pouco, ontro. escl'it01; 
anti,catolico, Jazendo o panora·ma es
pi~itiial da. n1ocidáde de nossos ,ll'as, 
asslnalav.a -como um fato. consumado 
o 'que tanto apreendemos, lslo ,é . o 
desvio de -excelentes rnlores de. jo
vens catolicos; "Ha os _que .. se inte· 
gl'am na corrente moderna .do Cato· 
lic:smo : luunanista, conibat_endo ·com 
l\tarltáin o .clerlcalls1lio e procuranclo 
pratlcár um cristianismo puro, ínáis 
!le ·acordo com os ensinamento_s igua
lita1·10s _do Cristo" (Dia.rio da. Noite, 
22.9-44, ."Pontos de vista"). 

J\"ossos Inimigos já sauclam como 
patente, esta. · grande catastrofe. 
Quem ler o brilhante artigo do, sr. 
Mesquita Pimentel en1 Vozes · de Pe· 
t\'opolis, sobre_ os·· ''l!"alsos Profetas", 
ha de reconhec)?r que não. podia dei
xa.r de ser ass'im, Jovens catolicos, 
fo:rnaclos na glorificação sistematica 
dé ho11iens de tinia ortodoxia_ mais 
que 'duvidosa,. coino Peguà · ou Bloy, 
não podiam rcalmoi!te ter uma no
ção. êxata, :do· .ve_rdadeiro "sensus · Ec· · 
clesiae". 

Assim·,. pois, as ruinas se vâ6 ·acu-
mulando. Erà necessario por ·cobro a 

'isto. O sllcnc_io dos catolicos militan
tes, à vista dessa situação, seria ter· 
rível erro.·:vencendo oposições de to· 
qa- sorte, o LEGIONARIO tem cnm
prldó valorosamente seu dever, quer 
publicando ps uiagniflcos · artigos do 
Pé . .Arlindo -Vieira sobre o àssunto, 
qúe:·· transcrevendo os. trabalhos dos 
·srs. l\-Iesquita Pimentel. Dom Jamet 
(Canadá), é ~oulé J. A. l\'Iernler 
(EE. UU.)·, quer· ainda, .e mai,s. recen
teínente, publicando o artigo do Rev. 

clà amigo, ))Orque apontayamos. com 
implacavel energ a os rumos fa:~os 
a <fU<:J nos conduziriam· fatalmente -a 
aliança entr.e cato]iccs e "direitjs
tas" · Lembramo-11os 111esmo ele que 
entr~ os -que nos éens111:avam eita. 
Yam· pessoas que namoravam entífo o 
sol ·'1;ascerite, e hoje afeta.111 .um des
prezo ostensivo e por assim dizer 
esc:àndaloso, a tudo quanto de lon~e 
cheire a, "fascismo'!; Os documentos 
estão bem à mii,o .- , . Se-.fos_sé111os ccn, 
tar casós!' Algúelll; ))OI' éxemp'.o, re
jilbilotHe r,ela .entrada--dos "nazis" 
em Viena, enquanto à LEGIONARIO 
tuiminava com todas a~ suàs forças 
o 'aboin'.navel crime, 'Esse "algua..11" 
cons-idernva o sr. Degrelle um ·cava
lh~iro .. muito simpatÍco e p;·omis~,;,r. 
E não ha, em nossos d:as, · anlH~,,. 
_clsta ·111a_ls .ardente cb que esse "al
gueni",.. que continua cntretanio 
igualmente intn'go dO: LEGIO:--A
R10. 

Acusàr o' LEGIOXARIO 'de fasdsc 
tofílO é_ mentir de mciclo tão éscaucla
los0 que, ªº que saibamos, •nlngt1em 
se ,aventurou a -tal;,. se bem que ,·1-· 
vamo:; no seculo das mentiras. Pode
riws, 'pois, falar em ,a:_tci :e·-bop1 t•;m 

-sobre o problemá. " · 
'fendó os comunistas tomado as re

. deàs do poder. na Hespanlia, para os 
catolicos só -havia uma altcrnatha: 
lutar à viva força contra ó inin(go, 
0-1 deixar-se_ esmagar poi· ele. Segun
do úosso pont<:> de vista, na pren\en
ci, da. situação; quaisquer que fossem 
os .r.ossos ali;tdos; deveriamos c:.iope
r'lr · com eles contra_ .Ci lnim,igo do rno
liiento . .R.eagir contra a situação i:âo 
era um direito: era ilm cl~v.cr cuja 
om'.ssão implicava falta- grave. 

Incendiavam-se as Igrejas, v:01.1, 
vam-se os sacrarios, , profanavau1-~e 
-ao, imagens. As Virg-ens ·consagradas 
a ·i.Jeus sorriam, os !lla.is hccllÔnüos 
atentados. Sacerdctes !'lo Se1ihor ei'am 
martirizados por processos que tlei-

',xavam à distancia as p·eiores ·cru0l
dades do bolchevismo s_ovietico. LHO 

não sucedia per accidens, esporadi,:a· 
mente. Era o que, por sistema, Hem
pre e em todos os lugares, razh1m 
os venúelhos. · 

Diante desta. situação, a conscien· 
eia só impunha um deveJ', o zelo· 5ó' 

. admitia uma atitude: pegar em a1-
mas,_ opor peÜo a. peit::i, sabre a sa
bre, _metralha a metra!ha. Se não era 
este o mómento de lutar "pro aris 
et pr0 focis", realmente .nunca mais 
se o poderia. fazer, 

, autores ·foram muito recomendados 
entre nos. Seus Jlvros se irradiaram 
na "elite" lnteiectu_al, ca.tolica e· pro
fana, .do -páls, à qual eles foram apo_n
tados como· abridores, de· novos· ru· 
mos 'para a sociedade _ de amanhft; 
lllais do que -isto, para a renovação 
da cristandade. De· fato pois, toda_ a 
classe pensante · do I_lrasll, afra v.ez 
dos srs. l\faritain. e Berµanos, 'estava 
exposta a adquirir uma noção·. falsa 
.do que. seja ·o Catolicismo. Em .outros 
termo2,. essas obras velavam ·a. face 
da · Igreja aos olhares a·os que ge
mem nas trevas da impiedade, e· que -
só se podem chegar · a: ela. atrai dos · 
pelo- esplendor·· de -·seu aemblant.e. 
Desviavam do verdadeiro "Sensiiii 
Chrlsti"' elementos- ·de .inapreciaveI 
valor na Jovem geração de intel_t,t\fels 
que- floresce; nos -circulds oatolicos 
do país lritelro. Enquanto muitos ca, 
tolicas titiham 08' olhos fephados ao 
perigo, um hostil à Igreja registrava 
co_m jubilo, nesses jovens, um- pro
cesso de· deformacão· que· ele, cons!• 

, mo. Pe. Vicente ,l\~., Zionl. 
:r;:, pois, com .o maior jubilo 1111e 

nossp jornal aplá'\Ide a atitude desas
sombràda dE{séus brlll!arites e bene
meritos éon.rrades .de "A ·União, ·que, 
juntamente _éom o valoroso grupo• dEJ 
inteletuais. _que Lubambo: éongregou 
em torno de i;i .e legou ao l;lrllsil, lla' 
de· constihiir, a 'despeito de todâs as 
incompreensões, uma baneira. torte; 
para. e-iitar que. ·triunfe entre ._rios a 
ôr!entação -funesta de Bernanos e 
l\IaritiHn. 

· I~to pareceu tão friclente a todos 
cs catol.co.s, que eles _se atira1·am ii. 
uma, na luta contra o comunismo. 
l'ode-se, pois, imaginar. o escanda:o 
desses braYos bespanllois que· reedi
ta V'am em nossos dias as proezas <lo 
Cid, quando souberam que ria I<'ran
ça um pequeno. grupo de inteletuais 
catolicos viá as coisas ele outro mo• 
cio, e, filosofando comodamente em 
Zvleudon,. bebericando "cidre", ou café 
ao long0 do "boulevards '', entendia 
que era me_lhor tomar uma - at:turle 
de neutralidade. Neutralidade sigui· 
fie.uva cruzar os braços. Neutraliclacle 
signlfica\'a assistir de modo impassi, 
vel ás peiores profanações, conten
tando-se, quando muito, -com preµa. 
rar na calma do éscritorio algum vis• 
toso artigp. de jornal para convertei· 
os "rojos". Em uma palavra, neutra. 
!idade significava 'deserção. Era esta 
cl~serção, que o si·_ .Maritaln :e Mu 
"grupo" recomendavam. E não cau
sa,'am pasmo. Quando, anus a11tes, O 

IJ ra 110 chanceler Dolfuss esmaga,. a, a 
t:i·os .de canhão uma mlsera,·el revol· 
ta, comunista em Viena, houve um 
original que lhe telegrafou, aconse· 
lhando-0 ,a conter com sorrisos as 
hordas neo-barbaras, é a; novo orfeu, 
tocar flauta em vez de disparar- con· 
tra elaà o canhão: eni. o Sr. Jacques 
l\[e,ritaln. 

O O 0 CA·IOL;0CO 

d • " • ·, . , ... ' 

L ~- ~ l O-~ -A---~ -J- o.••--· 
d sra promissor~ -

"' .Não teª~!l:'!!!9S: llleuO ,; tle. U,~-. ridi'. 

* 
Nossos -nrestigiosos colegas üa 

·~União", como .sempre documenta-·· 
dos :!e modo magnifico, ,historiáram 
p<'>"ll'.lenorlsadarilente o "caso"- crearlo 
pelo sr. Jacques Maritaln durante a 
conflagração bespà11hola. 

· O LEGIONÁRIO . se sente bem t 
v:ontade para· lratar. do. assuntó. Com 
eleito; nitiguem ignora tudo _ quanto 
so!remcs · na; · luta . contra as falsas 
"direitas".:. Almfa sanjl'ram atgilmas 
élas ferifa,a. que rec(:!~emos. de_ mão_s 

. Indignado, todo o Episcopado lles
panhol protestou. Protestaram tam, 
bem, solidarias com·_ eles, os Bispos 
de. quasi -todo o munde. A· Santa ~, 
<?.ui documentos lnequivocos, · mostrou 
que a. •derrota dos comunistas 13rá · 110-

cessarla- à Igreja, Na propria Fl'an~ 
ça; a atitude do sr. .Maritaln causou 
protestos géneraUsados. 

Apezar disto, o sr. Maritain, o si·. 
Bernanos, muitos de seus partidarics 
!ncondlclona,ls 1).0. múndo Inteiro, COll• 

tinuaram a afirmar que'os-Blspos er· 
raram, que ·o Papa errou, que real
mente era p'recll!o que a. reação anti
comu,nista na Hespanha c_essa_sse. E 
esse pont~ de vista se reafirma de 
to~os os. modos, nos escritos da "cor
rente;'; até nóssos dias. 

. _(C.on,çl1,1ç n~.7-\\ pag-} 

Pre~ando e J\1artelando ••.• _ 

A H ORA DA CONFHSAO 
,. 

Pe. Ascanio _· Brandão 

Chtgam_os a. uma das- horas mais· tris~es ·e a,marga:s, para quem ama ver
·ctac1E:1ran1~1u .. e ,a ~Jn.üt 1~1:c-Ja- ue iit.us ·e j, • ..llLU .µ~it.Liui.:r a_ ·u:1 ...... u cu!':iw a ~ua 
(1UUtl'lll.t.. \;. YS ::itU~ t.;1.Nui-.>~ :iJHllClp.iOO. 

.ttora awa-r~à p"'"' -u' J-1uà-1.,."' cuja ·pena está ao serviço da verdade, 
e qU'cl ~o qlle1 a' vel'(.a1,e , . ..,_,oatlt,;ra, e, _1( veru . .:>cie aa -Igreja eterna de Roma._ 
.hara para a .qual to .. .si:e umá_ uc1,ruçáo exata: - hora.- da c.on1usão, 

.t: ao~· cqni.us1on1suts, a ·g~llte poae ri..!p~L-1.r. u que: d~3l.8. Jesus n:J rnomen-
to em que ia cvmt~..,r a_ trn:.,e<tla ua l·an. .. é>: .:... ,i.a~c e•t hora vestra ct· po
tt::sta:.. -tti..~,.::lh a1 uni -. ~Sta e a. v~~-.;:t. ilOra v a d<t podei das 'l're,·as. 

nvi:« u..: ::i:J ... ,sm~s. ae subi.~li«at.t"S cavc.c.;4s, 1";;.0Jog1as .au·a.vec,..a.s e per1-
gcsa$, úu;tarçaaas em pílulas c.toces de -soclologia nova,· de um mundo novo; 
·_.c:;o:;Cca1encia e a~sresi,'01to -a palavra do :Papa, sob ;espec1osJSSrmas ra.zões de 
comoi.ter !]<'la renova~itv da crts.anclade. e por um mundo melno1'; falsos· 
µ1v1eéa~ e · 1ctolos ouv,uos nn ~asuaque e h,11ndioutas uerrubadas ante os 
genioc. orncu:a!'es _que pi'Om-it<:m ·renovar a tace ela cerrá e· o f'l'Opr!o catoll
cism,, ja utmais aut1quadv pà.1-.a. a i101·a que Mrav~ssa-mos, .ri·w·idcs de no
rwactt: .... .., E tantas que até H, ·ttcrum_ ·no,·a,i·um perdeu -a razão d·e ser. "Deve 
·set drquh·áua!" E com e.1.a .. a quadraiesim~ auno?:: · 

_E na vemos de cruza,1· us braços~ f'iitu; mil vezes não. Tal.s erros ,e este 
conrusionisma lernrnm-nos a triste sltuaçi\o em que nos encontramos, ._por
que cm ve;; de ouvuem _à' lgrcja e _no,13os Bispos,'0·guiaran1-1>e tantos pelos 
seus 1dolcs e pelas suas idéias messianlcas de muQdo novo e de refonnado-
1-es cta lgreJa: pu~ei·am-.w a ct18ciltlr 1,e1u1an..eme11te a1guns leigos o -que_ só 
.cvmpetia a voz se1·ena e autorizada, Ue nossos .l:lispo;s; foram· bu,;,C<tr l\1<:tstJies, 
<m1- ·úuniens -1cto1atraaos e inéensaac,.s até o dct1cu10; , '· • 

o Pàpa· fala, ma.s -se o sr, Jacques -Marfülin, por i:mmplo, não concordar· 
_ln tornm, é mJS,n 01SHLÍ'ça1· a pal~vra ao· .1:iobera,10 Ponti:rlce e talvez como 

. Lu,er,,, -«pelar e.e, Papa _ma1 mtu·ma<10 paLa. o Papa mel!10r_ mfonuado; _ Nilo . 
é o qu, se procura.no;e com O'CIO!oroso case> da: 1'.:spanna? O .Papa tliz. "isto" 
ma~ S<; v desoocado t· genial mestre da ·desé~mpostura, o sr. Georges Beníanos, 
rn s. excla. dwer " -aquilo", vamos dizer t-anibem que o Papa ta-h'ez tive..<se 
se cqú1vocado ou seduzido pelo wtalltarismo como· a,inda no caso da pers~-

. gulçàv · rellgio.sa da. teua (te ::,an.o Inacio e ae ,:;,m,.a ·nresa ! 
Catolicos -~-obre Os quais v~sam tremcnuas 1e.s_ponsauiliaades d~ chefes 

de .movimento .cte· apostóíaoo, nao Ngate,ar,i ~,cgi0s sem ·1estl'içóc~ ·a Eça de 
Queíro1 e· outras Uguras que tais "" ·u,SS<t, t,,e;-atma e i-al"m ~m ··cris~ 
l.tndade nova que as fa~as_alianças coru·-o Ulnlteiro -0.11 com o rouer ,·êm 
tornantto tão dltiéil". Ainda -ha J>vUco nes·.:.as colunas m1l,.,m1-~~ ao .1.EGiv
NARK•, ó Revmo. Pe. ·vicente z,ioni transcr~\fi~: sem co1nentari(;S isto que 
reflct-c o, ttue vai por al. Os lnlmlg(>s da. Igreja já se a proyeitaram da con
fusão. Um jornal contrario a. n= fé, depois de· elogiar os cónfusionistas 
da e: istandade no,•a- e citar deturpahdo~a.s algumas pas:iagzns de Pio XI e 
Pi I Xll' refere-se assim a alguns de n.ossos escritorei, cato11cos: 

"L esse -parece, aliás, ser o sentido exato do Catolicismo em evolução. ou 
e,u nnvimento, do Catollcfumo cristã<:> e fratetnl.sta. .ele Jacquei, Maritain, 
éiu Cnmln, de :aemanos; de· Maurià.c, de Leop,:,ldo· Aires, de Humberto_ Roh
ctcn, Ge :;rristão de Ataicl'e, de Berilo ~eves, do J>ad_re José Pedro Cesta, dos 
filosofas 'Frei -Sebastião Tausill' e: Lidio Bándelra de Melo; e de outrcs tantOfS 
arautos e lumht1tnis·, da· do-utrina, incluslvista.· _ de· Je;sus, sem lntolerancias, 
sem se~tarlsmos e5treitosi se~ privliegios ou "0ta-lltarlsmos esp!rltµals ", pro~ 
jetad~g para o mm:ido futuro; em que, praza .a I>eus; será_ estabelecido o pri
mado· do Espirito, da lntel!gencia, da· ritzáo, -da justiça,. do amor evangellco, · 
.ela i:olidarledade social, da verdade, da tolérancia" (o grifo é no.sso). 

· Como dh; o Pe, Zioli, é .é mister frlzar bem, a-lguns escritores estão incluí
dos nest.a, citação com ·clamorosa injustiça. Tociav!i; a linguagem e atitudes 
·de _ ,-e:·tos_ catolicos_ .não se :P;oestam ·a _·ei,tes .equívocos e •lnterpreta.çÕ<lli? Não 

· vimos .úm-Redatur-ch~fe saturado·-de democ1,at!smo ·sorrir a/Stalin e a ·Russia? 
Sob pl'l:texto de combate ao nazismo pagão e' lnl.migo ela .pil.tria, loas a,:, so
vletlsurn, como se o bigodão ele Stalin tosse_ mais_ democratlco que o blgodiqho 
de Hitler! · . 

E ·e, campanha -desmoralizaciora urdida manho:a-ni:ente pela .Russia contra 
a Espanha catolica·_e no empenho de lançar em_ descredito o sacrif!clo heroico 
e adm1ravel dos martlres gloriosos da guerra, santa, de um povo pela civi
lização cristã, est.a campànna insidioSl<, htpocrlta, sorrateira; que _ sob o pre- · 
texto_ de combater Franco e o totalitarismo se esqÚ~ce do sangue dos mar
tlres ·e· ousa -contradizer a palavra de dois Papas e a opinião de _ t~do Epis
copado espanhol e de centenas de Bl.spos -de todo· o univer.w? Isto é de ca- · 
tQlicos e de quem t~m uma lioçã.o de respeite e veneração a hierarquia? . 

E pc1· ai val a confusão. Pio XI saudos'.l e grande Papa cllama os fiéis 
; <:im1urg-e11te, oportuna ·e necetsarla da apostolado leigo ela Ação Catolicá.' 
•. a .cruzada da hora. E els ai tambem a Ação Catollca prejudica, i pelo con
iusionismc-, e pzlos deseequillbrad:s fallsos profetasã, . B_ara:Jham Idéias, não dis
tm!;lucm contundem Ação Catolica com Associações, lançam un1as contra 
cutrns: -metem•se a discutir · pontos dogmatlco.s do Col'po Místico sem no
ção de. _ primeiro catecismo, · levantam celeumas e tempestades em torno de 
rartkipaçã.o e colabora,;ão; julgam-fe sacerdotes de paletó ou de sala e bOlna 
e .. , muita discussão, muito IJarUlho afinal,' ml!.ltà confusão! -E com isto a 
obr& menina dos oUJo~ do Papa, .seriamente prejudicada.. Não é o ·aemOnio 
da confusão a pe1·turbar uma gmnde obra ele Deus? A I;1tu1•gia como é bela 
.e QU~ escola admiravel para a forinação do povo. Este movimeuto de res
tauração da_ vila liturgia que teve -arauto.s num D. Gue_ranger, num. Çabrol, 
ncs Beneditinos, e, culminou com Pio X e Pio Xl, e$ta cruzada santa pela 
Mi,$a ,,a.ra que os fiéis cheguán a compreender o tesouro, a beleza- cio que se 

.parna rio Altar Sagrado que é· centro, \'Ida, sol da Egreja e de n=s almas, 
csfr- _ trabalho de rcstaifração e educação ào povo, não sé vê tanta vez seria~ 
ment•2 prejudicado pelo co1l!usionismoi De Um lado os ei.1;remados liturg~o~ 

q u·o braéam: _;, for~ do l\lissal e· da Liturgia não ha. oraçã1t, não ha. salvação. 
Tal como o prou·staute o _ raz com· a Bíblia. Lançam ao ridiculó devoções 
sar:ratlssimas, · menosprezam o Rosarlo,. oa escapularios --e praticas da_ piedade 
tradicional · do povo. enfim, organizam-se · em ,·erdadeiras lgrejh1has cheias 
ele Arcanos que só se expõem ao ridlcu1o. Linguagem esote1ica, ares de gen
te de uma elite, ·uma gens saueta, um·.genus •clectum, à parte na Igreja, Cri
ticam sacerdotes é olham a plebe assim com aquéle ar de superiorida<le com 
qué os Fariseus· contemplava-m a. turba dos. publicanos: Is a igrejinha do "pei
xe", ~om o prurido de ·origi_nal!dade e .com a petula.ncia de censurar atrevi
damP.nte veneraveis tradições e devoções querlqas da, Igreja e do povo, 

De outro lado estão os Inimigos invet~rados da restauração Jiturgica e édu
-caçã'J liturgica. dv poco. combatem o uso do Missal, da Mis.sa recitada como 
movaçõ2s perigosas, pe1mltem ·nas Igrejas profanações de um canto Jlrico, al
tares adornados · de mau g<Jllto · e verdaQeiras negações de toda ilt urgia, é onde 
Cristo Nosso Senhor é ei,quecido. e. desprezado no Augustl.ssimo Sacramento. Aí 
as deturpações Uturglcas! Ha entre nós uma tarefa gigantesca para a restau
ração e o esplendor da vida Hturgica ! Por+và~to, ridicularizar o WjO do Missal, <da 

· ML.ssa recitada, negar apoio e falar na:s campanhas pela Missa, não é nada 
récomendavél a quem tenha um pouco de fé na sublimidade ·do Altar Sagrado. 

O Demonlo da Confusão se apresenta· e... ai vemos irmãos divididos: 
- os liturgieos e os anti-liturglcos, acusando-se mutuamente, estremando-se 
até . .-. a confusão. E para onde vamos? Já não bastam os lnimlgeis de fora? 

l': tristE que sempre tenhamos de comb,ater Irmãos, dizer-lhes algumas 
verdades verdadeiras._ Toda','.la, e· o _unlco meio de nos üvrarmos da confusão. 

Haja docilidade, à pàlavrà do Papa, a voi de nossos Pastores e cerre
mr,s fileiras em to1;110 de nossos Bispos. · Obedlencla, disciplina, humildade. 
Leigos embora letrados é ince?Jllados como idolos e ora.cuias e até citados 
no pulplto não se metam ei11 campo . doutrlnarlo como oraculos lnfallvels 
a1•anç3ndo multo aletn do que lhes compete e anunciando .reformas e revo-

luções de uma. crlSfandade nova num mundo novo. E o que é pior. não venham 
a ·criticar aberta e escandalosamente a palavra do Papa e dos Bispos. P:J· 
naham-se · nos seus lugares de ,dl:;cipulos hwnildes da 11'.laglstra Venta.tis, re
presentada lcgltln.amente em cada .Bispo e em cada Paroco. Não nos ve
nham anunciar crl.standades novas e .teoria:s ousadas, .e nem tollham prc
tensõe:: de censurar e ditar normas a Igreja, ao Papa e ao Clero. 

Discutam seus problemas so·c1010gicos em colunas de "Dlartos", mas 
não venham ditar soluções e atitudes à Igreja em face do mundo novo e. 
dos iiemncratismos soyietlcos. · 

P<Jrguntam: - por que não_ falam, não decidem nossos Bispos? Ora, 
!)Clll já não ba.sta o que está definido e claramente expresso mil veze.s na. 
Paia.vra Augústa do Papa? . Pois a.Inda quap.do falam ·dois Papas e uma cen

t ena de Bispos, como no caso da Espanha, ainda não se ousa despistar e negar? 
O que falta aos _liberais, dizia outrora Plo IX, ê docilidade e humildade. 

É ainda o que falta ao.s liberalões do mundo novo. 
:Enfim, a confusão, sempre a. confusão: prenuncio de 11éresias que ;ie es. 

boçam. sentimos hoje o ambiente que precedeu -as condenações do Libera
fümo do Sillon e do l\lodenismo. As mesmas tatlcas, os mesmos· idolcs. os 
1\lesfrt:s oraculares ouvidos mais do que o Papa e- os B!spo5, o despistamento, 
a sedução de almas boa.s e generosas enganadas é perplexas ante a contusão, 
nossos veneravel.s Prelados em face de situações dolorosas Intrincadas e qua
si l.1'SOlU\'eÍS, 

Eis o momento angustioso que vamos vivendo. A grande provação da. 
Igreja no Bra.sil. nesta hora t1agica do mundo, 

. (;.!uiseram agradar a este "mundo" pelo qual J~sus Cristo não orou. Sor• 
riram escandalosamente, namoram escritores !lloso!os, condenadas. pela Igre
já e pelo simples bom senso moral. 

E como níio ha de surgir· de tudo Isto uma tremenda.. confusão? Nós 
os que juramos defender a veti:lade e que temos na.s mãos a arma de uma 
pena de jornalista. catollco, cumpramos nesta hora uma missão .sagrada. 
Digamo3 a verdade verdadeira.. doa ·a quem doer, seja a quem for. mesmo :1 
a qualauer !dolo de Igrejinhas democratlco-sovletlcas ·e· das igrejinha,; do peixe, 
eilfim, a todos quantos lançam a·.confusão e deturpam a veda.de. Apeguemo

nos à velha. e- eterna Igreja de Roma à catedra. Pedro, e ouça.mas· humiles e 
fiéis 9, voz de nossos Bl.spos. cerrando fileiras em torno deles. E, acima de tudo, 
leva_ntemos os olhos ao céu-para que a Mãe de Miserlcordia e Rainha da Paz es
magadora das heresias, venha esmagar a cabeça do Diabo perigoso da confusão! 
Kosso i.Dimigo da hOra, · · 



i ' 

~-4-

O ORACULO DA SAUDE 
Xfuitos trazem _ao nascer. na palma <la mão, linhas que 

traduzem felicidade, vida longa. 
Com o passar <lo tempo as impurezas do sangue ~nYe

ncnando a saúde, modificam a linha do Futuro, trazendo 
crtieis sofrimentos q\!e abre,·iam a vida.: {Jlc-cras no estoma~ 
go. azias. prisão de ventre; dôres <-lc cahc,a- tortur:mtes ~ -fe~'·' •, 
ridas reliel<les;.c)lagas, moles tias da p0le, qitéil-i ~lp çabe)o·.e
(la uarl,a; dôrés reum:úic;rs nas juntas, nos museu los, ct-.:. · 

é o mc<lic;imcntd auxiliar 110 tratamc11~0 ~a Sifilis mais in~ 
. <licacio -pnra todos esses casos. · 

Cori1ece a tomar ainda hoje e lo1',1c a gosar a Fclici<lacle 
destinada pela sorte. · 

N. €1-1- :cc 

Ffflt'li) r-o· MA RIA· N·· 1 f:!Jti:J:N' ·1u 1 . i.ui.11n,,A . lUn ,n. 1 tifi1 -, llfl 
FUNDAÇAO D,\ PIA UNIÃO 'D'E 

FILHAS m: '\1AR1A E!\! 
Put''!.'UBA 

Realiza-se hoje, er., Pirituba, a ce
rhnonia dá 1-,:,renc;âo de trê:> Filhas de 
:Marfo que viio <'onstitt1fr a Direfnria 
ela Pia: União das Filhas de Mari~ 
devendo tán:ibf'm rêPéher fita çÍe A~pi
nmte · cerca de ,!5 mncas . da !r,•?li
c!adé qu~. numa prova de gl'i:tnde 
:arnc,r· à VtrJ;(ern ·Santissima vão $e as
socfar prnmefr,ndo ('11"!lprir fielm,,nte 
o~ ·deveres d,;,.· piedaile hem como to
dos ns .deveres so<"iais que se ·\n,pôem 
:àquela~ qtíe in~ressam :nas fileiras- de 

· Nóssa-, Senhorn: 
A s~'nia Missa. r:ia qual será distri~ 

buida .a Saii;rada -Comunhiio às 11?ci

pie11darias. será Ct>l&bmda pelo f:~v
mo. Padre i\~o:>t-inho Mendicute F,,.te 
como:·represent~nfe do Revmo Pe .. Dr. 
Eduardo.Roberto. Dh·c-tor 'da F. M F' .. 
fará a· ·entltg? da, Citas. manuais e di
plomas, presidindo a todas as. ceri-
mr:nias. · · 

A nova Pia União terá como Dire
. tor o Revmo. Padre Hilario Freire 
Paroco ,da Freguezia do: O' 

:R'itUNi_ÃO MENSAL 
. DA FEDERAÇÃO 

Como. habitualmente, realizar-se-á. 
no pr·oximo. domingo .. a reunião -men
sal da fed.~:·ação l\.1ai·iana Ft•minina, 
soh, :;i ptesídencía do Revmo. Pe. Dr. 
Eduardo Roberto. 'A-.fiin de ser n:i.an
tida a ne<"essaria unidade de vistas 
entre as Pias 'Uni.õ.es · torria~se ·indis
pensavel o compnrecímento das Si-as. 
'PJ'esidentes ou de suas represenfan
tes a .~ssa reuniãc,. onde são tratados 
iilssuntos _de int7resse geral. . 

CIRCULO .PARA l\lF.S'IRAS DF. · 
. ASPIRANTES 

·. No ·próximo domingo, dia 15. . às 
l~.15 '.ns.; na Curia, realiza--se mais 
~Ull .circulo. de formação p·arn Meftras 
Ôé Aspiranfes, de11endo comparec-er 
todas as ·F.ilhHs de. Maria que, na Pia 
União .desempenham esse. cargo. O 
mesmo circulo ser~ feito ás 17..30. na 
3.a quarta.-feira do mês,. dia 18, na se
de da Federação, a~fim-de que pos-

'tnstituto Morlerno 
PRAÇt\ . D/\ sn N." 

.__... SAO l;AULO 
· Funtlnúo em 1917 
OA<.:"1 l LOGRAI' 1 A 

fAQ' ••t;RAf IA 
O · ?rteJhoz ·Ensino 

16~ ,l, 

Pelo M~nor Preço 

sru11 rlde hPnef• iar-se. aquelas: qué es,
tâo impedidas· de frequentar o de '.do
n1ingo. 

COMl'AltECIMEN'W DAS PRESI
DENTES DR PIAS UNlôES A ~EU

NIAO OA CONFEDERA.ÇÃO 
CA'fOUCA .. 

R<'alizando~se no proximo, .domingo; 
1t s l:, hs., n::i Curfa. a ,reunião mensal 
da Confederneão Catolica; a Diretiwia · 

. da Federacão lembra às: SÍ·as. Presi. 
dentes de Pias l:Jriiões que se faz_-mís-
ter seu comparecimento. . 

l\'.IÊS no R.OSARlO NA MATRIZ 1)0 
DIVINO Esrmrro SA.N'fO . 

DA BELA ViS1'A 
l . 

A Congrcga~ão da, ·Filhas cl/J Marfa. 
Rosaristas Ja Bela Vista está .convidan
do a todos os devotos de Nossa Senfío~ 
ra, a tomar parte n11s solenidades q,10. 
em Sua honra: fará '.cele.brar :,no t.nês 
de Outubro. 
· Todas as noites: às 19.30.'horas: desde 

o dia 30 de' Setembro, ha\•ed reéitai"::io 
do Terço diante elo Santissimo· .S-1ci·a -
mento exposto, Ladainha .de Noss::i Se
nhora e Benção do Sanfüsi,mo .S.aci:a-
tnento. ' 

Dias 1. 8. 15 .e .22 :-- (Domingos) ~
Sermão pelo Revmo. ·Padre Edua1·do 
Reboucas de Carvalho. 

DiD 7 - (Diii de Nossa Senhora do 
Rosario) :.... Sarita Missa .e -Cormi:-;hfo 
. Geral às 7 horàs, com i, pre~l'iÇ!! das 
Rosarisüis antigas. A ·noíie. Iwrn,solene. 
.com senniio pélo Revmo .. Ççmégi> J\n
tohio Alv'C's de Siqueira. , 

Às quart;1~-feiras Possivel1uente :h;i- . 
verá tamhem pr~gi:lçâQ. · · 

Dias 20. 30 e '31 - Tríduo .só:lene, 
-com sermão pelo Re,•mo. :conegq An-
tonio Ah;es de Siqu~it·a. : 
. No dia 30. haverá tJlmhcm .. por ioca
sião da Rera. recepção de filhas ·de 
l\'lat·ia. Aspirnr.tes e Associados do :Ro·~ 
sal'io. . 

No dia 31, às 7 horas, Santa· 'Missa 
em .ação de gt:agas. por íniençáo ,âe to
das .as pessoas que. J)Ór ,gualguer f.Qr01a 
hajam concorrido p_ara o br;ilha'ntisino 
do M&s do Rosario Nesse mew1.o .. dia. 
por O('aSião da Resa. haverá tron~1.1 a 
Benção e distribuição das Ros.,s. · 

Dfa 1.o de Novembro.- ·Santa -Missa 
e Comunhão Geral às 7 horas~ Ã; tar
de, às 16.30 horas. Proci$áO, ~- entrada 
da qual haverá sermão· pelo fü,~·('pó. 
Conego Paulo Florencio da .. S,ilveira Ça
.margo. Em .seiuiid.ll Benção do Santis-
simÓ Sncrnmenlo. · · 

Dia 2 de Novembro ..,. Santa· ·l\Ussa · 
pelas Almas, às 8 horas; 

;:: f.~ ,$. 

"O Rosario é sem clu,;ida, uma otá· 
ção perfeita pelos corifvrtos qüe ·$lca11-
ça, pelos ensinam.entos que· _propo:r.ciq~ 
na, pelas g•aças que .obtei:n; .pelos 
triunfos qu·e prepa1:a." · · 

. B00.0. XV). 

Federação das Congregações Marianas 
rr APELO DO SANTO Pj'\DltE 
1 ~ 

Por estas colunas já muitas Vezes te
mos, chamadv a a.ten~íio de todos os 
congrefl'3,dos Marianos para o apelo fe1-
ll:ó por Su!l Sà.ntidade , Papa a todos 
OS COrl!Côe.'! bem {Otmado~. a todos QS 

. que sentem e queren. mitigar a ctesgra.• 
ça albeia 

Sim. $antiilade está so.corremlo cerc,a 
<lil meio milbflti de almas. Vitimas 10s 

; lúirrôrPs · desta horrorosa guerra., que 
isotrem. e. fome. ·fa.Ita- de roupas. de me• 
ciicamentos, -etc. 

Sii.o criaturas de Deus. nossos trmftos. 
inossos ~meítantes. que ll.llb1tam t1Js 
;pa,ises ocupados e que nos estendem a~ 
lnão!, pedindo ,aui;:ili-OS .. a.través d.o san
to Padre. ,Q.Ué procw-a soeorre-lo.s na me• 
dida do posslvel. 

· Na proi>ria naua, dentro do vatlca· 
:no. varias de:renu -de ntllhares de ,oes· 
isoas {Óram abrigadas e aümentaaa.i. <: 

contlnuílm à .. recebru auxilio. 
Péta éscàsse;_. de co11pas e viveres, ~~ 

ISacérc' 'º.S ,éélebra1~1 descalços. ; • . 
A .idfilà .da ,sit,,~ "~º fol n·iuito dada 

!)?elo apelo ha pouco dirigido ao pol'o 
d? São, l'ltulo pelo ·E:runo. ,Sr. Vlgatlo 
Geral ,e por. uma comissão de represen
tantes· :da, e;lta ·Industria., comercio, etc. 

. Sabemos :que -às congregações estM 
trabà!hâ;ndo; proéuram angar1at e1o• 
lia.tivos; 

,rnsJsttmos, pOl'em •. pa1·a gue lntensl
, fiquem 'suas atiVJclacles. 

_Não·,pod~n1os ficar para trâs; 
Os iwi,.iios wderâo ser constituiclos 

, i:le - ro'upas. ··· ealça<los, vmres, medica- __ 
· meri.toa ,, . ta.mbem :d.inheiro. · 

AqU:eléà. que o ctesejàrem. p0derão en• 

Dl,\ DE rmcOLHUU':Nf(' .N"A ·ço-:-.
mÚ,GAÇAO MA.RiANA .O& VIL.:\ 

:l'O"rlFtlA . 
Em CUllll)l imcntO 80 .que -preceituain 

as Hegras das congreg3,çôes ·Ma-rlanas. 
.a de Vila Pompêia .t·ca.Uzau. em agosto 
ult;mo um dí.a â.e .recoUilmento que !ol 
de grande proveito esp!1:1tual · ,para. _qs 
Congre~ados. 

compareceram todos. el~. ,)stó J, ·os 
cincaenta que !nt-egram esta :COngl"jlga• 
çâo, que com i:rancle .edificação 1Yàtt1-
ciparam de todos ·o~ a tos propr!os de 
um -dia ele rerollllmento. 

NOVAS OlRl<:'1'01:tlAS 
A Congregação Ma,11.ana da -Parpqu!a 

d.e General Salgado. mUJ;l!c1Ri<> de .M<111le 
A pra ti rn1. < Rio Preto) :t,m :n<>ia cl.ire-
toria, o.sstm con.stitulda: · 

Diretor, Revmo Pe. José ·Muenba.uher: 
Presidente. Prof ··osca.r Perell'tl, de SOu• 
za.; Secretario Sebastião 1)41guel: ''J'e~ 
soureir41 Fra,ncLsco ~itlll,iack: . Mt$re 
ctc nov ,.;<,s •. Cesarlo .Miguel. · . · 

Tambem a. Cong-r.:gação ·Mariana d"'-S 
Perdizes, tem nova Oire.torlit, c~os !:l• 

· li!grantcs sãp: 
. Auxiliar do Diretor, Ce!.so Augu:;to -<ic 

Toledo: Presidente, Luiz -óampos l,im;t; 
Assistente t\liz Fabb! f,,.inlor: 1,.o Se~ 
cretarlo. · Francisco ·:co~upoll: · · i,o ·Se• 
c~etar-io, Hermelindo S~ot·za: Tesoureiro, 
Josi' Claudio Curslno de Mourll,. · · · 

A tnesma Congregà.çãp m.anten, ,e. :As
sociação dos Santos A.n.1Q8 c9m Jt, .- s,e• 
guinto Diretoria: · · : 

l'restden te tujz Oo11za_ga; $eci:eta• 
rio. Amerlco a Araujo; . 'I'êiiouxi:'l!:o,,:_M;i~ 
rilo Campos Lim .. "I. · · · · · · · · ., · · , ' 

'L!~OlONARtO 

"PARTICIPA CÃO E OOlABORACAO" ... ' . 
Muito se tem discutido acerca dá verdadeira natureza da Ação Catolica. 

Infelizmente, .porehl, .. 11etn todos os àutprés qüe sé tetn cotisagrado à este assu.n
. to .. élucidal\1 suiit:ientemente os leitores acerca d~. verdadeiro ,objeto d;i .µ.is_cussão. 

A prime1ra vista, o problema cons-istiria em saber se a A. C., é uma "par
tiéipação" dos leigos no apostolado hieí·arquico da Igreja, ou se é simplesmente 
_'uma "colaboração" Assim posta a qu!!Stão, eln · deveria resolver-se à vista das 
-defibições pontiíícias. F.ssas definições, aplicadas todas ao me~mo objeto, ·_isto 
_'é à A. C., têm variantr..s: , 

l - Na carta ao Em. Cardeal Bcrtram. Pio XI define a A. Ç. coma «par
'.ticipação dos leigos no Apostolado hierarquico da .Igreja. 

2 - lldn varios outros documentos, o mesmo Pontífice· a define comó · "co-· 
laboração dos leigos no apostolado hierarquico da Igreja'!; 
· 3 - Na Encicllcà "Non ~bbiarrimo bisog110", Pio XI a dti!fíne como '1~ar·· 
ticipaç~o e· colaboração dos leigos no apoÉtolado hferarquico, da Igreja'\. 

. 4 - Por fim, nC> artigo "Origem e· desenvolvimento d.e uma. definição". S 
E. o ·Card. Piazza. membro dá comissão cardinalic.ia .da .A. C. ,italiana <;liz que 
Pio XIJ pref.~rC! a· palavra "colaboração". · . 

Se o problema consistisse en1 . saber se a A. C. é, uma participação dos 
leigos no apostolado hlerarquic::o da Igreja, estaria mal posto. Desde que al
guma . ve;f .algum Po.ntíHce a tenha definido como. participação, é uma partici
pação. (Se ,a definiu- como colabopção, é. uma -colaboração. Como o Papa a de
finiu de. um e do outro modo, é uma· e outra coisa. 

O que se trata de saber, .é à verdadeiro sentido em que a A. C. é uma _par
ticipaçii'o. E entra ai o aspeto vcital ~o controversia. 

Pela Encíclica· "Veheménter", de 11 de fevereiro de :1206 o .Santo Pa©".c Pl.ó X 
distingue· da seguinte forma a Igreja docente, ela Igreja discente: · 

"A Escritura nos ensina e a tradição dos -Padres 11ô-lo confirma: que a 
Igreja é o .Corpo Mistlco de Cristo; corpo dirigido por Paston,$ · e Doutores .:.. 
socledasie, portanto, de homens, na qual. aigüns presidem . aos outros com 
p,leno e perfeito poder ,de govemar, ensinar e julgar. É, pois, esta ~ociedacle por 

· sua .natureza. desigual; isto é. compreende uma dupla ordem .de pessoas: os 
pastores· e a grei; ·ou seja. aqueles que estão coJo_cados -nos varios gl'àus da 
Hierarquia .e a multidão elos fJeis. ·E estas duas ,or.dens Eâo de til! mall..eira dis·-
tintas qu!'! s6 na Hierarquia .reside o direjto e a autoridade de ·orientar e diri-; 
gír os a.ssociados ao fini da sociedade, .ao passo que o dever ela .mul.tidiio ,é dei
xar-se governar e ~eguir .éom obediencia a,.direçi:o dos que regem". 

E tambem Le.ão XHl; na encíclica º$apientiae ChrisLianaé", de 10 de. ja.
neiro de· l:l90, .depois de lembrar ql,11! a [unção docente perten5!e · à Hierai·quia, 
por: direito divino, diz: "Túdavia, deve-se evitar com cuidadó · a ideia de que · 
seja proiQÍdo aos particulares éoopei·ar, de certa forma, neste apostolado, so
bretudo quando se trata de homens a. quem D'e.us outorgou os .dotes ela inteli
gencia · e o desejo de se torn·arem ute.is. Todas as vezes que a'necessidade exigir, 
estes· podem, facilmente. ,não apropriar .. se a mi_ssão de doutores .mas ,comunicar 
aos .oufros. o q4e receberam, ,e ser assim écii ,do !ê'nsino dos ·;(11estres". . 

O grande prblema cotJ.Siste em .saber se, .participando a ~ção Catolica do 
ape>stolado hierarquiço da Igreja .. essa ''participação" se <leve entenqen . no sen-,, 
tíd.o de que os membros .da A. C .. ficam inve~tidos .em função de carat~r hie
rarqujco. Em caso afjt'lnativo,, estarjan, füvestid.os em funç~s hi!!rai;quicas: 1 l 
de um modo g-ernl, todos os leigos, ·iá que todas riodem aprimorar:.,se;<le modo a 
entrar na A. C.: 2) entre os lc>igos. tambem a5 mulheres, que até aql!i estavam 
cxcloidas de todai: as funções hierarqufoas e )iturgicns-: 3) e, além distQ, os me
ninos e rueninas da JEC. A consequencia disto é que a. distinção,,entre a Igreja 
qué govérna, .· dirige, ensina, e· a que, é· gover11ada. dirigi9a, em;ináda, · se l!Pª"' 
garia. Esta tt-~e ofi:ndc.' pois. diretamente a propria constituiçfo div:iria da lgre
Í::\, E el.a 't,m. uma çonsequencia inesperada. É que, .como ·.os Religiosos .não Sa
cerck,tes - os irmãbs Maristas, p. ex. ·e as . Religiosas' não pe\·tencem á · A. C. e 
-não s~o da lgrej::i docente, os meninos da :JEC teriam situação ma.is 'eminente 
do q\le eles. · · · 

A tese oposta. é. a que s.ustentam tnuitos autores. e, eti.tre 'celes, Q ,dr. ,Plínio 
Cori'.&a de Oliveil'::i. em ~eu liv.ro "Em riefci;;i da Ação CatoJÍC:Í.",· ,pg. 65 :e ss.: 
1) a A, C. é uma p;_i,tiicipaçiio no apostolado; 2)"csta participação co'rµere á A. 
C. ,sitüação ·.mais emi.nente que qualquer outra cn:ga1,ização de leigqs éiécepf.lia• 
elas, é-claro, .as Ordrns ReJi11io~as;1

3) màs .ela não tem, de modo algum, o ,eJei-: 
lô .. d.e in·,1~stir e~J· rargo, eni f,mçi.io hie.tarCJ,lica os membros da· A; 'C., que i:o.,Ú• 
tiilúm:n a perlôn·:0.,, â lf:(.tcj11 discente. 

Es.tas,. e r.&0 i,L,tros, as ·\:erdad~irns ter.cs ,gue se cis~ut.em. El.nstar.ia gJ.Ie los 
partidt,:ios ela. rrimdra tese a sustentassem sempre -cóm a -cl.arcza iiesej.icla, ,p;:ii·a 
qúe de ha multo ,o problema já estiv:e:;se i·clolvido. · · ', 

-~-----------"-----.---------------, 
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·ENTREGAS. A OOMlC!LlO FRESCA EM PACOT.E~ .. , 

·. JUVENmDE F8HNINA UIDW 
' . ' ' . . . ' ~ .. ,,, 

CO;\l.l'RQl\J:JSSO 

D~ 291 f()sta; ·de r:rosso senho1• 'Jesus 
· Cristo ,R,ei, .a Juvemuue prcmov.e ai se
guintes . SOienidades: l\í; . 7 ljlDra.s, na 
Igreja .de s. ,•''.i;ancisco ctas Cha_gas, .no · 

·Ja~·go (1e S. l"r~ncisco. Missa com com
pa.rpcimento ,de tocios os membros da 
Juve11tude Feminina. Após . a Missa, 
ha1•erú. r.en.ovaçâ9 da ÇJmpromisso. O 
conwareclmento . a e.ssa. solenidade é 
Óbrigatorfo. Não falte: pois, n~nhuma 
acista. Antes acorra press.urosa. -para 
com esplrlto de sacriflcit e ·· muita ge- .· 
11erosldade renovar o juramento de' ser- · 
vir a Nosso senhot nas . f!leira.s de seu 
exercito ·-avançado nas tutas peta dila-
tação de ·seu ·reino. . 

A l:aráe. no -salão áe festrui da Matriz 
de ·.NoSSll.. Sênh_ora ·do ,carmo, 'à rua 
'Martiniano de ·Carvalh1,. sessão ·festh-a 
, com uma conferencia sobre o -reinado 
social de Nosso SCfi.h-Or Jesus Cristo, 

·'POLHINIIAS 

'Magnifica a nossa FOl!Jinha de ·1945_ 
Seus clichês apresentam . artísticas . fotO~ 
gra.fias de algum; dos Soberanos Ponti
fíces da Santa · Igreja , de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, ·tendo -no verso um ,i:esu
mo de seu pontl.flcado. . A divulgação 
dçs, calendarios -está i. cargo dos mem• · 
l)ros !ia .Juventude. Cada <=xempla1· .cr:$ 
G,OO;Uin -de bOnificação a .quem colocar 
de~. · um ,dez;cÓnto de 20 % às sedei;. de 
oútras Juventudes num pedido supenot 
a 50 ·l'QJhinhas. 

MISSÕES 
Durànte este' m~ de· outubro todo o 

1µembró da. A. ·e; d_eve -colaborar nas 
campanhas · mLssionaria.s. A Juventude 
;j,i está. · ·aparelhada pare. fornecer todo 
o material ele _propaganda que-seus nu-

. cleos neces.sltarem. AUás a campanha 
·entro nós já começou. · · · 

CATECISl\1O l\lINIMO 

l'arn J> Comprom~o ,que sei-á em dia 
previameri\ê llnU11ciado, não deixem aa 

estagia.rias· de açlqúirir esse catecismo 
que 'lhes s91-á ,muito _utl.l nessa O.Gà.sião. 

El'\l .R.l:&EJR,\9 r1bf;;ro 

Nossas irmã.s de Ribeirão :Pr-eto pre:r
t:,,.râ() compromlsSo em Cristo :Rei: · ·v.ã:o 
~e· preparar :cim ·um 'tri(luv de confe:r:eri, 
elas.· .Nelas ·vamos to11~ar parte ·por .melo 
da p1•e5idimte de nossa .. \JECF, IDl~~a 

: Setubal. Acompanhemo,la com . nl>.Slias 
orações. 

REYllfQ. PE. :SIQMJD 

Dotninga proxlmQ, às 1:5,:tO h9nts, a 
juventude prestar{t hOlllenagem a-o 
Rev1110. -Pe. ·Geraldo . eia -Proença -'Slgaucl, 

. ·lncarisavel e zelo.o· -assistente ecles!as-· 
tico d.à. .no$la JE_C. 

'.l'Od.as as. acistas cJ.eve1n ,com11arecer a 
essa -homenagem. . 

Esta hOmena.gem coru,t;uá. de :uma .. ses.: 
&lo :festiva a. reaU?,ar,:ie no salão de 

· festas da. E$caia santo Aàa.lb~rto. · 
No sabado _proximo, dia de Sãó :Geral

do_, · a Juventude fa.z ·cei~brltr 'J.\[lssa por 
inteiwão de ·s. R,ev11,a., às 8 llofas, na 
Igreja de Santa lfigenia. .---·· -, _______ ,,\ 

.:S'Cl'E,NTJ:rtCtMENS'-~ 
.U:S111.S l'ERIDA$ 

1 

J 

'1:tar sua· cqntrtbuição para ,esta F<,• · 
rlera.çâô '.Quô se encarregará. de IM. dax 
r;i devi.dó ·i:lestino. 

. >Eil~ ~s · ·wios auxillos recebld<is, 
tlestacl!,tn,Qs um, vtnclo .lá. de 'longe. ·de 
Si\nto i\il~ic.. da. ·,co11gregi.ção Ma
riana de t-l'i:>ssz ·Senhora Aparecida,. da 
~11,eirã<f<iqs ,lndlo,s, que enviou ,cincoen
ta cruzelro:s ·pa.ra socorro à~ vitlm!lll da 
guerra. 

CON.GREHAÇ/iO MARIANA OE':v:1. 
LA P.EREIRJ\ BARR,li:TO \(P.i.tiitul]:i) . 

Esta nov(?I Ço11gi:eg~ç~9 yai_:fiz~r.- ·· ·,. 
hoje, dia a de Outubl'.v, a sua. sole-. 
ne .e • E--"'iqieira 11a:cepçãp ~-e 'Çonm;e_ga• 
(los Marianos. · · . · · 

. ,Agractt,cemos ,e· ficatnQS :satisfeitos Cll1 
"er 'que -~ no~ · palavra e ouvida e 
atendida· até· nos -t!nQ~ .®t~ll~ i;lo 

. ZlQ&l) 'Estado. .. . . . . 

Aproueitamlo a .,pc;isiiio, ,_s~ii, :~n.• 
tregues ·tambem ,as fitas ~s ,F,ilAAe de ... · 
-Maria. · .. 
. As cerimonias serão ,presidld;u; .p.e-
lo R ·P Direto1 da 'Federação. · .. 

No .dia::SJ:le ~Outúl:>r_o l\,s.8J~~~ 1.'1-à• 
verâ ·Missa e •C}')!ll!l~ ,g~, ~çlo . 
celebrante 6 .· R, :P., igQstmru,. :~$cli_ .. 
,çút~§ •. J, 

./ 

São P,iulo. 8 ele Outt1i)ro de 194,+ 

U ' ~ · m:a ·so 

c,'1,eques dediv~r,os Valores.· 

. A·· ___ : ____ ·A-··. . ,, .,• e A. C . 
ante desta realidade, ,acofl.Selha .aça~ 
S<\ o ·Papa que .as CC-' MM. desifltan.l: 
de fazer . apostolado, .ou , r.estrhlge seu 
campo ·de atividade aposWlica, ou. 
acusa déficiencias -em seu .apostolado, 

. ou ,lamenta -sua intromissão em, .cám-2, ' p~ tjue não lhe perteni;a? · .' · 

· .tm ar.ligo . ,ante1,irn, procuramos . 
-moslt!tl! que ,seria u:;n e.1,·o julgar .que 
as· .associações religiosas,, que ,existiam 
entre :nos a.ntes·da A. C., não se mos~ 
traram .-capazes de se ,dedicai ao apos~ 
talado, · ou estrúturalm.e.nte : não. se 
ajust~m ao àpo&t~lado. ,,Prometemos 
hoje .t!:l.c.e;,- .algumas conslderaçõe~ so
pre a siluaç.ão creada para essas 'as-

.. sóoíaçôcs . con'i .a. creaçáo. da: A. C., 'I;e
riam kl.a.s. ~om a 0instituiçâp 'da AC'C .. 

. perdido sua razão apa$tolica.? .Em ou
tràs·'pa:)avr:3$, teria O <:ainpp do <!.POS~ 

to.lado·Je_igo- passado de rrianeir:a ex~ 
clusiva riara ás asspciaçôes de A. ,C.? 

Com!l no :artigo . anted.or já notava-
1110s, esta, qu~stão deve resolver;-se 
mediante .as .decisôes cl,a !mtoridade 
ecle3.iastica, po.is que .. a est,i ·pe11tence 
o Cc'1mpo .. do apostQjado. ;de, sorte que 
a ·ela compete décidjr .sobre .. OS :COJJ:lr· 

borâdo.res ~ue qtteira. ·ou .não .admitir 
neste ,ciunpo 'il ,ela tão somente con-
_fiado. ' . · 

Duas póde1,iam .ser as ·atitudes ·da 
Aµtorid.ade Eclesiástica ·a este, réspe,,. 
tp. D.eclarar. ·ch,11:w e insofütnàvelmén
'te .·que com â ,<:reação <la A. C .. todo o 
apostolado ,p.,s.sou :para as asso.dações 
de A.-",C,: ou ,dâr .ao apostolado leigo 
uma ,prientacão tal que riele. se .pQ~~a 
c.,xeicer o 'zelo de todos os· fieis. e .de 
t.odac p.s agremia~Ôe9 :de leigo,s. e..in.da 
nesta se,:ílnda h.ipotese, a Igreja po
dei:ia ,pnsitivamente auto.rizar o. apcs
toJado .das;-assOciaçqes qµe não sãp ,4. 
C,. ,'ou ,simpJesmente _ tolerar este apos
tolado, ,co.mo ,bóy e .carinhos_a 1;1ãe .que 

,-tem pena ele ,p1:ivar c1os Sj!US (!lhos ·.~e 
. u.1na .. a.tiv:idâde à quai -~e dedic;l\':am 

cem tânto .ardor. \ 
>A '.simples leitura dos documentos 

oficiais que nos· ·dfü:,rr. .respeitb 'mais 
·de perto -. 'isto .é, os documentos ou 
eman:adas , das :Autoriclades. 'Ecl~ias'-

. :ttcas. ,que imediatatne]'.ltll •nos· at:íngeril 
com ~uas tletei'll}inàções, 01.1 :<então_ ;pro
•\'indós -f:la Santa· Sé. mas ,oi:ientados 

; é.iiretamente ·par11 .. o .-Brasil - ~á a es;. 
ta <Jt\estão uma -solui'.'.io -definitiva, de 
maneira que _.a conclusão · s,2 impõe· a 
guem :quer que · procure deduzir ,o 
conteudo. expUcito da palàv.i·a oficial, 
e ·não · pretenda , :confo:mar · em .do
éumen:tos ,oficiais, •tiina opinião preli

. minarniente . {ixrida •. 
Prii;Jeir~mqnte, a palavra cio noss_o, 

saudoso Cardeal D. 'Leme, quç mllita 
pai-te tem 'cem . toda a estrut11mçâo .. da 
A, C. B. Não -somente (oi ele o ini
ciador. ·.enfre nós -deste i:riov.imento de 
-apostolai;Jo. nias foi tilmhcu1 .elti! q.uem 
p1-ovo~u .da 'Santa Sé·,i .Carta Apos
tolica '"Quamvis Nof.tra" de 27 de ,ou
tubro --de 1935 .. que d<":,.,~ria ser .a .Car: 
ta l\fogna da ·a. C . .B. Bois. O. Leme, 
que conhecia :bem as ·.inténçõe.:{ çlo ' 
_Papa, -e linha a 1:esponsab_ilidade .de 
Pres.identé .·da ·Comis..qi,o Episcopal da 
A. :C. ·B,~ escr.cvcu para ,0 ,encem,~ 
mento. ,do IV ·Congresso Eucarístico 
Nacional estas ,palavr~s a .r.espeito das 
vctet;ü1as ,associações quê se .cmngre
g11m, na Coryfodevação das Associações 
Cfatolicas: '''Abenço:id,ii;; sejam as as .. 
soéiações religiosa.s da :Confedéra.ção. 
veteranas ,de Cristo, ·mas vc.teranas 
simp1·e remoçadas que :tláo podem e 
não 'hão de ,sàir 'do ,campo ,da Juta;" 
(gdfos n=os;.). Talvez não se pudes
se-de modo·.mais·1rnemet1te u.uma cur
ta' frase ,expôr o ,desejo e 'a necessi
dade -ôe que as veteranas :associai;ões . 
religiosas ,continuem no cam_po :ela Ju
ta em ,que sempr!'! .se ,enconti·araro. o . · 
campo . tia luta ,oélo reinado de Nossp 
Senhor, que ,~ o ;campo da luta :d.o 
âpustolado. Aliás. neste· mesmo ,dis-
. curso, ,aomo :tivemos op0rtun::iliade :cl.e 
-mos.trar · .no .. ar.tigo ,,pas~ado. D Leme 
·.tommt a ·si .moser.ar- o largo campo de 
.atividades apostoHcas ,qu.e o Apostola~· 
d.o <ia ,oração ·,fecundou. 

.As ,;i:ialavras do noi:so sempre sati~ 
.. do.so 'Carde.ai ,_não pretendiam mais do 
,que . manter;_ .com a conveniente :do
cilic!ade a linha dir~triz . traçada -pelo· 

' Santo .Padl:e .Pio X:l, o Pâpa da A. C., 
ao · _Épiscqpado Brasileiro ·n.a Citada 
Carta "Quamv:is Nostra." 

-,ooo --

De fato quem lê ~sta Carta Apos-' 
tolica, v~ qué ,ó :pensamento do .San• 
to 'Éadre. -c-reandP ,a A. C. não 'foi eii
.tinguir ,:as -:outras organizações .que se 
dediçavar:n ;ao ,apostolado, ,nem ,mesmo 
imp.edir qu!'! ,se· ,creassem ·.nov~ . o~,ga
nizagõ.cs ;{ói:a dos quadr.os ,oíiciais da · 
A..,C. 1t-,o,que cm,tem-:em term~ ex
pliéitos 'º documento :pontificio.. · Lei, 
amos .. :Pr,imeirament", a A. C. ofi-: 
eia!: 

" ... a A. C. ,não obsta e muito mti!nos 
anubi ,quaisquer ,tn.ieiativas e forina~ . 
de ca.postôlado; ,pelo contr,ário, :as :s.us
_C\\a, ,apoia. c9ollliena ,e, ,por isso. ,é_ .. a 
pr.ilrleira fl solicitar -e aceitar como 
auxllia.res todas as forças. ;inshlttiições; 
àtivl.êlades, ,que, ,embora ,não se e11-
ç01ttrem 1110 .-quadro .!Jficial ·da A. C .. 
labuta ·Mio bem , ':?Omum das al
mas". ,(Nossos·,os grifos).. 

· · ;~ 1>a'l:awas ·do .:>apa sãc claras. 
., A. -à'. e. •não ,só .o'fo ,anulaAitlão Qllf' 

~usrita· ;itfkiàf,ivas ,e formas ,de apOli
toládQ; 1e ,pelo ·contexto .se -vê que .. 11 

intenção ,do 'Santo iPadn SI? vdlta -pa
•a ,as ,iiiiêiafüms. e. 'formas ·de apP$
\nfado _qiJ.e ,sur.gehi fórP ,dos ,quadro~ . 
1ficiais da A. 1C.; roais, •com rélação 

. as já existentes, a A. C. a -.elas ,~cor., 
ro •para ipe5lú.'-}heS' :auxill!i!, . · ··_ . 

', ;t· 

Nada .di:;sl>. As CC. Mlvl., são be- · 
.'Pa:ece-nos que, a. 1u1gar, se _por ·~1.- .nemeritas porq'ue .se de,clic::im .à0< 

tas expressões. o pensamento d" · a}iostolade . nas suas mai-s, ·Yariatlas: 
Papa nàó é apenas .tolerar o apostofn- formas, são ,verdadeiras falanges. que 
do -elas associações iá existeDtes, mas ·cooperam com a Hierarquia ·E\:lesiar,--
.apoiá-lo de ~aneira 'ftan<.>a. tica, e elevem ,proseguj1 nas 5Ua$ ati,_;, 

Pou('o antes, falando sobr<' a ne- vidades, s.endo que O Papa :fa:z- votos: 
ccssidade de união entr-e ·as ·forç"'~ -ca- porque elas cresçam -:;e.mpre mais., 
tóHcas. o ·Papa não. proib,!' .:a tund.ição Eis as palavras do. Ron,ano 'Póntifice:: 
de . assodagões que visem o · aposto- ·". . . maior ainda· foi a N~ .:,a.tis-· 
lado; manifesta tão .sómentt' ·O ·.óese- · fai;ão ao saber que as valorosas Fa-:· · 
jo que -estas a,ssodaçõés. ca~.Q. se: .fun.- langes .Marianas . são coopei;~dora$ 
dem, nãó ,viv:aro à. ,margen1 xl::i A. eficazes na p,t·opagação do .Remo de 
C. ou. ·.o que. ,seda ·piQr, em Íut9 <le~ Jesus Cristo e g.ue exercem -fecundo 
ploravel ·com -a :mesma ~is suas P0 - apostolado, · por meio de ·multip)i:1.$ 
lavras: obràs de zelo." .. ,· "lJ,to · vem &::ODÍÍl,-· 

"Seria logo ·µm ·erro ,e. dano J;i':.,..,•i,,- ,mar-Nos ainda. mais . uma·-. vez. <JJ,I&: 
simo ·se nas di.oc.eses ·,e nás parôg1.1íns estas -~a!anges Marianas o;upam, se-- . 
si, instituíssem Associações v1fand•> gundc, suas glor.iosas trâdi~ões, .sob .as, 
quasi os ·mesmos ·fins da .,A, 1C .. 'mas or:àens ,da Jerarq:ufa. um ,é,onspic.t10•. 
por nenltuin ,,íncufo uí1idas. e alê .higai•. no ·.trabalho e' ria _luta ,pela. 
completamente â.lhéias: ou· ,p ,qu,e se- ;Maior Glorfa ,de Deus e' bem ,elas. .:al-
1•ia -peío-r; em ,deploravel h:1ta -~o,i1 a .mas"·" .. _, 'Nossos majs -vívos. ·#~ 
mesrna." . 'jos são que estas :associaÇ'(ies ,d.e, J.)iE· 

Tod;, a hannonia que :iuer -~ tlN;e- clar:Íe . é apóstolado crist~óc cr~ro 
já o ·Papa nãó é·'inc.ompatü•.el .,com a ,.cada dia mais, .cada .dia :mais ,)e :ro-
coc.i.ístenci11 até ,de 1;1ova.s -·~~.soth1çõ~s -bti&Ú1çam numa intima .e proí~ 
com fíµs apostêíl)cos, desdé gní! •·.E-~~ Vida sobrenaturàl, cooper.em cada ,tll~ 
tas ·associações .n5-o .ignP.rem, ·,:QU c~m- mais; com ,seu tradicional acatamen- . 
batam. más .auxiliem à A C. to é 'lmmilde submiss.ãc :às :noi:maa -f!' ' 

.Este ,mesmo ·.p~nsamento de 'h~mos direção .da Hier-àrq:ufa, ·na dilaia~o 
nia, ser:ó' .absorção, entre ,a :A C r as. ,do :Reino de Deus, ,e. difµ!lldam caclai 
ai,$ociaçôes neligiosas ;qµr .se dd;c,m, · v.ez ,mais abundanteme~ a . vida-. 
:i.o · ,l(posl.ol.aào,.' aparéce. rlé :n-:méfoi .ci·fatã, nos: individuos, nas .familias· e· 
transJucidà na .alocução de.:5 .de· .<te:- .na,·sociedade". 
zembr.o ,de 1940, .d.o Santo ,Padre. Pio Portanto. tambem · o Santo'. 'Padre 
XU, gloriosaÍ'llente, :reir.ú!nte._ .Oc•pois 'Pio Xll acha ,que as associações. reli-
de recomendar a un:ião i1e.ce.$ar;1p na ,giosas que não · se ,encontram nos 
11,. e: ieíerir:.:1-,se àc5. asso.daçce.• 1'!cf- ·qua:di:ós -oficiais <la . A. C:, fazem 
ligiosás ,que .se .dedicam :ao aposirJla- utn âp.ostolado e devem :~ntiriuar: 
do, .deJ.1 :o .Papa cesta .orienti}são ,1:ia•·a a fazê:..lo; . Não :se trata de siml)1e:i: 
sê .(!on.seg.uh- a lã.o neçessaría 'ha.r,:n:o- ifo'leranêia de uma mãe · qÚe· não ,tem·. 
nia: · coragem ôe enh'istecer ao filho; . .mas· 

"se,,. ,nas á$ociações r~.igiosa 'Cle úma aprovação oficial,, na ·qual, 
q\te 'f.ê.m fins ,e formas. orgagizadas .de .. ,em .Cru'Ul ~specfalmente·. ei;crità pàra 
!IJ?OSt<?fodo. -se .es'tajae~cer,em, ~soci.ii'." . · ·esse. ~/;rríf: ,<'l 8:,a~~-;Sé; e~~ime_. ~f1l~: · 
çoes ,m,te.rnas .de Açao ,Cató)~ca.; esta mais v1\ro~ ,qese1os. · . · · ·. _ · · 
ai ,entr.e com ~cr.ição ,e .r~e1:va; nada, A eónclusão que e..~es · docnwent<>s_ 
per.turbando·-da · estrutura -~ ,da v,idii ,impõem não -pode .ser ·senão a·· seguin-• 
da .assõcíaçã.o, .roas R<p!'lnas üttp1:imm- te: ".A A. C. não destroe ,nem ··limita 
do .,no;vp i,nJpulso ·ao espírito . . e .â,s for- ou -rastr-ínge as ati:ddades. e. ~-. ini-' 
·mas de a:po.stolado • .eng1,1ach:audo~as dativas apostolicas das ou~ras · ~o-
' na· :grande .Pt:ganiz,asão (lén.tral." ·.' · ci~~õcs ,religiosàs'\ · : 

,Comó se ,v.ê .ó ,peFisamento -de S. :S, 1Surge, · .então,· naturalll'lente; outro 
.Pio XI:l, .no .q1,1e :resp,éita .ft. o.rimi.za-, · ,prob.1\ima? "Com.o harmonizar o aP.os
çiioção . do apostoladt leigo •. não dife~ to lado das· AA. M. ,com o aposto~w 
rc. do :qJJe preconizava o Papa_ ao,te- .do da A. e,?" · · · 
r.ior. :Mais .tarde, digtrou~se s, J5~t<> Ye~mos .no tu'ti~o ·.seguinte.· ,, 
Padre P.io XD ·bo.nrar .o .Br~il .<:011) ---· -----------------i. 
um.a Carta .Ap ,st.olii:a · .acer.ca .ae 
apostoláào leigo, coroo já .fü:er.a an
tcl:ionue.nte . .Pio, ·X!. COlll a ;Quamvis 
Nostr.,."' Ta.mb.em ,endereçada . .a 
Emcia. {:~eal .Leme .• ··. a Cart,a Apos,.. · 
.tolica i•co.m ,.i;rt;cular ooriíplaéenci;.i'! 
de 3l 'de j,meiro ,de 1M2-. nfüf se r.e• 
frre .a .A, .ç. ':?1,as .à.s .Cvn~resô.es· Ma
·riao:,.s. Es:::rit.a depoil< -de ,constitui--. 
da entre nós a A. C.,. é claro qµe · o 
pm1samf\11to do J'.me .supô.e · .. á es.tr,utu~ 
ração ,deste Ql'ganls:mo maxlmr ide 

.apostolado leigo 11.10 -Bl'.asil. :Poi;s .. de-

iMPGRIÓ, PADARIA 1 
-:PARARA: .. , ·.coN,f,EITARIA 

,Gênerps .a!lm<'ntiffos. -poos e .. _ .61s-
. coutus. dé .todas us quaHdaclti . ,

/\pi:onJa-se .ériroJJ1cndas-:para .ca- · · 
· . ' tam.,olos b.ati7.aclos. '1soilff$'" i:W. 

JWENIUA 'Úl-ti(~A1>Em0 . 
LUIZ AijTONtO N,o .UD7 

FUNE: 7-05~3 . 

f ESl A DE NOSSA SENHORA 00 \ ROSARlO 
< -... • • ~. . . . ·-- • . ' • • • 

nr f ÃltMA NO SANTUÁRIO 00 ·:SUMN!t 
Às :20 horas, sairá a wa~dio!la @'.0"' 

císsão de luzes Pm ·união com os :pérc~ 
· .$lrinos .de F'atima. em .Portugal, ;~ qual 
,pereon·erá. ,as. -rua~ firincipaís · do 'baír~ 
ro do :Sumaré .. havendo; ao ·récofüer•~e .. ,:benção do Santissi~c S~ot:amên• 
•to. .. · 
. D<"mitt11n. dia 15. eri-. continuação às 

. :festividarles do dia 13. em louvor .,da 
. P~cel~á . Parfro:iira, . se:r.ão ;Ce)ebrád;:1.s. 
Missas às 6 e meia, 8 • 9 e 10 hor~. 

A ,Co.nira,·ia -.de .N.ossa ,Se11horf Jo 
Rosario -de ,FaUm.a, -~.re.cia ,no ,.s;rntua.
i·io ,do ,Sumari, está :p,romo!!-endo 
grande.s ·f-estas para ,o prolÓ.l11o 'diii 13 · 
do cprr-ent~. e.m .tomen:inrac;ão ao :2.7 .. ~ 
ani.ve.r.sar.io -da . ·1.dtiroa :aParl~O· da 
San.t.issim"' V:lr~m. aos três 'humi.lifes 
nastorzinhos. na ,Cova :<la :Iria. em Fa_-: 
tirna. Port,1,,,11. "*'ndo as >ffi!\tJY.jdades· 
prec.e.didas ,de soler.ie uó.venii prepa
ratorja_ á fei::ta .de Nr,s:,;a Senhoni . do 
·Rosario dê Fatim"1. ·Padroeira da Pa,,. 
-roquia ,do Sw:i,aré. -.a ,qu~ ,~ve inicio: INt\.UG{lRAÇÃO .: DO · Af..TAR DA 
quarta :feira. dia 4 às :Jltl!.O horas, VISITAÇÃO OE :NOSSA SENlJ().RA 

O prpgr;:ima das solenidades a ~e.'." A SUA f:'Rli'\l.A 8.AN'f.AC _lZ,!\Bg(. 
rcm 'r.(?nli~. ~o,ui;ta do ,s_e_gujnte: · · .' /) h.·.' 

Dia 13. às ~;30 ,.e ''7.;30 ;hpr.as, ;Mi.~$3$ No ç.emingo, dia .15, .as lv _· P?'lilS, 
de com.unhão ,..,.ra:1. 'is .s botas e meia. -realizar~se•á a ce:rhmmi.a da .benção 
:Missa solene, com ac.ompanhà.ménto e ina1JguraÇ.ão · do altâr . ·em 101.ivor ._da 
do coro do·s~tuario, haverido ser- -Visitação de- . .:Noss.a Sénhora a .sua 
mão ao .~vangEÍ!ho. _ prima San'.la !zab~l. Termin;i.do _o i!W, 

Js 15 horas, ~olene 'benção com O será 110 novo ~H.ar celebrada à Slm-
Santissimo Sacr,amento ,em favor dos fa Missa. -séndo celebr.antl! · o B1::vmo. 
·doentes, ·podendo os que ~tiv-erem 'iro- .Frei lriacio !.,eu., Supe.rio.r do San~-
'pedidos .de .comparecer; ~nviar ·.ós rio do. Sumaré . 
seus· pedi.dos :i:iór :~t:r,ito com os :res- ·Esse altar. magnifica ol>ra ·de .arte, 
.pectivos ;nome-" Os ,cartões .devem ser constitue. ~énerosa · pferta -do .Q>men• 
cotoc.ados ,na ,urna ,q.1$ .se ,ácha .em dador Abilio Brenha da Fontó1,m1 . 
.frente '.ao. a1tar .4e :t,im;sa. Senhora: até Após . a Missa. no ç0_nsWorio da. 
às 14 Jho.ras ,do ,dia ti.· Coóft:arja de Nossa Senhor.a ,de i'Alti .. 

~s 16 'botas e meis1, -reza ·do ~anto . ma. haver.á 11ma sessão ~Iene, ~ ·ho .. 
Ro;,ariil:e Jacn,\:ni).rfa~:da ,SS!;llí.1 Virgem menagem ao doador do altar. dúr.apto 
Nossa Senhor.a e maur«>rM~ .do cos- a qtial. o prof. dr. José elos Santos Ró
turo<'., à.s 17 ·ho_.r!l$, haverá ·proci$..~o , .· tlrigueS; ·eat.pdratico dàl. Faculdaó~ do 

· .. hlosofia de S. Bento .e "Sedes Sa-
;0~nçã9. eom JO Sa:nt~imo Sacr~el:l- . "pientiáe'' discorrerá sobre a ~~Jlll-

TANAGRAN, 
Ot.imó 

te feminino· ·· -

fl'-ormula-1 -~o Dr~ 

Tepedjno.' Merci 

de .sell!s 'bo,n:no .. 
nios cspe;:iai; T~gr.21) · :!enlO~a 

a m.i.iher. 

lidade. i:m~stiszfosa do bomenamdo, · , 
Para assistirem' às soi,nic:Jades .Ai; 

quais comparecerão o sr. Consul · -ile 
Portuszal e os .elementos representaU-

, VOS da Cnlonia Portugúesa 1lt São 
Paulo, estão sendo convidados to!ios 
os . confrades. amit,ios dó ~istinto ho.
ttteriageàdo e admlrntlores das obras, 
1ue ·a contraria vem :r.ealµando .çç,.m 
'!rande esforç<> e tenacic:Jade em iou•. 
vor da Santisi;ima Virgem de · f~ .. 
ina. 

Encerrando as , festividades do @,, 
ha~r.á às 16 e mela horas. rezl3 d~ t~ .. 
ço, prol'í:!São cdnilsij9 iio $.Smp. ia.-. 
_'!l"atnelltQ. . ' . . 
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:real, ·independente -da capadiclai:le; ria· , ~ , ,. 

~~~·:~~~;.ondeilcia à gi;aça, dÓs me~·~ci- .MARtAIA .DO. RIBE.lftAO PRETO 
.:Ora como o . impe!'feito eleve i mi-

· Goif-&!'me 11qti'Ciamos :an't(lr:ol1lien- que :em esp'rito de amizade . reéehe•. ·~ ' 

São Paulo; 8 de OutuiJro de 19.g 

EVAN·GELHO 

'.OilCli\10 N0NO .:'.00:u:INGO DEBOlS DE P'E:'\T-ECOSTES 

,( S. l\lateus, ,ca]l, XX:, nirs. 1-14) 

tar (,'que .é ,.perfeito; .11~t:1a·{9e .se:àd- ·, <' l,~l 
mirar que, .de uma .llgãri/:sol,.re xtl.esi- ·te, ··r. lJ_li.Hzo.u,se ·rio .,41~ :1'0. pp.,. em Ri- · .rn1.n ·os visltailtes pr_ázeirosanrcn_te. ~> .......... · 4: 
gualdade ,na ,ord_en1 :$i:/!J,r~nii.tur41, ' ·, • . 

º-,; 1 inos r 11-,, º ,,.,,;..d. , beirão •Preto ;a .z,a 'r<;Íut1Ião ··de 1irei;i- · '.·.~,- _i_.·.· · · · c_, .... cua. pa a a, ,,.<:,.,s'?!-""- e •t,e · · · · ·' 'ASSEMBLEIA GERAL ' , 
Naquele t.enw.o, f.alav,a ,Jes.us aos_ Fr,íné1,pes .ços #e-~rilo,té& .i ,,.iQs .f.a- .· uiµ,Fdeaigualcta.de"11a ,orde~u<1mturnl. ,.clenws ;de Congr,egaçêiês Ma!'ianas- .c:a ·· · · · • ~\ . -~ 

~iS-e.~ •. tiiz.end:0 em __ parábolas.: - .o . .f.leino :dos .C.éus ,é_-a_:Simi!hl!,li,Ça,'.á .um 'E'lei :i,.. * * .:dtoc·es:~, tén4o c.on'tado com ª _óre· · .Ko salão D. Alberto, ás H bor,as, :,,<; llliillllilliiilllailídllll ílll .. liiilllil!Mlli -~-
q.11eque ,c:el&l>r.ou-,as 111\pçiaa ,,de .,seu filho. · · . · ·., · '. , ·. '::.'l!as não ·é,- ,\ló. 'O ,Jionren'i-vive na ,,ronça,i<l.<f,'E.)~mo, Sr. ;p; 1\i-ami-el da' SH· solJ a prEisidencia do. Exmo. Revmo. \t ' ~ · 

Ora, -~1:e mandou .os .sé.us :serYos chamarem os oonvidados . para, as so'cieclade, ·e .é ,iia.,spcÍ:eÍlatle/que ule _· Y.êl'ra D:Elb9_ux, · ,Ai;~i5:te de .Barca· é Blspo .Auxil.iar, D. i\Ia.nuel · dh Silve,i• i,·-.~~.. !\··.· . .' 
":U_P_ e_ ias., mài; .estes ,na_· o . quiseram N_ ir. _Env.io_u ·.e, 1'tã_ Ó.• ou_tro_s,· .,ser __ vos,· c_óm_. hr. ' · · r· · · - · <':Ui$.PO ,$Ust,iM&r, ·q\3-!l 'dirigiu palavras ra D'EIJ'OUX· <lcl. Direitor ela: Federar a de conseguu· -sua· -ll'a vaçao .ett!.!'· déifpi•m.a_ção -e ·d.e .·i11cent1v.o. aos Coll· ' • 
esta ,recomenda»i,o: . ,Oi11t:i, 110.S· .C:OJ1V.ldados. - "Eis que jã _prépar-ei o, meu na,· é na :socie1lade mie :ele •.. 111 ele . .. . . . - ' .·' . . . ' ção, !'eàlliou-so a Assembléia -Geral; ~~ cccoN· o· MISE 2·0·. oZ . . . 
banqu_ete; oa meus b_,ola._.-e .. os_ anima. is .qu6 tinha.,a' e. ng·cirdar .·J'á est. ~o ,m. 01_·· ,,,gr.eg~dos,?Da.mQs ª iier;im Umà nutl· Estiverain. presentes· diretore_s de ~~ J:;,, - ·· . · · , · · .·() · - · íJt'aticar a vit:tude;:'11;\ -de :;,antjficm·- · ·cia-·dq ,q,lé :{o! ;a ·ren1Íião. ,, 
to.s; tudo está ,pronto; v.in~, ,•p.oi11, iis n.u,pc:.ias':. -:--- M.às ~1e·s des,p.r'ezªram sé para a:ss_ \sgurar-oic_ eu.'_.Jâ\~_.vê __ ,Que À-~ _8_ .hói;_a:s, na :cat~ra1. -celebi_·o,t· Congregações, Cong"regados · e· Illem· ~~.,~- , __ 
o .oo.nvl.te e se fo~-am, um .. !)a· .r.a .-.i su_ a ça_ sà de _._eàm_po_,_·ou_tro.·,par_ a o: ,s_eu _,ne-. · t · · · !J · ·- · i · · ·1· · j · -,~ ·b1·.os da -.A<'•âo Catolica e assoclarõt,g < m eressa. so re1_uane 1·a a· s-.1:~ a <1ue s.e· a 'sán'fa . .:l\Ilssa, :tom .. _Comunh_.üo ~ - A OfEITANDO A. S got:lo.. .O.s rea,tantes p_rendêr_:am .o_s .servo_ s, ·oo.b.rir-am.'nos de iilt_r,. 1es .. · e_" os d' - l · j t" ,· · · · .r.el!rrlo~as. · ·. ,~ PR · · · ...., as con 1çoes ,soe ais .. s,e aµ1 ,_s111s ,nae ,,do:s .si•s: Pr'estdant~, aiiós :o (lue foi - si · .·, . • · · ·. 
'matar.an1. A. esta ri~.ti'oia jnd·igno.u-ae o Fl,él, é, envfando .os :séus· ·el!tereitos, ·fa.voreçam- a consecuçiio :;'(!e ;sen .sei•l'ido-,un1 'càfé ;na ·seêe da Jrederà· l)e[iois das orações e do hit10 "1-lo· ,, 
cxtéi,minou esses _assassinos: e inoen.diou .a : sva ei~ade. . . 'fim ultimo, .e não ·:o .'in1peçàrn néstê 1,ºw cidâde" O Revmo. Sr, sécrJitario Pe. z_§~.. o·· .FEBT'A·S· DA 

. Ent~o, ,disi;.e -.ele .aos .. seµs servos: As .nuJXli.as estão- .Pr.e.Pafadas, mas negocio que ,é O unico ,necessar:io ._:_ ' · Jaime Luiz Coelho, expôs· aos pre- _ 
:)S ,que tfnham -sido .cpnviciad.oe -não. -foi'am· dl,gni;,s. lde, pois, às. enc:ruzi- 0 :" uimm ,necesaarimn" :lla ,frase ele :fHãU'N IÃO_ ;.J>R-EL.IM INAR sentes .ps a@f!Untos tratadcg na Heu• 
lhadàs e ,ço·~vidaí tJlil.1'.a. as, nhU,?OÚIS todo_s_.aq.ue!eda _que :êric?rtf'afdets. ,..... S.ài- Nosso Senho.r.Jesus '.Cristo. , . . s·· p nião prelimincr e !passou ªºd e:i.1ciedI· ~-~~-' .NOSSA 
ram ,o,s s~rcvos _pe <>;s ,.c:a,m n els _e ·.reuniram -.to os os ctue _,ehc:on raratn_ "."- :Oh, como mostramos no segund·ó .PresJdi.da ··j)eJo Ref.ilrn. · r. · e, ,Jai· entn, tendo lido te egramas · as ou• ,. 
maus e b.ons - encheu-se de·-.oonv.i;v.as a sala. do :banqu11te;_ - Ora,. erur,ot1 topico _deste. cõment11r;o, .. 0 ,lúcnos· me l;u'¼ ·.coe1ho, ,Secretario G~·ml, gmgações que não puderam compa· 
o ,Rei ·para vii' .os .que .est:a.vam à .m.csa, :e viu um ;home'm qUe nãó. estava pt;eso da etiqueta social bm,eada ,1:a. -e.óm.Ía•presença:dos.:Rev.mtis. _Srs: Ir- recer. tt 
vestido ·çom a veste nup.oial, e lhe disse: Amigo. como, enb'.asté aqUI tein e:<lstenc a .d1ts camadas .sociais te;:- ,mãos ·.Maristas ·,ii c'o1t1 -o ·ctimpàr\il'i- / ·Com a palavra o -Exmo, ,Sr. Dom ,.<; 
tér .a ·V.este nupcial.? -- E ,eJe -emudece.u. -'- En'tão disse ô Rei.. .aós seus .. ser, mina en!raqu:e.cimdo cSlmJPre m:ais ... ós .mcnto ;d:e .J?resi<lentfui .1de '1H · (trhita l\Ia11uel da Silveira' D'lmboux dirigiu \

1
-~ 

vos: ·._J.:igal·Jhe .ru. ,Jlê$ e as 'mão.s, --e l11hçai-0 nas tl'evas exterior.es ,onde. ha-,. vincu1os tt·.adicioÍla!s· e Ja,miliarJs, e quàtto) :cô,~r~altQell, .. fondo .alga- aos presentes breves palavrns. Cm,- :'I 
vÚ.á lagrimas :e r.anger de dentes; Porq11e ,r,,.ui~s •lic os .chamados. é :POIJ· q:1e sfto O .fundameÍíto,de.:únia socié- '1113'96 :envia:ilo · .. mais -<le .um- .men1bro 'vem destaquemos os seguintes tre· ,,. 
~os os eleítôs, 11ade bem éonstitnlda, unie!a :em .gire ·Jletfazendo .um ,tQtal .. '<jê :!IS .Congrc- chos: "A soc:edade atual parece ;1 BALANC·O·!-·· 

poc)e o Catolicismo floret;cer .8 Jâcil·, ~ados, :-além' ,ela .l>iretona da ,Federa- cheia, de preocupai;ões.' Despre .. am• §' 
meQte frutificar .em frutos .de .,;fda. çãQ, .,1ni<iió,u-se às 1'2 h:(,Jl:as. Discrimi• se as ·leis cl.e Deus e os ensinamentos -.~ 
extema. na.mos .a.b·atxo, a .-res.enlia dos assun· da· Doutrina da Igreja, A devassidao -~ . , 

:COME~TARlO • 

·Nurna ep.óca õe iguàlitari&Íno, ,de 
11lve'1:imént-o -1'\,pr~lctai:izagi10, em ,Jne 
não se respeitám os 'direitos adqui• 
r@:>s, :nãO.·<Péla lei ,escrita, ,mas pelos 
-vincu:los muito ,mais solid01! ,.d.e .uma 
tratlir,ão . cultural transmttãda de !!,e· 
1·;i,ç.ão :em· .ge,r,ação, .nii:Q rar!l. se apala 
JJa,:ra ,a lgreia, ,afim •de justificar este 
es.taio de- ,_cóisas .. ,Ela ,se aborr.eceria 
,,om Ullla ;diferenci_açâo .do,jl' hotm,ms, 
uma distinção. -en.tl'e seus filhos, i'I'· 
mãos' -g~_os ,pela mesma mãe .. Na 
.o!)':·nião destas pessoas., quem mais 
:se ,a;iegta ·j'l mais lucra ,com este fim 
-é. e' seivlJizag.ii:Ó, .em qlle as tiiferenças 
fu.uuadas .na ,tradição são desfeitas, 
<lespresadas, :odiadas é a Jsr~ja,. ·Uma 
c::msaguencla ela. id:estruiçÍio ,das .,:a• 
màdas sociais estratificadas na :.t~a.,. 
<lil)âO ·,çuJ tura.J e.e· ·fan1iliar e úma 'tlOYa 
e~atil'~cação •(pois gue um ,nivela,. 
l!limto cGm.Plato .é um a.llsurdo~ a ·i;o• 
dedade ,não ,poderia 1nanter.se s<.im 
dife.renéiação ..soc\al), .na -qual ,toma 
Jaq;a ;parte .6 ~s,pirito ,aventur.eiro, 

e,:itioraçãd mais .c01;npleta dos laças, 
que wautem o 11ne . .'!Já: de mai;i .fun• 
darnen:tal ~'l)Dl :pOY.O, :-n11.ma n;i.ção; ÇS 
·1aços :ele familia'! <Qu.em · ·não.-'Vê :como 
este·'seria.o ninlo ·mats atito t,arn 1!-.es
tmir ,o1ru:, não' o Jar qu·e. é'.uma rçasa 
·material, nias tudo guande .envolve• 
mos -~le sentimento, ideal, .lmmant1, 
pessoal ·na :expr.essâo - noss.o Jar? 

. :...: Nada mais jus.to, ;.pois, que, 8,0 tos _,trata:iló:,, ' . eà.Ihpe!a por todos os lados e POU• ~( CM T"'D 11s· 1s· SEC' ~-Es·-
. comentar os Sagrados, Elvaugelhos, 1!') ~ ':Ji:lnalidaàe ·da ::r.ei111'ão: --'- -cos .ile preocupam com o~ dias do fu. \ .ia li' ff. . • . Y,~ • ,~ 

cuidemos d.e ·mostrar com9, sã;o 0!àlsas FOR1\f:A'ÇÃ0 . .l\'l',/\R1ANA. :}'oi feito_ foro ,Nesta hora, é preciso que ós ~\ ~ · 

,acobertado . ,.com •. o .aureo -titu10 ue 
"maior -capacidade''. - :0. . dlzem, 
11mt~ juslo'<<iu.e -Ô ·mereeilueuto., a ·rn· 
1>Midade sejam melho1· .aquinhoados; 

. e ..não seja ,o eriterio ,estu_pldo. do ,.;an
igue qu~ corré nas ·1'.eias _po1· úzes üe 
beocios, :que diversifique .a:- sociedade. 
- ·Ex.Pressões cori10 estas n'âo f1.e 
atribuem à Igreja: ser1a ~deina's dar• 
Jhe ·.a :-patern1da.de de .certos "slqg,ans" 
commuuistcis. - .'l\laa · procuram. in
terpretai, todas as suas pratJcas_. e 
sua .doutrina -dê maneira a cónfirmar 
es!e· ponto de ·vista. · 

* * * o· Evangelho deste domiugo 1)2.re
céda .cànê.ordar plenamente com es• 
tes .l)..OYO~ ,exi>osltores · âa Doutrl!1a 

' Católica. ;_ Reuniu .ó Rei :eni :l!IJU pa
'Jacio, a todos os que enllontran\lll 
.setis ser:vos,- maus e l;>ons sem clis
tlnsão .a,lguma.: ê ist~ -num __ gesto -•1tMl 
;parecia iím · árrêpendimento dê unia 
primeira .'s~a 'atitude,· que -fora fazer 
uma . selesão~ent're ,os convivas· do 
banquete oférecldo por mo'ti'ro t1as 
ll'tpcias de. seu ,filho. 
· Àntes · de ljl'Oss1ignlrmos, imagilie
mo~ que qevessernos toélos1nõs -seguil· 
ao .p~ ,da letra· êsta. aptuila :do Rei da 
l)ai'.a,bola, Ao ,casarmos· noi!sàs filhos, 
-daverlamos e,o,cber nossa -c,asa de to~ 
d'l .. o .mundo qué ai 'quisesse ,vir, NãQ 
füe.s~emós distintâo alguma, :uão 
iatendessemos aos lagós _c\e pà,rentés
co, nen1-11,~ vinculolil <de amma.de'S 
·tradicionàis, nem às exigenciaa ,de 'PO· 
is1ção soclfil, mM mtsturasse~os :to· 
dos na .mesma a.legrla, à mesma me• 
;i.., 1itelll:lemos ,de nossa casa u-m lo~ 
gradou,0 .pÍlblico. - que confusão? 
- I\>:ao ' a confusão se1•1a o menos. 

. Quem llão ·vê . como tttna. atitude: d es· 
· :s.as · -aõ teria ,como consequencia .a. 

ALFAIATARIA 

BROSSI 
Cavalhâro: Seja el~te ! ' 

Vista-se,num/l, das t~ielhores· 
· à'lfaiatarfas do Braz 

Facilita-se o p~amento · 

RD.\ - · BRESSER N. 
:São. Pat1Io · 

Ha tem_poa, _já .em viena, -guerra, sob o 
titulo ;de ".Envenenadores da Vitorla.", 
ti:atou o 'tEGlONARlO de Uin dlscuno 
p~nunciado pelo sr. William Temple, o 
"arceJJjspo" vermelho de ca.ntua,m. 
Inv.e~la· '° ' lcadel- ::a. igreja. :angllcaria. 
contra os "pr1vileg10t" social$, fa.zendõ 
a frll,l'lca. l!,,pol!)gia ~e urn repne !guali-
tarto ,e 83Cla;llsta,, . . 

. o ~1ÓN.$,Ri!O ta-mbem já -roe 
ocupou, amP'Jamel.'lte, d~· or1genis llbe· 
:ra'i.s .· -do ,totalltar.lsmo moderno, -<te qllfJ 
ê tipo acabado ;q -estado soi:lâ!ista,, seja 
"lnter.n&clonal" ou "n,.clonal". · 
~ O CUl'IOBO é que 00 ade;tos d.03 -prin

cJpiOS da Revolução 1lilJlcesa. austentam 
que o mun(lo tlão. pode regrtdlr, •com o 
que dão a, -entender. que o . tata.Utarismo 
é ,um "pro~" •. po~.-comc. está ·(;lxu• 
berttJiteménte :iemonstraào, cé.cel,e a ~ta
pa. fi.na;l cló:l planos . .das forças -que -qiri• 

· gem : o pensamentô · revoluCiomi.rto .em 
marcha de.sele os tempos ela. p~eudO• 
retonna.. • 

_..,...... 000--
• 

co.mentamos., nãQ ha muito tempo, a 
''evolµçãq" ®· Br, Stalin, · De t;únJ}lea 
bidadão sóvtetlco, :trajado com um blu
são <te oper:u:10, se trallSllll1dou, . na 
::Onferencla.' de Teerã, erri.' um · anteJlti• 
co' grãcN!uque, com unl!Orme . luz:idio 
e solene_,.. 11:-a. isso que collduz (1 rolo 
. eOlnpl'e&ar ·das. 1gual4a.dea Í'e\'OlUclona.
rias: - ·deStroem-se: -os vaJous tradl
jjOllS,is -e~ luga.r deles, dJa.nt.e <Ia nia.s
sa merme. surge ,1.Ullà pequena "cl1que" 
de ãventlli'.e,ros, ohete.s de ~o e 
chefe.s, de ~luas industrlaia e Ótganlza
ções aerleplas estatA!s, os umeos a gc. 
zarem ô08 "pnvUegto"" '1le.Pdos dt. '11.- · 
reito., -JXias ~ ele&· naba~mtlll:e -io• 

.Jã se v.ê que. o .q:ue a pa,ra.bola ,en
sina .não é. ,não :pode, •ser:, ;uma Hr,ão 
b'.llche.,is_ante; ·.Oµtro. deve-,ttmr ·o .mm
.tido dál; palavrns de .t:-osso Senho1\ 

*'.li' * . 
·Primcira=nt~ .é ·.coisa . .sabjaa g.ue 

o Rei :na11;u'.B.bola.é:o ll.fOllI-io.Senl1or 
Deus • .t>e ,màueira, que tanto s1,1a prl· 
1neh'a .11esoJ\Jção, ,de selocionar ,· ,os · 
co!l'V!vai,, .er.Í ,Jiitbiâ, como à outra füi 
chamar ·.outros :ci:,mensals · ao .banq.:ie· 
t'l. - Não ·Se iP:Otle. pois, absal1\la· 
mente ,co.nclulr ,que ,Jesus ,Cr.:sto .. e 
~Olll . Ele, iáua igreja ·c'onde11~n1.uma 
seleção .socia:~,- não_ .sejam· ,par.tíd3riqs 
'de .uma esiratm~açân de ,camada:& so, 
ciais. Outra cÓnsitl:era(!ii.tÍ .qÚe ,llOS Sll· 

goce esta pai:a:boia,.'.,é qÍ.!e a dis~inção. 
elas .-:classes sei.eia.is não obeéhkiii no 
'1.,;lterio da. maior .oll .m,çÍlol'._ í:3'()aêirla
de -de mais ou . ·menos 'a.bàsta-nça. 
PÓis; ,cno a:ssim Tosse, ·.n.ão· ·se ex~li· 
caria. :o -procedimento :!ndignó ,dos ·Pl'i: 
melroa <eon-tidad0s. Es'tes foram con
vidados, •perque :pertenciam à 1w!Jre
~a :d-evta.m ser eonvldados. :pela si
tu~ção quà 'tiriharo no ~Reinp . .,- 'Fo
ram ·indlgnOl! ;por isso nli.0 :pruttJci• 
·paràm do 'banqitete; lll,S.S, 'tinham ,t) 

utreito 'lle .-ser ,,convldados . antes, a 
eles -00:m~tja o 1 u~r 11 1Ílésa tlo 
banquete: · 

11asti-. atituire dó Rei üa. parabola. 
-dev:e conel11l1'-se quei.a doutl1i11:a c!o 
E1·.angelh~,.eo ·menoa, nã0 ó contrária 
a uma ,distinção :socJal, , ba'Seada ·irn· 
ma. •tradl!;Ü<>:CUÍtUrltl EI faniUiar;' .. 

'f.ambem . a :,sei;t1nda ,parte do •co11-
to :não ·favorece .,nenhuma !il!Jtra :0.ex• _ 
plicÍLçàó. Pois, -é :verdtttle qtie o 'ltei . · 
iuantl,óu ,con·vidar .a· todos os. ;qúe · eu
conti,.ssem seus 1Sel'VOB, .:maus 1 e bons: 
l\Ià~, ottnte!! de ,ingressar '!la .m11a <ló 
banquéte, dever-Iam eles ])reparaT,se. 
O }l~i -repr-ov~ndo-.se:us prlme1ros.;.con. 
vh'.as; não quis outros ,qua,:sque.r -se}r 
tatlo<.! à. -mesa. Ai ~·'sua '.S!l1a;, de\'e· 
riam todos tomar.,os -~ de nobreia, 
se não e,,am, por nascil!lelit0;, t_01J1m
vam-se. nobras J?l).r vontà;di·do. soàe· 
rano .. Está ultima atlttit}e · 4o Rei, 
energicâ e ~i'rev,ogàve'( bem .t1emai1s
tra ,comô-.esw.va ,ele. longe· -de ·um .pro-, 
letarlsmõ · bólchevisarite. Seu pa'lacio 
era. seu -palaclo, e ,nele só nobrés ti
uham enfü1.da. . 

Afguem, me dirá ,qu_e · todas -e1,ta~ 
c.o1isideraç6ea li.ão vêm . ao· ca.s~ pois 
que na parãbola o que se deve procu· 
-rar -é .a. Uçãó -espiritual, sobr.etia,tiual, 
e não cuidados <:om uns "bizantirus-
moS'' -anacronicos. . 

Pi'itnefranwntê, ainda que nos li· 
us·temo.s ào puramente espiritual, sq
'brenatUl'i\l,, a parabola indica de roo• 
do . wof1SmaYel~ 'li.m& seleção, ·uma 
-distlnçãQ 'Eltttre ·os homens, fruto, uiio 
dos· :merecimentos 11.est'es ou daque-
les mas base.ado .só ·e exclusiYamen
te no ,direito <de nasc!inelito. - A 
parabola que examinamos lJJdica · de 
modo claro,· qúe ·toram os J.utiells, (!S 

prim~iros ,convJdados ,para -0 Reino 
<!e Deus.~ :t:oram:os Judeus,_não por· 
ql!1l :mais merec~ssem ,ou u1aior. ,fide
lidade -houvessem mostra.cio ao I.\Jes• 
sias; mas. sõ. porque eram Judeus. 
Sem -co.ns1cl~ração, --pois,, da .capaclda· 
de ou ,a,,, me.rito; mas· sõ por torça de 
nasc.imento. - E -esti.. norma fol a; 
norm'l de toda ·a evang~Uzação .zo 
mundo ;Os apostolas pregar~m '!':l'i· 

. -. . . \ ·. 
zaJ.ios (!e tato. ~ âsslnl no . J-egime · 
sovletico, é assim no tei:rírne nlizlst.a,, é 
ass.lm no regime, !a.sc!sta, ~m todos os 
Estados '!ga11g.5t~" _ ou nazl-comnnis
ta.s, para ,empregar :d.ua:i expre.ss"oes -ão 
agrado de Mons, Fultôn ~héen, 

- oDo.,.;... 

Hoje vamos iosllltir 'sobre ·ll~sa. 
face da questão:.-· o problel)li {i<.1s pri-' 
vlleglos e. das ilnunidade,9 no campó. so
cial, óitareinCfS· uín· a,utor qÚe · .iá • em 
flm! <do ~eculo dezenove previa o sdv~11-
to. dos·totalititrtsmos· demti:g•.>gicos. ~-omo 
consêquenela ,fataf e ~jada,. do:i prin
cipes .consagi'a.iloo em 1789 pelos fami• 
gerados "Dlre1tQS do Homen:l". "" . 

-00o-

"No ~o. tódoo os cidadã.os não 
podiam sem (ilst!nção exercer todos os 
.empregcs: não e~-am todos 11.dmJtldo.s e. 
toA05 os cargos publlcos. Havia .1:1rdens 
e corpos no Estado •.. As ·te1s ,garantiam 
-OS direito., especlaJ3 de cada elas.se, Nin • 
guem 1)0dia se introduzir ti0r ·. til i>ro
prio em 'UU'l gra,u sttpenor; nem üsur-s 
par :ieus prlvil~los. · 

Ora; essa.3 dÍ:slguald~es sociais .. sãô 
universal e absolutamfente iratadas tie• 
los semi-liberais como· "abusos do •ntj.' 
go 1-egJme", como - :pr!vlleg!o.s odl030IS" 
e .. at.enta.dos . contra. a igualdade na-
tural <los ~.ldadios"; · 

~.em vão ~ue t.entaréis fazer~lhes no
ta.r que essas diferenças sociais ee fun
davam sobre os costumes, sobre as tra:.-· 
dições, sobre; as proprlas necessldacte-a 
dlll~ tempos, e que sua abolição teria sl· .. 
d:> o sinal .da.s mala ~ndU convol~ 
sõ?s ... Apm2.s conseguJrela qu~ ·eil:VP,S -

as. interpr~tações contni.rias a.os in- · um .·e.studo .1,etros1>ec·ti:vo -.tla.s duas ieigos sejam hem formados, para que ~t .._ í<l' , 
t ' . d 1 reuniões antel'io-res. nas quais toi possam -de[ender a Igreja·. A Fohna• .. , o· se o· N Tos I; 1 
e;:t:~ue:~:-::;fivo, explÍc~ a.tran- ·ventilp.da a nocessiilaà~ do Retiro e çã;o é u:ma· grande necessidade, pois f.',, G\T I M"'S E ' f -, 

úuilidade,. se1:ena e solene ·seguraliça · ,.do 4.._postolado. prepara1X) os canteiros. para a· A,;_i;io , ~ V , 
corn <iile ,a 11,reja, numa epoca '-lm l?.º.) Exp· li cação do· quad'r_·0 · Cato]lca. E é )>em verdade: para ser ,i, . . , ?~ 

d. · niémbro. · .ela. _Ação Catoll_ca não é :>re- ' ~ c1ue. todas as ·-·t1·_adl."õe. s .· .e fa.nii_!ia "Qu·a"r·o ·da Dli·etor··,-a" 110 ciual e·s, ~---~#"~"'º.;,,~~~"'"'-~-~~~J'l<o#'#'O,,#,~ "'"'"''"-~~ 
" .·. .u ··· · · ·' · · ·" · .'' ciso ser ri~n1iwo. de Associa"âo. :I.teli- ,~..,-~.,,~.,,---..,-~~· tendem a desap\l-rec·er, ,1µantem •todo tão· uellmitadas a-s t'Unçõ'es -üe ·cada ,. ~ 1 

o ,esplendor de uma _corte,. exige · o membro -Oa \dii·etoria, para que todos e'osa, 'n1àá · llt1 Brasil, os. verdade.1·01s 
resr.eito. nos direitos. ·baseados ·no.s · b ·- 11 - ·d ·tl · · d · · · t membros da ,.A; C.. são os m-efüorcs 

trn: a ran, 0 · • entno. e ,:seus !le o,·e:-;, niembr.os das -4\·ssoç_ia<>ô_ês Re_ liglo~as . 
g1:::us de .µobrcza que ·con5er·va, f;ile· :produzan1 1un ts .. · · ~ 
gand() aó ,ponto -d.e mantw no ,s~.u · 3:0) ·---' llel.a\;ião aas Cong,·egai;õ.:s Portanto 'cuida?. ela Formação htdiVi-
protocolo,. as hu11raria_s · clev.idas às fa- ,com .a l!'ed.eraçllô ·orgão centraHza· dual d, cada Congregado Mariano! 
proto,:o!Q, as honrarias dev.Mlas às dor por e~C'é]Eitiéa. Sem únlão 'de ·. A oração de S. Excià. foi finàliza-
fam,ilias reais,: ainda quando ci-es.- ,:foi'ças, nã·o. pode ·:hàver. progresso. da· debaixo- ele ~-àmde ·salva de pal• 
tronadas de· seus domll).ios. É ó res- ' 4'.º) .".'"'. As_sinatu:ras tlas re:vh,tas mas. 
peito à Tradição que estrnt,ficou a ·mar.ianas: . Boletim ,,Diócesano; n:s- A seguir falou o dr. nejalm.e Ga• 
soc!edaile, para .O maior bem d~ Ge- trela dp 1\fár e Lider M'á.1'iano. barra,\ pre:;,ídente da Congregação 
nero Humano. 5:º) _ Dlfl)sâo da. Boa i{mprensa e l\htia11à dà Catect:al. S. S. insistiu 

filé :no çeu em que ~udo é per.fel• seu ,{ll)OStolado, ·.. -sobre o tema. geràl . da - Reunião dos 
to, há uma escala. social, pois·: és 6.º)' _..'Tesouro Espiritual, PresideÚtés,' Isto é,: Necessidáde. nr. 

. anjcs, estes espíritos bemav·entura- 7_0) _ Retiro \'i n-ecesslilade .de for· .@nte de formação, 1\lariaria e apon-
clos graduam-se por nove éórçis ,,1ue marmos.-desdé já a.'Caixa prõ-Retil'o tou os meios de :se conseguir esta 
se superpõem com os varios. tUnlos do ·carnaval. · . · fo1iúia~ão: boas l\eitµràs, .obras do 
de ,urna corte r:eal. ·A .sociedade ;da 8:) -~ Secle .Própria -e Biblioteca Re!>'Íno, Pe, Mariaux,- sed.ê prop!'ia. 
terr.a, se q11iser ,~er perfeita, imite ,a l\lariAAa, clois fá.tores: primordials •pa- · coni lloà biblioteca. e pr'inclpalnien 
Je1'11salem Celeste. 1,a a forma.cão ,do- Ooni;fregado .Ma· te'6tim:i direção espiritual: Sem (lirfl, 

Nesta -.e110ca · ele co]lfusão de .es• ri~nc,,, :pois todo ,'(J{)ugregado que 'lê ção· esiárltual não -~ possível itúe 
11ir;tos, há muita gente <11rn .se es· bo·,s livros ê _mn, apostólo. . . Ílaja f<1r111ação .l\Iariam'a. Ó .Pe. bire· 
caudaliza com doutrinai, .co1no ·estas. ,9:º) - Coleção tio.: _Fe. Mariaux, tor é o guia seguro ida .juventude. 

'N não rai-ol·vêm com .a -:doútrj1i.a '.il;t_ sua ·wc-essitiaé·é ·na/formação f}e Com .o hino .das C~~grefriÇÕes i\Ia-
Igreja, que não éxato.;na Jl ·origem ·bons màr:anos. ' · .. ria11as foi encerrada a Atlsénibleia 
dàque!es <Itie .se ,apresentam .à sua 10:Q1 - 'nespello ,e cc·bedienc1a. no Ger-a1 o iirti frente ao l'ala~o Episco· 
11~rta para receber. O,'l Sac1:amentos, Pe: ··01-1,etor; pai. fÓi tirada umá fütogra-.fia .. 
ou depositar sua és1rtolu. · 11.") -- 'Concentração Rê!;ional. Com· a graça de Deus,· 81 · 3.• Re\l• 

Há ,nma ~teiíção ,geral ·q.ue se •d.eve 12:0 ) - Lêitura t1e :R:etatorios. n:ão de Consultas para os. presJden. 
dar. a :tocl.os :os homens, 'Pe\l'soas que o Re,.,,mo .. !'e. seci·étãrio :úongou- · tes elas congregações Mirrianas dá 
são criadas à tma'gem ,e· ·senielhan- se •um l)oµco mais csobre ós três·.pri- Diocese. col';rou-se de· todo brill)antis• 
ça ,.de Deus. H,á. ·wn .auxilio sabre· me-lré·s :pontos,· ·i3rocura:ndo ·~stu(lar, mo, :e estamo~ certos que seus ·fra-
11atu1,al que: ,se -.deVce ,a ,tódos ·os. ·ho- junto a-os· Presidentes sua -impo'!'t:in- . tos serão <J!(:lmos e. os marianos teriio 
ll}íms, pois que todos foram <éha::ma• eia. .agÓra 1JOVCJ!; horizontes a. alcan1:ar; 
dos ,para a •\Cisão ,h\\aOf:ica 110 :l'a.• O ~oço .foi servitlo ert1 -casa. {lts ..,orma~ão :l)a;rlt que·· haja progrc;ss.o 
raiso. Uma -e outra coJsa à •Igreja Congre_sados ·:wariànos da 'CatMr.al, na vida esplirit.ual. · 
jamais negou, .nem nunca ·:hií, ,de _Jre
gar:a ,ning-ue.m. 

Umà. . desigualdado _sociali :porem. 
a Jgreja .semp1·e. · .rcc<mhe.ceu, ,coriio 
neccssaria, e sempre 11eSpeitou, 
como .ac:ma açàbamos,-de ·ve~. 

Em, certos ,_ca-sos ·,quij.mlo ésta •<le• 
sigÚaldade social tem' por 'bas:e .. unta 

t;At.l:11.l.J\.~ l)lJ MHI\.J ,,. lll~ i:;u• 1,1ml, 
~ ,JOIA$ U8AIIAS ti, ,BIUI.IIAN'n:S -
Compfo Olll'!l!ndo OP m,.lhôrc>~ f\Nlt'ftt 

1f. AJ,-ues ?ente.ado. 203 _ ·-o· ·E •L ·• 'M .. . ·""' N. A .ç ·O 
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Ll:GA DAS SEIHORAS CATOLJCAS 
. Movimtllto dos· bepartamentós· de assistência· 

. . . ~ 

PARA. AUXlllAR A CARIDADE : . PONTIFICI.A 
.1 . . . -. / 

. Circular do l:xrno. Sr.'{). Ernesto ·de Paula~ 
\Bispo.de Jacarezinho, · .aos· seus, diocesanos 

"Circülai· n. 41, ce mi' Dêtts,: tlão fórant atiiÍgldo~ 1,101• 
Aos éarissimos fieis desta Nossa 'todas suM ttefüendas cotlséquencú1e1 

Epis.c'opal Cicladfi de, Jacai'llz:nho, e âL'ldà lhés. sôbi·am, a!g6ma$. reser~ 
::iaudação, benção. e paz 110 Senhor. vas para acudir áos, ií'mãds fa.111'intos 

,A t,Uerra que impiedosamente con• e clesnudQs1 . o Sa1}td 'Padre o Papa~ 
fla,gra o mundo, lãemeando hcrrores. \"Olvf córu especial- carinllo seus olha·· 
e por.do a0 descobeho sua· inótntíia- res, cans·ados- de tantas e tão aniar• 
vc.l carnificina, ·é ainda o·. trElm.endo "as làgrinias pata a hoá e fidalga, 
flagelo que destroi e pulvçr1za os gente. :·brasileir;i/ 1n11&t1'a-lhe o tór,t?· 
in'.'lsti.tnavels tesouros qu\'l .a inteli. çà::> 11ngusUado é fhé' estéllde as D)ãôlf 
gencia ·hu'mana Ipgrou traduzir, ,na que se não' CàMâttt ele abrir em cari,,, 
arte e nô .progresso, ·durante conte- dadé, aJhi'í- de sfi1ilicár ünfa éstnofa. 
nas de anos, atravez· de paciente tra• f'Clletoia parà ós flàgê!àdos qa:. gucir-
ballto e cóntiuuado · esforço. Ela 'é aei- ra · 
ma 4e tudo o monstro . desapiedado Els o mcti)'.o, -ela cilieúl:i,1: que !wje_ 
q·ie s.- !al).ça furioso por sobre a in· vos dldtlmps; dilê'toá . Uilios · desta, 
feliz humanidade acirrando odieis, di• Nossa e Episcopal Cldaiie· 'de. JàMrezi• 
Yicl!ndo llOVos, orfáuando Jai·es e i:o, nho: Pecl-h'~vos et~ ,nome_• do Sant~ · 

· brln~o de crépe a já -angustiada alm-:i, , Padre P:o XII, Ulha esinol_a, Ull1 · <J,c,. 
· de tantas mães, esi>osas e irmãs. nativo 'para ,ó~ noss.os qlieti'dos. "ir-

Como. se não bastassem as. agrüras m:ios .que vivem no d_esampài;()c e I nu. 
e os sofriméntos atrozes décorrent-es desolaç~~. ,v!tlm~~-·da. fôme._.ê 't1ti.déi. 
da. pavorosa catástrofe qu,e, ·há .cin- Consolainos S.Qb'l'êtilólio sa\)er qué cm 
e.o anos, -vem incendiando. o •. mundo todas ·all Paró.t'.!Úias t1a· N6ssa quâ1ru,; 
l}(I que ele tem de .. mais caro e apre- Diocese; qual a; qua! s'e vem' esmera.n• 
ciavel, eis que aos · ·c1esafortu11ados . do na disputa da p;rlmazla tio campr, 
,sobreviventes ,,de.tão horripila.nte~lie-. d<1. gencro:;idlJ,(la · ,em .. beneffolo- ;.oca 
catombe, se api'esenta, C0lll· Í1oriz011. qUe r1>clamatil 'li· hOSsà Cà!'ldadé au·à, 
tes Jncalculayeis, o .dqloroso martli·jo v·z ·ela.. voz augusta: ,do SD'betano. t>on• 
,ela fome acompanbado .. do ·tetrlco. cor• . tif:ce. Podemos, ·hoje, autinélar com. 
tejo· de todas as afliçõ.es. ~ nestas o coração comovido, q11e da 'piedosa ., · · 
circunstancias apavorantes que à.hu• · modelai· Paroquia de Çanibará já. •1os· 
manldade sofredora, e,nvolvida pelas . foi entregue. ·pelo seu·'dedlcado e ie
maloreo -angustias, num coro ·de aJu. loso. Vlgàrfo a v.alfosa ·quanta de ciez; 
cinantes comovedoras ·suplicas esten, mil cntz~l1'os. ·A' gente boa é-S'éllél·ON 

. ele suas .mãos crispadas pelas dores sà. _de 'Jaç~1·e1.!_nno. não '1 üuvi<làiiids. 
e treiuula.s de fraqueza para Aquele · saberá .tamfaem fazei· jus· a- g'fatidãlY · 

r 

. mau.cha moral, \llll ,pecado ,dos p,a·i~. a 
Igreja, .por seu. decoro., 11ara a ,d~c· 
sa _da familia, para salvag,:xarda _tia. 
tradiçâQ, . -eín beneficio -da. -civiliza. 
çãó, .Jeva .em conta o estigma com 
que··ta1 homem vju a luz d.o inundo. 
- ,'É o ,caso;· por exemplo, ,dos fjllJOs 
;il;igitimos.. É· obv~o que, embora não 
tenha a erfau.ga .culpa . nenhuma .no 
ca~o, a equiparação dos .filhos ,jle· 
gitimos ·aos Iegithnos é µma .inju:-;U
ça social, e um -germe de des~gr<.~ 
1;1.ção · elo'- esteio ria soci_edade que 
é a familia. Que faz a Igr~a? 'l\Iúl• 
tipl.iea insliLu!gõcs, para .,a.m:para.r a 
inocencia, destas crianças; mas nun· · 
ca .des.conbece- a mancha •de -que se• 
enodoou; Afast~-a. do sacerdocio;" e 
se· por uma dispensa esveéià:I., to• 
mando em ,consideração -nm · grauãe 
"Sltperlh.'Vit" sobre O . comum das . vo: 
cações ·eclesiastlca, ·pet:mite-lhe -0 

à.:lesso ih sagradas Ordl3iis, veda-llle • 

· que, na._ terra, traz sobre os' ombros elo Santo Padre é dú seu·.obscutó Pl'ê· 
& respóusabilidade · -ele pai comum ·da· lado, abrindo· suas bolsas. coul: .á fi. 
cristandade, o .Santo J?adre P;o XII,· - .dalguià de se'nip,;e, para, 11cudir 'às- rie
gloriosamente reinante. As suplicas . ces.sidades · daa, _vltimas da gu~r.ra •. 
re1teraaas e ungidas , -ele , amarguras- • Alem, d<1,s coletas· q_us no pr~xim<>. 

O movimento <los Departamentos de ·cm· o,utros asilos.' Fot.ilm: prestados aos• constitue1n para .o coração 1>aternal domingo serão. feiias em todas !l'& 
nscistcncia da Liga das Scnhbl'as Ca- · intl'!mad<>s no Educa~ario D. Puarte, - do Soberano P.t>ntlfice inc1escriti:vel Missas e à hora ·(].a crezâ na Igreja. 

purpura cardinalicia. · 
* ~:; ... ~ 

Está, -pois~ longe a Igreja ,.4,e :nive-
lar .todos ,os homens iUa -sua apre
ciação. Nesta terr.a, esta· :Íieslgnal• 
clade sõ pode favorecer. ·O :Remado" 
dé ,,esus ·Crii;to, .!'ia ,outra 'VMa, .ha· 

· verá aind_a ,des,igualdade. Quer, po• 
i'em, a Proy,id-enc1a, que .-esta ~lti
ma ua 1iarte qu~ . r~p.eita 'll'D.S ·110. 
lllens; seja fr.uto cla-s boas obras. 
Est.á, .tlortanto, em nossas ,mãos ·co, 
operar eom · a graçâ .. e oonqulstar. os 
titttlo,s de, nobreza no _ P.araiso. 

tolicas durante Ci tnês de ~gosto ultim.O, os· seguintes. 1;erviços: . .:.- 158 ·consuftas pesar a lhe dilacerar a alma, de. vez l\fatr.lz -e llàS Capelas de S. Benedito , 
foi ·ti ,-reguinte! . .· · ·· •.. · medicM, 5.939 curativo.½, 21 pequenas que, testemunha ocula1· da peuutJa e do Gíuaalo lmaeulada Conceição; 

O .Curso de- Auxilia\'es de Escritorio. intervenções, 29 ínjeçõa~, 34 receitas, ein i}ue estão imersos tantos filhos .;ualquer outl'O donativo poderá set• 
funcionou ·com 310· !:l_lunas matricuía- · 487 serviços dentarios. tOs mternados seus, inals ,elo que u1nguel)l pode ava- entregu·e diretamente à nós até o dla. 
das; a Escola de :,Educação .Domestic.a no Berçatio· receber.am os .seguintes liar e 'àfiançar os l!<lfrlnlentos da.que- 28 do corrente. · 
com 372, sendo ·77 intern;il, ,e .. 295 ex"" · serviços: - 121' conrultas ·medicas, . 70 Je,; ·desditosos· que· nos, ,pa!ses confla. Antecipando os melhores àg!'aJe• 
ternas; i40 eram contdbwntes e 332 injegões, 1.948 curati'.v-0s, 15 anatoxi- grntlos, .s;io hQje tristes vitimas .da . ·cii,ner.tos a todos os . nossos cariss·i· 
frequen~ram as aulas- gratuitametlt~. nas e ~1 paraééntesis. fome e do infortunio. . mos fieis <lesta cidade, de cofação 
No ,D.ispensal'io ,de· Pediatr,ia -São José O Restaurante Feminino fon'leceu, Fiada na generosidade .e :nó espir!- lhes damos· a nossa bengão paternal. 
estavmµ fichadas 847 cdanças incl,usi:. duránte 26 dias. uteis, 22:653 altno9Cs.; to· tle solidariedade cristã dos fieis , Jaeare;inho, setembro .de 1944,, 
ve 45 .matriculad. as durante .. o . -mês·, J: s M • 'd' G2 reRitlentes nos p·aises. q1_1é, embora Erilésto - Bispo Diocesano de J'a• na. e_nsão anta. omca res1 1imi 
criança;,· àssistidas, 299 '.às .quais fóram pensionistas. - eavol vidos na dolorosa tragedia, mer· carezinh.o", 

. r,restados bS' ,,ség,•intes serviços: 614. O Departamertto de. Assistencia às --------~------
cons1.1ltas, 214 inj .. · ?~ .. 56 curativós, vitimas dá Revol_ u~ão J_l istribuiu ine-·. 
133 'raios -altra-vi<>leta, .810 vacinall, , 
49 e&cemes de _laboratoi-io, 344 receitas · sadas . a. 81 .orfão.s. 
aviadas, 5,148 frascos de leite distr.l~ · O Departamento de" "Auxilio Si:,-.-. 
buidos; foram feitas 13 visitas· .domi- . dai" vendeu um total ,de 340 peças 
ciliarés; consultas. gratuita~ . para as. diversas. de ,trabalhos nianuais entre.:. 
-mã>i:.s ~as criança~, ~1; consultas.: a es.- gues pelas comitentes e l:onfecionados · 
colares, 16; peças· de roupa distribui~ pelas aprendizes. ' 
das, 38. · · A Secção do'Apostolado.-recelleu pe-

0 Deparlâtnento de Menores . tinha . didos .de auxilio de diversas. nature
a Sí!U :cargo 1.885 menores sendo 65 zas; ãfondeu. a 46 ,pessoas, tendo <!is• 
no :serçru;io, 218· na Casa da .Infaií.cia, tribuido a importancla de Cr$ 662,00 
540_ no Edu.candario D. · Duarte e 562 -e pessoas necessjtadas. · 

...... -'t~--·~·, .. • 
J.E·DMlJNDO 
.t{OV'O 11AM 8:UiRGO 
fu.•AIIOUEi OE :s-ouzi :. •._ 

NOVA ET ,VETERA . É necessario •,qu" haja, so))retud(, uos pu1:>1n:i,s · 'Cle t1na1Ictades htinestas. tl:ts 
grandes Estadoi. uma -aristocracia '.ln- ainda privilegtos tundados ~obre o in-- · 
1luente que • assé~ú:re a establlldade · do -teresse $tlcial. 
poder sober!ino -~tfüa as. paixões das · · , ---- oOo -
:ma.538.s, e a liber~de ào'l)Ovo ,contra· a Nos.5/l.S ,palavr~ enc:ontr~m · talve.i: Igualitarismo totalita ri o . tirania. do &ta.tia, ' !Mas pooérá. el!.'Sà ·, . como que ·- . CIP')Slçãô ~tlnt1va iiei·
a.ristôcracia ~ se -ela tlão,')f~ pos_- .to .~e •certos leitores. -A. m11.1ot1a 'dos . · 

·' ta em relevei •i»r 'certas ht>~ e,<se elà ;conteznporaireos, c<>m -efeito, é, ,jj.·<> dlsM ... 
~ratem -de "-espirito retTogado", de "ami• salmente eondenaveis? '!'Odas 'ils vezeíi estavel; não ó wcterâ. l!é1', :sem âi' pe1·.. não tiver, com. :sew; ,deverea •êl,pêcíais, -semOll, i!llmiga :ststexnattca ~~ uma h\e~ 
go <tos -a,bUs~", 1Weretn.mente ·nga'do que fÓttm t; recioinpensa <ie ~rviços as- manencia das familias: - com eMto, ·alguns direitGs ,proptlos1 ~(!S :prtvile- xarqU!à ~ial 0 t'e(l()nheeidà é t)ro~ldll-
ao sistema. íeudal", ~ "te.lvé21 :d~joso sinala<los, evk!exttetncnte não oo· lhes se não existirem. f~mruas que con,ser- 'gios, neoessarl0$ :à, -exh!tenela de um ,r.>elo &tado, . Todo privilegio Ules pa~ · 
d~ :re11tabelecer a .iserY1dão'.'. ' ·.. podé dar o n01ne de Abuso: - })(>rque vem tle geração erii geração à ~e:ilill!,,'in,. . corpo necessario, serão portanto de in• nice um favoi: a,rbitrat'iJ telto a, um pai--

segwido es,ses tais, .-o ·n'iaior: beneficio é digno de nml!- -nação reeompensar -seus nuencla social e nas ttílàls se mante.~ teresse sôclli:l. ., 'ticulat ôU a uma. casta., e uma injusti-
da. revO!Ú\;'áo foi o .esta-belechnerito {la . grandes . ltômens; -el& pode . taze•lb por nham as mes'nta-s tf!adições,. a, sociedade Et'l{ tódos os povos- o .. sáeercloéio t~tn 'Çll, -feita '&0$ oUt;t6" dda4ãos ·e às outras . 
igua:ldade. eivll e poJitica _dos c,idadios, mel9 de franqulas.concMidas a-eles:pro- sera semelliarifé a,. um.mar àgltat:Io em sidó eetca.do de honras, e ft~uetite• ·classes da.. nação. A ·oaçã.O, para eles; 
a de.stru!ção ·M arisfo'cracJa, e o nivela~ priOli ou a ise.us ilescendentes. ~ 8 l'ts \fé.gás se sucedem umM às· ou.. mente .tem gózatlo. ·de -grandé' l!ldepen- -se cbmp& a.~· úe tndlvlduos · 1$ól~ · 
mento de todas .M classes. ·Às veze.:s .s:e ·· Ha :uma 'cl~~ de ptivllêg10s que lião. tras. Coiu fà.m:!Iia.!l é.siavels, 0 Eatt.í:Io, · denciii.. · bs padres catollcos, 'te'pl'll.sen- dos; tgua.'is ein °<1ittliti,s- -e ~ deveres. 
indignam ao ver .1;ub.sistircm, ·a,1nc1a a1~ · estabelecidt>S lMll,Os em .favor daque- ê estªvél; cÔlll fá,mJliria que ~ elevam · ·tantes desse Deus tnc.arnado do Qual os i Nesse sistema., todos os cidadãOs são 
gtins -Ve.$lgios dos ·antigos prlvlleglos: · Jes .que .o& possue~ ·(Jüe pára honra, ou· um ({ia e desapare<léf.n 110 segulnté, os .reis são. suditos, orgãos dessa.· Igre~ · grã.Gs de poeira-: o ©stadc. é um glgan
- ·" For que t!tulos de duque; de. nuir- salvaguarda tle todó. <. Cô).'l)O social Evi~ avent1.iteltó3, l&ki é, õs hónierts Irem ,ja que, .em nome -e Il\!lo poder do V~r- te que ~ esmaga. aos pés. Não ba nem 
quêll, ·de cOllde~ 1'01· que &lbslsrem as dentem.ente l}intla, estes não merecem o . ªJ>?1ó no passá.do, 86 át)OSl!á.iil dé tõtias .. ,bo, . domina. todas ·.ai! nações da terra, elas.ses nem personagem, Influentes, cujo 
partieulas ~ntes ·dos· no?11es?' Por que nome de .ábtlSO! ..,_ r,o.rque, nest(, caso,'; !l-8 ftulçõéll, e nel~ ta?.&m- campear un~ têm direito de viver nos EstadÓs <crls~ esplrito trad~clonal · mantenha inqúe-
aind& 98 irnunldades?" Desejám>,que Ó prorn'io publico exige que pe$soaa oú· ,.ambiQão déaénfreãda, ~ gOStô daê __ ll).O tãos, não como t,ê~, não 'tolera.. . tltábtavels ~ tnst1jauções tmbllcas, El. · 
o utvel .. passe sÓbrf! tcidàs ·e.s ca.l,eças ,e_ ·ela~ goz.eÍn .desses râvóres. . vagões e a ausencm !la..· experlertcla. he- ,l'los. tuas honra~os, l>ôr consegull'ite, .po- , ()újà ·autortdade · ~tnpere o ()(M:ler sobe~ 
faça des.a!)f.r~el' para sempre toda de~ ora, tais toram, pelo menos lla. oriL/ l'editá,i'là, C!aJ)!tal de sa.bédOriá, que ape- ner-se-lam. tratá;' éomo abui;o;. m~o · ~o •. ~- ~a ·Plltt,e. 'Ó &stado absorve . 
sig·ua1dade, · ~ ge111, a.maior parte: dos r;,ilVUegt9s e dà!!' · t'las se -acumtfüt ,com O c<>rrer óôs se.. "em tiOSl!a. epoca, às Jé.is 'qúe gàrànttl'!l · tà!'los ~ ·;~er&;;,.dé-~W-a l)arle; e1e .· 

imunidades que ~~lstlatn nà '\'elha ·Fran-, cuios. ·. . . . .. - . , '-' -aos blspos e aos pádtéS s11a /fu'dependen- ~ .. 'àe~e '~01! ~~~ -da mul- ' 
.............. f ........................ lo ••••• 

os contempor.aneo~ decl~,mam com .. 
taiita facundla c-ont~a . todos. os prlvilê· · 
gj.Js e. todas ;as imunidades sem' dtstiti• 
ção,. que Po,rece temerii.rio contrãdlze•los; · 

Vejamõe, -e'ritretanto,' se e.sse odio uni
versal !lão ·. é majs lnsplrado pela pai• 
xáo .que fundado !)a, rauo, . '. 

Podem-;i,e -. clisti11guir. çlols generos de 
privüegtos e- de lmllJltdades. . Uns são . 
conceCÍ!d<ll! para o int.eres.se ou para non~ 
r~. de. pessoa ou da classe (jll8 com éle 

. é_ rawr:·~it'a; -:- foram nun:ierosos n,as 
· · · · -._, m'lti,,1,1nl~ii cristãs, . - · Ora,. se
ril ., · , . .i:H ·:;it'~ 41.:sse genew tin1ver- · 

ça .. Não 6 cremos que . ~ ·-verdade _ 01·a; ll. poslçâo social das familias de" eia é sua dígnidâd~, 11s tefs; -por ~witl~ tla~. : \ ,; .··. '... . .,. < , · . · . 
poosa. ser· negada. por um Mmem ~fill ·. pende prlnêii5àltllértte de s.ú~ t'l(ltt~záj' i;>lo,. ti:ue. os snbtraénl da Juris\iitão leiga? 'Oen'tNl,lit.adoi>;: tµilfJ · ~dê contfa os 
tentia aJguin conhecimento dos fatos de porqué, coino .a éXlÍértenda ~os' e_rui!11~: Exigis . ffoquenfutrtenu- _ <julf a na-çâo -~idadãos ti'olado~ dem~bgl~i é hnpo-
historia, Que valem então· essas: decla- os bens dé tortuna;- são a p!lnCipal l).tj.;,: . presida· ·a seus pro'jírios' ,destinos.:, ·sej&. te.nte ,êt>ntl'à M ~~ 1>~âlât'$- ora · 
niacõel! ,contra "os pdvilcgloo e as lmll• · geín da 1r'lfittenclá <~u111iéâ,. Nãó devé• t,{a,11 a na(lão nã& ~- cômP~ unicafnéri.. ,. ~, ~ocle-da®,__ i ,~~a. ~ despotfs• 
·nida.des- d<>. antigo regime?" Bem dU\li• ln-OS conclú11' · qUe; •_párã.· mánté. a está• te de indhiiduos ~iâdbs; .eia?se: m.: '0.~0. ·Ç~ s&· Q~Olfe 'tl'â·· ~Ilia.·. •ao"'.-..,: 1 

da.'; ya,rios -riã'o' màts .teriá,m razões de t.i!id~é d~ fàmillu. si, torrtâ necesilà,- põe de familias, dl>' sooledà'.dés llólll'tr--." te,•;-~ª -~ 'élti ~(>, àbuso,s do . 
ser no noaso Sêeu~o: tnü estes po<1ta1n rio1 _ l)eto tnénós <i~' é'ertos llniiteá, gà,.. tlai.9. mdust'riais; t:iéiitlt1w, l>ése'/àJS ,; ~'-~- vto~ ~ wão, da.· 
ser ~uprúrild<>s · ou. inOCllficados, sem rantlr um ptt.f1tttoriia 1t ~ sétle de que todos os ·udividufB tomem t,lít'te ?Í<f ~ -~~ ~,1>. ,_l'êvol~ ~ta.;. 
proscrever todos 03 .outros; sem -sobtétU• . herde!ro.1 ,Ul'lféós? · · &sitn. mésntó ·Ms governo da coisa- 'l!íübllcé!: nãô crm:vli':la· Ets ·a -contti1utnc1à tn:e\'ttà~él -da .des• 
do os prósqrever ,pot• 1111nc1p1a.- . ·. . · teµipos -esentes. ou antes. sobretudo que ós · corpos não 'permanecessem· es- ~lção da 'l.r!stocra~la; .els o efeito êlô 
_ 'Não Será 'llOje. necesea~10. ao i,em cio- nos tétnpós presén~s. u leis c;iué pto- tranhos? serra Séllsátõ· que se dessem . nivelamênto 'ele todas i1s 'él~ é do 
mum re.stabe1ecer· a1cuns dos pri111Je1;tos · teg~ln as hérà-~ ou éértas hérâii- áoo chêfes· ~é famllià direitos espéc!ãis estabelecimento tle 'Ull'l diretto unitõt.; 
a.bOl!dos? , · . . . ças contra, · ·pa;rttihas indetlt)tdl!s, . se-: no Esta.elo, qué se atrlbuiSSe unia maior me para t9dos os cida~ãos ". · · 

Pam·uma na9ão.sErr,,ptld!Jl'.O~ ê-fél!g, 1'1ain leis nâótlé··li'lte~~ ~'!g1~.Jn.!13 ihfluéncla publioà trs gfãfüíés socieda~ . co.·P,úlo ~nofo ...:i"'ta Citê.Ai1'Q,:-.. 
· ~ nece..~rio .cíu.e a orclen'I publica, ~ja_· ~e utilidàde $ociât• · ·' · , -< ,.. li~ prífa,d~s, -em gera! àii ~5oclilç~ · tl1retléMe au XIX Slec1~'').. ·, 

1 
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·TijLEGRAMAS DO RIO 
' ~ . ; ... 

Casos 1· eitr:eíue i ~~tejant en= Exportlf:ção .· de . tecidos 
VólvidOS ;níãrinhéifOS '.nOr= lUO, (ASAl-'HgSS) -;l>e àcor<lo com · c·t .. ',.-, :, /• .·· ·: ,· · ' a e3ta,tis,tfca, sobre 'a; exportact.o fle 

· .. ·.·(· A:1~.~')·ç··· ª-·. ll,'.· . .:.~,~.:,
0
'·.h"'•.·.:·d· . ..:' tecidos , braalleiro3, revélll,•SD que ü0 l:fO, .,=.-·-"'"" v ~,Q Q janéiro a. maio;. de··l94'-1, foram expor-

:Po!lc1a. .b;i,!xou' u~a./portària,,,'det~r- . ta.das 7.63.U tonefadaÍ!, no '\·a!or de 
mi!1~ndo,: ser/da .,.4:'l:Õ:f.' ~a. p,e!.~ªÇ'a. .1146 mllllões e .411 mÍI cru~e!ros, 1'.0PN• 
<lc, .\ lgl,Janc~as a;,11\ter.ten$âo rle:·qua.1- / sentai)do grande/pore<:>ti.tage.m .el')tre 

, <Juér· 'caso/ em,c1ê1w;>:·sc~'1-!h eiÍ.yolvidos 03_.nqsso:o prodw-o" e:1:vortados, sendo 
IDi.rrnheir-,,s .. ,.l'íoi:-re.•àmértqanô.s: / .- que." ~omente é:ultrápassado pelo café, 

D~iita_'for11Jà, uti11!iu~a·':'01J.tra
1 

Dele- O vrlnc!pal co·mprador (103. teclclos 
~acia :1>ode.~~; t<:J.ITlàr,· .. n~nhuma, provl- . nacionais, foi ,.a Arg;eutlna, C'!_m 178 
üen,<lia, !'º"'' -pi-imalro ouvir/ a D~le- .. milhões~ iín'm!l crui:efros, segulndo
gai:ia de . \'lfiláJ1oia. : .. ,.,.. . , · · · . ·. se o Urug4al, com.'32 ·m!lhões, o Clil· 

·.;càtiélães(tÍtifitq.r~~- · ·., 
, J,Ul),. ·JA:lA.t'l:thl.SSJ . -'_·O, g.en.era! 
<canrobert. J:'<irelra· ·c1a ;costá;·. respon
<'lendo: atu.â11h!3~te pelo . ex~j>dlen,te, dts 
:,,a!ita· da;,,:~u.e'I'l.'.\l,, all._slp;<:iu J>Ot,tana,· no
:nuian<lo :Cât(~Ú.esintllltâi:e$. osüevmos. 
Padr~s a,f!!óc;-A,1i\-i°nê'bi's ;v1ou. e/Joa• 
ctilm de :'.t é~s ·ohu.riúi'o. . . · 

J l~; com 3~,f mil hões e_., 800 niil ctuzei• 
ros. 

Exportação de 
os , Estad9s · 

• ?_ • 

café . para 
Un,idos 

RIO; ( ASAPRJJ:$S) - ; .A . !)roposito 
<1os suprime1;1toi· do· caf~ bra~IIÔlro aos 
mercados ,dos. Estad.:;,t Unidos, o Mi• 
n!stro ·da' ·~azenda, /sr. Artur de So\,• 
za. Costa,' fe~ a:s. seg·uintes declara• :Pitt1ü· · par~· ·.:Paris 

. . . . . , çes: . ,,- -. 
. RJ~.:(i!B;r..#A~Ji:_;i:l) ::-:-JPew lJ.Vlão,in· "Qua1iao ~tive nos J~stados Unido!!, 

'ter'riacf~ml,_l,,)1i1:rUu , C,OID' ·;. d,~t!nf>. 8· em jtll!lo ,~este .. ~no,. cleclal'el que O 
Paris a·•f'.m 'de. assu.n1I~ ·,suas funções . . . . . • ~.. . , . . .. , , ·:' gov.erno, b1·as!lJàlro .. ;-. atl'avês do l>epar-. 
de prl'i!l,l"li'.ófsec;r'et;ât;_los;ida. en11baii.ada. t 
bràsilelra naQ;tiela caplfal, o:sr . .IIJ~~- ame~ Nacional do'l:ufô, tomaria as 
_. 1 "ê"t iGifünârã,es ., n~c"3iiarl~s: mêdÚJas \>ara que fossem 
4-lO. 'a osª· , ª{._ 11 1 • .- - d14t_)oniteu,- ·----ao comercio.- runerlca-

, . __ ·::.: _;: _/~} ::;-.'t.;.:._J · )·,,,· , ~: ·, .: '. ~'o, pdfôs_;-praZús -nurmats·._ élo co1ner• 
PÍ'Ó®SSOS:teier,.entes a t-0r= / cio. áll\ÍÚ·>Íàl)~Bnte, Jll\S tiàses' dos pre-

' · .. : · ,·-·,.-.,. ,.,;: -'d" ,.:,· · • ,. / cos. ·:s'ê~>UlJ1gs", 1.uuo.000 de sacas ,de 
,p~de~*ftto/; e/ navios C3-Í~,. d\!t'Íin'li,. ,!)S meses dê Setembro, 
~ ,,,: : · _·: ::b~·f- /., ~·1·/ •< i ./ . 0-~_tuby;:-o';: ~-io~~~ tiro e dezembro deete . . ; r.ast erros . ' ano, !rtç.epend<int-., .das quantlda'des en~ 

.. 1Úó; (4~i~i*5's)/ _;:, ~b a .,presl~ . tão ~<.l•iu1ri,ç!as, J1.e.J,as. forças· armadas 
«~·ela .do. a.lmlrent~ Ollvflra~8ampa101 . doa Bst?,<loo.: Unidos. . 
:ire~nlu~sé, · dla./4, ;-o /'rfl~Ul),ab Ma.rms . A_>J,-~utom<la<l.es .. americanas enten-
lU?: ·:A~~is_krÍ!,tiV:<>,/t!)'nd<>_ :;g)d'O',_julga- <lcr~m. que, com ~sse pr.ogrntna, fica• 
dos. einªsés~ão sec~ta os· processos 'ª assegurado o s11prlme11to do con-
:nu~:il)'ós;67lf, 6U4, ,t81'1, '69\l .• e·J37,' to- sumo c!vfl.;dos .J;;staclos Unidos. 1-'os-
doi,, .: re.J~rejlÍtes. a. . sl,IJl .. st~os,. de .. na vlos s? ad!al),tar ·.~ue as úportações de ca-
bm;silielro:,' em ,consegueucla. de ata- fé parll. · os b:sta<los Unidos· elevaram-
~il~~/de/ s1,ú:i,iri~r\ri9.s;:Jntn,1g9s. .. . se R mais de l O e mel? milhlh,s de . 

Fu.•. ne;,ri11'u ,c~mo:reiâJ.~r, .. nii;,' reunj:l.o ª"ºª~· · nti,nero recorde de nossas o:-· 
(J.o: :Tt'ibúba1;. Ma'rftlmó Admln!stràt!- portaçôc·s". 
-v~: a. . Jut;, 'Homeu Bra:~à:; , , , . . ' '· 

:o. •.rr),bui,à.l voltal'á. ai,"reunir-se. 110 ota~ões para pedir, chuvas 
J>r!f!,:iruo ~la- 1 o • 
. :,,_! ·:'; . . ',. . RIO; (ASAPHESS) - A.Camara, 

,uô.j:b.í:ts;:.':~xpté$$QS',~---~ ' ( Ecl,e~laslica publicou o seguinte a\'i-
n.rõ.'.>t.i.·,s~~~{t,,;.~fl);:...;1á.·, ª .. ":~ .. !Ít_pn ... • ,: ~o: · ·· 

· p ri fqli , ''Da. Órdem do ;J~:1:m<i. e Hevtno. Sr. 
tra: 'nas- 'mjl,o;v·.d~·. · refê!,~o.,;.;li~ r, .º.; Arcebls110 Met1·opo1·1t 0 110· ·,-as J\·11s•:a• Doltsw,ortb o'.'proieto'.,pa'i!a ·a.;organls·' ~ , • 0 

• 

n,ç'ão,:·. d.é -.:u1:1\~.i.ri~·ió .) ~)v-~on)~J.lS~ --~·~..:· ci u~ 1 se _celebrarem nesta Ar.qu1dioee-... 
·ty~ss,Ql!,.c;omi;~-qpat:a~.;autn.ill'l:~~~:.~s- ; ,,n; dever:i. .ser substttuida, por um mé~ 
:ve~,u1'··:·.ll~l1,l/~~r·;,as, d .. t'ficu~da. eles <la ' a ·ora'l:ã'o impér:tta "Prn Papa", p0!a 
t:ransportê' ·c~letjv~. ~-·. · ~, -:-·· ., ·· .-· ~r~r<;â<{ ~·_,\[1 petenda.nl pluvian1"~ que 

To.dos,:j,s 4,á'.tt,i6às,;fazem,\•otos ,r,Íra ·ê, entretanto, prescrita ''1-'ro rc .gravi". 
<J.Ue '.ós 'gr,iitllis)'e!<prelii~.s.:nii0 ; sejam · 
iguais aos IJ~ndes. exptcssos, que dê~· ; · lsentás . de -itnpost.os de 
lnOÍ'Clln' ,o ttre$1l).·~·. te.Ínti'0 '·que', OS/ ou/· 
t1:os,_.ie sõ:~'i:Yj1;a't11 ~r?,ra. .,.'<11r1cu1,tjr . , . : fransrfiissão 
e.móa· ma.is .,o:,/5.<i/•,~l.çQ,-;.<le ,itrtn8po.rt~~/ ,.' ., . . • . , , . . · .. 
lJel& .ri,tit'.àd1;1,,,,de·.'tnUHos: velcúlos. <le ,.- 1,tO, ( -~SA1-'.1:,J,;SS) - O sr .. Pres1-
varía~;éí\ltr,aj!; Jthfrai:'n.$.o sérvid'~s p;.s · dente da l:epuhtlca assinô_u decreto,_ 
lÓs, taJ~·,:.e:~we'i'SQs,,: c1ue >a/glr.la popu- autorizando o lªrefetto do 'Dlstr.ito 

. lar_jfl,.' ch'alifa de "vou ali j<,1,;volto'\ .Fe~eral a isenta·r as Fa,cu!é!adé·;, Ca-
" · · · · ·. · .tolicas <lo pagamento do Imposto de 

transmissão de propr!<,dacle in:ur ,·;. 
,·os ou c:111aa.mortls-, re!atlvos :t a·qul

, :s!cão d~ pretllos " terrenos·· destinados 
ª'.:' desen,·olvimento de.· suas Instalas 
ç;oes, estabelecimentos. h.ospJtalares e 
outros SC'r,·tços em curso rçaUzadoS 
l)elas _mesmas ,faculdades. 

. Preconisado Cl ,USO de leite 
em, p~ ·nas repartições 

féderais 
C"Jte,,' :~. 4.r. )~ .. -·.··º· 

5.}o .. : Ãs.':n~/ ·g(jbt'C Ili<\ <A~.\PH!c88J - O Coordena~ 
, '·dor cl,t .i\fohiiizatã.o- 8conomtCa envtou . • . :;;:fkc~ç~s~;e /ialtis. ' ' .. <J[iC!ós, 11~ repartições; encarecendo à 

n·10:. · \.·'°'.·. L .• '.ftl-)15$\/- Q\ÜAs.·,p·:.aca, 'nécessida.,le d8s mes1nas .reduzirem o 
...._ · , ·• 1- , .s~u uont,umo (Jo, leJte ·.fTesco é utiJi .. 
.,a, de:<].!~, í 9,,,., uj.oa eirt'iitaí- · a'o~ Ú<• 
:-i.o:f Mi~~- ~:·i\"lôs~/t.raQ3:í'uJÕ.·:~(e~-~~l~rtiúi• zarem teite-,ern. t)ó~ .. ~\nuncja .. se. por 
ç~S p~.,t?~{J-te/a. .q~{c#:3sá:t~";<êr~\'Üêien• · ou~ro· lado~ tJtJ_e :01·e·v~_111en.t8·- o, coro-
~as: e Jus11n.cação, deofi1:H:is'·.:d1>',firn-·, ncl Anap10, ~xr>edlrà .uma p<Jrtar,a 
ciona1.1.sm0Je~;,9'. ,.1':,~.:i,;.çt:rÍ:títar, que-' tornando obr!gator!o a todas a~ de-
ê,dii:tg,da ·aos ~irefo.rcs.:i;e.ra.!'s.'dos vn- pendcncías do·· govel'nÓ, de S·asta'rem 
rios aJtniste~:t\Ís, Eist:i.,:a.s~frrí .-~edl.gtda: pelo n1enos 60 por cento de leite em 

"l'/r. diret,6r gerai; ... AUm de (!Ue . .,8•. · pó; da totalidndé do seu consumo. 
ta_ D ... ~ui: ~quê· 1?,~:I.ll't'~da.. a ·exa~Jria I.', ~l'a:iS 1nedidas- ~isam au1nCntar a8 -r1uo-_ 

.com_ efi,Aen.ciii:.··.,o.),."3,to.·;.,.;•:~onqe'rneót.es tas {le "leite. in natura". dest~aclas ao 
"' ,..,; . , const,1mo popular. 
.. conr-ss;t,o ,·c1e .. ti<;:,~lli;P:ll ·· e,<juf!IJ\f"· 
,;:1J:o ,da ftt:}tii.s, ven.1,0.: ·aoli~'far' prorlto.. · . · , · 
va. .-essa :prg-Jo· a1i :pes~Qat as ·necessa- · Aumento e sala:rio familiar 
:r\é,e D:C:?Yi1<l1Jc1;is, 110 éee)lticro <le ·quo ,p.ara 111 · tast•lÍUÍO . d.O .C!a(' 
.êonste.m;' ~om "ª tn.<llspensit"r:l prec1- u- ..:, 
Gã.o, ri~s ,;pul\(J~(l~Y,~~.;.1.al~; ,do ·no,.;,e 
e ,ca.tegor-la .; d.o:'. se1;v!rJ.oJ::·,a). :·.d!s1>0~!ti-

, yo, iejã,1,' en.Í ii4etse.'.J)ásea; ~ '..1,lt~i;. b > 
perLodo • da,. llce.nca ·. (d~a:s.:.de ;,~n!clo .e 
terlÍlil'! ef, ,i'. df.a.~; .)1 tf' 'Jil f.àf' l,!J.S.~Í f}i!r ~ 
das., · tdi;S•F11)l>.~:>.Q_l'l.~I., .. ~n:atlltl:1~_énte
:m~te/ numa:>:<etííqutra · hlp'ot~se,, , da 
obriga.totfa,.J~d1fi.~ãi~·do''•,-pu,1ne,to ',. de 
dias';.' C)'c;totnl-\Ue. '.·cJfas- 'do -,ierle1d<>: an
tê'rlor, :t~·.~~.1"·1<i• /cu,ian'cici.,1>e ,trà!:.ir;<cle f 
lté.ença · em: ,pr.o#o.gaçião·;r d) \'loE'l41 1 ein, 
que .o);er,v.d9.t_~.El~imi;,,erl~~ ~ua'.s ruri- · 
çõJ:is;::e .. e) r·,;níer9' da.·.guia º\l tam1o 
medléo. ou;;dqi .. proclisso. respectivo. ! do 
~-~ ru.:,-B;,· 'qu,rfi'do"'l!!•l'°''tí'ittâr'''<le,•se~·l-; 

•.:· dol" :em.,e.~er~icto'·.no··Ú ... ,.k':: ·1iµmerci 
do. i:Íroçç,s.s.oi e '.dâtá,..\:1õ'".des\il1'ô,Iú:i ·no 
caso. de .eervlcloi: ·.lôta\lo< em .rc-párti
Gão sediada' nci:i · ·.blsta:aos". · · ; : ,_,_ ~- '. . ~ '--~ ' . . . 

oe ,lncendiô: /_.na.~ ·: ;: ·~tàs 
; .· ... , .'\·P~tro.pqlis · ·, · 

ltlb, · J·.-\::jAit-HJí:s.s>.·, ,_. ,\si matas 
11:1:istÍ!11t~·: d~ri'p,o ,<los, !11pltes elo. dÍS·. 
trito; dEi:." Pe',tropoJls,: ,.1.nforma.:se ·qne 
estão sendo <traga.das por violento ·ln
eendfo;: · 0)-. lncen'dlo :,.a.Jastra;.se. ,·. bi,111 · 

. r,êlas . àdja:Óencias de ; o ride ee éricon
trani.Cls'i:iiíinãí'iélâfo ifé'agua·;'gtfe··,abas• 
te.ce,;n a•'c1:fl:jdó ,.~:~nii.n.""···, Ao,q~,fç<?t>s
ta; .o f

1
og_o, ,;_te:,•e .. :,Jnt_<:i~ . _11as,.,n1,. 

reatas: v.1z1J1bas . a Té1·ezopotrs, ·v, os-
1Sei;-Útn(}9 · a. biieflmatja; at.ê ·-.t'ét(oúõ1í'~. 
Os· bóri'ibe'trós, ~clí.a'rna.lios à "j1resta r o 
seú ·.a.uxÜio. 'nâl 1 <le'bei'açáo ·'eia 'togue1-
ra g;gãntE:sca/:·fra:ba.l)iâ:iu ,a.t'iva'mei1c 
te,. s~ó, lmÍldt~tesXna.-; lúta, contra. . 
r, .. f<Jff':'_ •. , Au:.:!liando··<>s; bombeiros, ,.en
eontr:im~se. os:.'•s<;1lqados '·<i.o . l.o ·.,·.B;· e.·., 
O~t.ro . inççpclio·; ,Jrro1~peu ; em •. Caran< 

,gola. ·. '·,' · ,: .:, . . . · 

T~lü. (ASAPl:l~SSJ - O ,sr. Presi• 
<1cnte d:t Hepul>J!ca assinou· éle<iréto 
rcg.ulando a admissão d<>. pj>'ssoal po 
Inst•, uto rio Sal "• por outro :decre
to,. :once~Jeu o. :>.umento de· salarl,o e 
lnst,tulu,. o .-salar!o ·faín!Jla para os 

/ tun'Clo1rarlos' do· .mesmo· Instituto. 

·Emptêza. Auto.• Viação 

-S::, ~AU·LO -SAN1'0S' LTDK: 
,-'.--'(: .• 1-···· 

..... ,._· .. 
. · ··_ CR. $.12,00 

: Onfüui :'di:iriamêhte õe hora em hora entre S. Paulo • Saatos 
• 'l '.,::. ,_ .... ~- . ' - ' . 

SANT05 
Rua do C.otnercio · N;• 32 

· Fone , . 6:-?71 . 

. . 

CA;SlMIBIS, :B:,R:INS, l POLONIA.}MARTIR 
Encalhou devido a cerração 

RIO, (ASAPH'ESS) - · Encall1ou na 
entrada da Guanabara o navio "Can,
pliias .. , que. es·ta com o porão nume• 
ro 1 com quinze pés abaixo dagua. 

O referido navio pertence á frota 
éla Companhia: coste!rà, e é proced,fa
te ·dé· If'iibitiba,· em Santa Cata.rlna, 
com um grande cànega.mento de cur,-~o. 

O cornanclànte do "Campinas" Infor
mou 1>elo radio do n11, vlo, que o mes
mo encalhou em clrtude de forte cer
ra<;ão reinante na ocasião de sua cl!c
g;ada, 

Um outro. navio foi mandado ao 
local elo sinistro,. af.im de aliviar a 
,:,arga, bem como um. rebocador pai-a 
retira-lo do encalhamento, 

Assume proporções alar= 
mantes . à seca 

RIO, (ASAPRESl,) ,_ A falta d.e 
agua. devido á prolongada est!age111, 
for'na-se mais !nti:(nsa nesta capital, 
atingindo todos os. )bairros; A!eín das· 
casas. cori1e~Clais,: cstabe'Jecin1entos 
escolares,· hospitalares, comerciais ·e 
~ndustriais, vê1n s_en'<lo a,tlriiid9s 1)ro
f11ndamente (10!.i falta de. ag'Ua, sen
do forcados a lançar mão <lei medlclae 
de emergencia,. e a tê · suspêndier, por 
perlodo mà!s ou menos longo, as sua8 
atividades. . . 

No Es.fado Jo ft!o as Pasta~ns,:es
tílo p1·cJudlca<las e a lavoura, sen-ta
JJlente · con1prdn1etida. ·ve 1\1:inn.s,,, Sã.o 
Paul<', gsplrito Santo e Goiaz,'.:a.s no-
ticias são desoln.doras. .· .. 

A[ndn. agora, o A rcebis110. l\Eetropo
litano acaba de recomen·aa.r crpe, :rias 
:Missas, seJa sulistltu!da, por um .mês, 
a óração "1-'ro .Pn.pa" .pela ·oração "Acl 

. 1>et-enclan1 piu ,·ian1". 

A representação ~rasif eira 
na Fra~ça 

RIO, (ASA!'RESS) -·Segt1ndo infor-
1mações prócedentes .do ·lt:tmaratf, o 
émbalxador: Frederico Castelo·. Bra.n· _ 
co. parti u···de Argel com désUno a l'a • 
ris. ondé ,reln.stalará. e dirigirá "· re
preseiltaç:ão <llplomaticá: do Brasil· na 
lt'ra.nta, de\;endo a.s1':lttn rec01ncçHr. 
11orniatfr1en1é, as no.Ssa:r:i t'elações ~01u 
aquele ·pàts. · · 

LltfHO.S .E···. ÀVlAMENTOS 

(:AS,A'..Â>LBERTO 
• •. • 'J ·, • • 

Matriz: · Largo · Sã°o Bento N.0 : 40 - Telefone: 

DiJ!tribuido,es: . .'Alfreclo.' Serrá, & Cia. CA!IJPINAS 
Vila·, & · Fernandes. - SANTOS · 

· .'lrinéo Goniês de Àlméí~la :...1f1;a i2 de Ontilhrn. 191 
Telefon~ 5,0$ÓO. . . S},O PAULO 

P. ,lACHlDO & · FlL HOS 
·, -;"·,,: .. :· • .1 . . ,_, ' . . '•· '' . 

' .. 

UM BATALBAD,01 DA CAUSA CATOLICA ----------------o Dr. · Lean llro. Bezerra Mo11têi~~, · l)ar'ã~ · 'da Piedade. 
• . . 1 ./ 

A Questão :.=teligiosg, foi urna. dais n,ais 
belas paginas da historia eclesia.s'Uc;,; do 
Brasil, séí1do porem a mancha. , ·majs 
negra que reca.i sobre a polit!ca.,' 1nipe-
1·!al de noo.."<l.:pa.is. 

O protesto de b .. Vital e ·n. Macedo 
Costa contt'a .os m1mejos da. 111a.çonariâ 
em terras de Santa Cruii -ser,vl,J1 na oca
slã;, para. (\l\'ldir nit!dameril(j os· ca.m• . 
pos adversos: uns flcarain/ Jorn Nosso 
Senhor Jesus Cristo e sua J~rreja.; oútros 
se rebelaram contra· os emlu.11,•.nenfus de 

.· .. Roma, renegando por este' il,.tô,1,0 -pro~ 
prb Nooso Senhor Jc.sus \cristo; 

Neste ano,':eÍn·que se cmrhniora o 100.o 
àrilversario · do· nascimenti) ' do, gra.nde · 
D. Vital, Just-0 se nos ai igura. que os 
catoiko:S pi·est~n1 ui11a Mnj rpa~em ~qúe
les que com 11, 'igreja fica.i·um, protestan
do na medid~ de suas f)J:ça.s e de súas · 
~sibil!dades contra tãq inlquas me
dida,l; governamentais. ; · 

A "Ação", 0rgão lia Ação catolica 
Diocesána. do Crato, Es'&ado de c~a.rá, · 
em. artigo · escrito pelo !P.évmo. Pe. Pedro 
Luls. Am.1uld lançou a/ este re~peito, .. \una 
idéia Interessante: a.. dJ sé· erlglr na
quela cidade. um mortp.mento que pcrpe~ . 
tu\ .a· memoria. CIO T)t . . Leandro Bezerra 
Monteiro,. pàrla.meni~r. catollco', que al
tivamente protestov na Assembléia, coi1-
tr::i. . a política maç/ mica do g<tb!nete mi-

. nisterla!. 

TRAÇOS CIOGRIAFICOS. D.O .U,UST~E 
CATO:i,ICO 

O Dt. Leandro Be.terra Monteiro nas
ceu . a 11 de julho <l.e 1826 em Crato, 

·Esta.do do Ce!t.rá.. .Fonnn'-se er .1851. 
pela. · Academia ,de · Direito de J:iecife. 
No ano seguinte casou-se com .d. Etn~· 
re11,c!anà de Siqueira. M~r,let' Bezerra, 
filhii tambem de · ilustre tamUla \ do · 
nordeste elo. país. 'Durante 6 an~ exer
ceu a. magistratura na provincia. 'de Ser-

. gipc. Foi depois .' deputa.do provlnclal. 
Em 1864 tranllf,eriu-se para a ·p,frai

ba do Norte onl'le acfvogoti pnr · largos 
~nos e oncle revilou sE\ú .ecpirito de ca• 
·ride.de fundando ,a Santa Casa da ca.pi• 
tal desta. provlbc1a. · 

Em 1872 foi eleito deputado geral _por 
Sergipe. Logo ;em seguida. levantou-se 
a questão religiosa; e o futuro Ba:rã9 da. 
Piedade assumiu a atitude a que já nos 
referimo!. 

Tran.screvemo.'I. linhas átialxo um me
moravel dlscurso'então pronunciado,; an
te seus pares, 

Em 1877 , voltou â. ca.mara,. represen• 
tando a.gOra . a provincia: do, -.Ceará. 

Proclamada à, Republica. retirou-se da 
.vidà : politlc:a, ~ohtlnuartdo porem .atl• 
vamente suas : udes ca.to1icru:i, · até 15 de. 
novembro- de 1911, quando faleceu. cm 
:Niterót · · 

tJM DISÓURSO; DO- 'nn. X.EANDRO 
• .. 

1 
. BE~RRA . 

O, SR. LEANDRO ,BEZERRA:._ Si·, 
Na ,sessão da Camara. dos Deputados 

dó JJ!lperio,. de 18 de, jupho . de •.1873, o 
clr. ·· Lea~o . Ber.erra . Monteiró pronun• 
clou o . seguinte ·du,curso: 
preaidente ,alntm doente, rom o e.spirito · 
cheio de. atribulaçôe/l, vou . apéna.s dl7.er 
algumas palavras, para · ,bem firmar ~· · 
minha. poslçãQ. perante eiita augusta.. ca
mara e o paf.s, comprometendo""me, en
tra.ta.do. de aliança, que é fa.to consumado. 
desen'l'.olvimento aos principlos, quli .na 
ocasião presente somente enunciarei. · 

. 'Depof.s de eusto~a. el~raoão, vacl-
. ltndo uns entr~ ?. fé e as é:onveniencia.ii . 
. eia polltica, fingindo, outros hesitação,' 
. mas- . já com o firme . proposito. assen-
tado, apa.recetl o rcordo: Que.: sem rebuço, 
procurava.º chefe de tof!o.!!- ' . 

Meus senhóJ:ell, .o governo . do nosso 
lJaf.s levantou ~andefra branca ·nos csm-
pos da. revolu~~o (llii,o .ipoiados;; oht) 
~ tirli,d.a de seus arcanos â: pa,1a.i,ra. :.a~ 
grada. o nobre ministro do . ünpe,ío,. 
comQ arauto I ofereceu-a pa.ra. ·!definitivo 
tratado deallànça,que e fato· constimado. 
. Já. manttesta-se o Jnbllo, fr?~t. as . 

.pancadaii do m.alhete de. ouro troarão 
na« abobt~ de' aço dQ_ templQ,'de Sa· 

lomã:), e mais tarde esses. cllntíco.s dé 
hannonia hão 'de ter-: eço pai'; t0dll,/J as : . 
oficinas e angu!ÓS . dÔ J;mperio; .. pôfen1; 
ao menos;' o estro.ndo dos f:*t,ivals aplau-' 
· ses &>iviu para acôrdar a. uns que dor- : 
m!a.m eni boá. fé, e' desJ)€rtlÚ; outros,' que; 
como cegc.l,. erani ·guiados por femeii~ 
Uéias esperanças.. . . . · . 

E:.· nunca domti, e,Jàinais ceguei-me: 
açordado aguardàva com prudenclà o 
acoriteciinrnto,. Agora,.· vo2; do déserto 
e · sorttinelà, embora perdida, . da. fé, 
apl'oveito'-me. da ·altiim .. desta ··.cadeira 
de· represertante ·· da · naçãó,; .. nã-0 .. p:írn 
fa.Ja.r às tnUlt!dões· ,das grant1es , cidades 
do Im)ll)rio, que. vjvém . fascinadas por 
. estr. fa.Jsa luz que· todos l ' dla.s' reverbera 
di~ Orientes, mas para falar .. aos habi
tantes do campo e •âltOlí ser(ões desta 
forrr, que ainda chamo 'de. Santa. Crúz, · 
a esses que co11S~rvam· com o mesmo ar
dor a. velha fé. de secu1os; tão· pura. e 
virgem. como. as aur~ que respfráni e • 
matas que os cercam. Quero dizer-lhes: 

Que· o goveml),, nos.so poder :temporal, 
pr_etende desc,atoltzar,nossa,patda·' (níUi· 
ti)'.; não ,apoiados), crlând-:> 'uma .relig~âo · 
de;;conhecida que núo é a· herdada éle 
no:;sos pa,ls. e· nem a· ensinada p0r' nos
so;;. pastores, e· que não· é. tàmbem · calvi-
nista., luterana e· nem angl!c~; . 

Qui! o p:>der (!o:;Estado :iil1pi'Ovisa-se 
de .pont!ficc; ligando .e,clesligaric!o, ata:i
do ,.e désa.tà.ncto: pois ás interdições ,e 
penil:s espirituais él~saparecem, c.om ; o 
simples sopro de 5eu: querer;, . 

tem~rtte catoiicrui nã J sei porque deixou-
se. fascinar. . · 

·. Que· .o~é111,.pelo: miní.sfro dá 'guerm, 
este meu . nobre . a:ortgo' qÍíe em &essões 

· anterlore:, sustentando r.esta · camara as 
verda-cteiras êloutr1t,ar catolicas, não te• 

· ,,e destà ,vez ·rcrça para· ~sist!r.'à tor~ 
rente do erro: que vai atruinando a iio.s.• 

: . s~. socleda\J,e .. , . . · · ' · . 
Que, orem pelo nllnist.ro .dos negocios 

estr'aúgeh·os· ·qlie, 'Ui<Í prei,tes . da càni.
pa, · tendô. de · breve· cfa.r · coniair: à, Deus, 
aindP; 'mostra. ta1,to ape~ às· pa&a.gei• 
rás. gloi-ios· 'êlo mundo. . . . . 

···Que orem··tambein pelo meu bOm p.rni
ge-, n,inlstro· da justiça, cuja ·CUipa é a 
deihasiaéla con::lesc'endepr:!a para com· seus ·çompaiü1élrc~, O qU:e n20 delxa de 
ser peca.dq .. · ' 
· (Continuam · as rip,das):. . 

UM SR. DEPUTADO: - E o con-
selh'o . de É.5tado? . 

'Ó' SR: LEANDRO BEZERRA: 
Qtí:i 1 orém, --finalmente, por tqdos aque
lez· que CO!ll 'pa.lâvi·âs, escritos e cortse< 
lhc.s al}imaram o · govei'no a praticar uni 

. ato que' •va..i. i·holucionàr o pafs. 
E. ta1ve2: ()Om as; praçõs.s possam to; 

dos ser 'tocados pela graça· de Deus, e 
dizer' com ,o Psalmlsta: 

".M~l'ere mei; 'Oeos; .secundlllÍl mag-
. na.m;mr~e'r~cotdiam túam,,. . . 

"Et secundt•in .multitudinem misera
:uonum· tuarunt; ... , ilelc . iniqultatcm 
niéam·". . . ._ · 

Que . a· familia. dos: pédrelros livres, por 
tantâs vezes ' excomunga.da. por ~~itcis 
doo nossos. padres_ sant'Qs;, .foi• agora. san
tificada; pe!O$. Chefes dil. :·UOVa religião; 

. I!, • ássim . arrependidos;-· serão salvos 
e com' eles a nossa, paü1a.: 

· · · Sr; :Presidente, • qu~nclo' tra.ta~se ele 
assu~to· tão. gritvé e,Aigno de respeito, 
esftes . r~ causam · maiór dor ao cora-
ção do 'fiel. . ·. Que a, constituição ..... ' J>Mtfu· etêrnus 

- , aprovàda p)r· quasi 800 P.relac!ós. nó 
concilio .do va.tic. ano,:.nada va. fo· llQ .Bra- , . 'Cabe~me o~iãó de dizer que réspei-

. , to: a .conciencia dJs deputàd<',:; · catoli-
sil, .não podendo· os Bis1>0s 'Ctiinpi:ir . as coi, que ·jiÍ!ga'm de alta: cóhveniencia o 
tem de nosso chefe· infâlivel, pórqúe · par~ . . 
te111 de um estrahgeiro, 'é1nborá. chama- sUe11c10 e . reserva,. ·eu tamb'em quisera 
do pái dlt. cristandade;. . , , calar-me, e. talvez o devera, mas -é que 

E {Jue, ·afinal, d'on1.· €'i11 diante tudo mliüu:. cortclencia. me impôs- o contrario. 
· e tudo depencte do. governo,' que, quando Esto~. entretanto, convencido de que a 
quer. ' tudo pode: .(Áplausos e ' não ~ÓS8ll. séparação t , p!!Sdagelra;, pO.íque 
apoiados). . .· . . . no· '.dia da ,nialor tormenta estaremos 

Dlrigil'ldO estas palavr:1$, .·eu 1>udera .. u11idos como . um só corpo, lracó pelo 
despertar umà lllahifestàção elo. 'povo nw11ero,.iria.~ forte ,pela fé. 
verdadéirament;e catollcô dó. meu ;pafu; ,. :St; presidente; 't'le tudo que· aca.oo· de 
mas não, não devo: ~por .a provocações expor .'compreende · a. ·· ca.:mara · que não 
crenças firmes, porq'ué ·pódein sel'< op1;i• · J)<)SSO · contlriuàr· apoiar a-O goyerno, qÜe 
. inida&. , . .. . . . ·: .. · 

1 
. ·. . . tenta;· .. em'll.ora não p.ossa, · abaiái' a sa-

I:, poií!, deixando i;ste meµ i;ensa.men- ' grada CQlujia da sociedade brasileira,. a 
,to, em nome dessa g-erite, por mais,. que . · religião iCa:tolica, ApostÓJica Romana 
não queiram, maiJriá do Brn.sili dtrei . .nytiro,llie, -portar.to, toda .. a mln;,a 
ao gov~mo: Quere·is ·o 11gsso tempÍJ,o, cdnJ~nc1a; ~rque não cómpréenclJ 
nosso traba.lho, o,:nosi;o·,~ngue;~e,até'a .qµe esta ~·possa dividir em metades: 
nossa vida? Nóli vo~ios daremos;; . mas · oú '. cQnf(a.nça. · inteira · ou · nenhuma. 
a nossa 'COnc!eP:cia., não,; níll: vezes. não, . (Ap:9~dÔS ! e tAUi~ bern.), , . 
pçrque ela · perténce a · Deus rio• céu;, e à . Es:tes · dados· ,que 110je oferecemos· aos 
Santa. :Madre Igreja., na ·. t~rra, : E se · 110S,'los 'tei~res, devemo.; à. amaoilida.de 
·ne~sar10" tor; resistiremos, nffo eoin ·a. . do sr •. Geraldo B,e:rmra. éle ,Menezes, ne-
:torça, inateriaJ,·me,s ·com:·aa simples pa- to 0 !'.10 ._i11Sig-ne pa1·1amenta.r càtolico., 
lavra:; . tradicionais: non · .p1Ím;\lmus,' · Jg com: pràzer. que salientamos o fato 
(.Apàrtes), . · de ,ser tan1bem O.·Gr., Geraldo Bezen-a., 

sr. presidente,, tendo:Jeito ei;tas'úgei~ · dé Menezes wn publicista ca.tollco, da 
ru consideráções,. como .protljsto'· con• ·: . mesma. tempera, de seu avô .. Publican
tra o ato estúpendo de 12 deste:mês, <i , do :em ~942 "Homellll e .Idêla8 ài Luz 
qual_ P<1l' ora, n.ão trato, de. ana),lz!lr, P?r, ··da .,Fé'',; ;f9rneceuio sr. Gera4do Be,zerra 
~er ta1vez lnconveru~ntf>,_vou.Je~)Par'~•' . de .Mellezes lntei,gsantes .subsi.dios pàra 
CUUão aos ere~tes de. n~<> ' .. pais, : aos,:, , <>8 estutio.ws, dos , atuais . problemas éa
Prelaãos, e.os Pasto~s o a.,todos;o:i mk : tolicoi •. · .. 
nlstros -de Jesll8 Ctlst<l, ~ qu~ :: ein I suas' ';' · · • . ' ' · 
orações roguem 'p0r· e.ssef .iiomeps;. que , -··=================== -~!~~::) · i·umo, no,.· CªJP1~ 0 de. .. vlda. .: PrqdggJo) d~\ leit~ :. no ,· Estado 

.. Que , 0te!ll pelo. ministt•o 1 do\ impe1:io • 
(hilaridade prolODJ!l~a)'. (jue .. oilt~ra· CÔ• •. . ,E~,'e11f~évís,la eóncedi'd~â·A~apre~.si . 
riMcl tão crente, tã'.o .. c11eió.'c1ê.t'ê, daque:./ o ,,.Pro!essol'.' A1elo . l\Ioràis · tU sse 
la fé herda.dr, dil,SCU3,p.Íis o,fe::nfüa, ;que,' a, entfadaide leite 'nesta capttal. 

as · d , ·· · d pod. · · · · tem- · '.'-umentauo ·· bastante,· · séndo ,(]ire · 
m _que per. eu .. J,JOr. :amor ,o.. . ,er. •.• llQ l)nrneiro .semestre deste ·ano houve 
(Oh,! Oh! Ha.· diversos· apartes: e·. sus· um, acr~sélmoide·· seis milhões ae li•· 
sliro), . . '·. . .. . . ' . Jios.,·_sobre '.·º' mesmo·, período do ano .. 

E que. orem pelo sr. p;-esigenJe: ~.O. con- . · passado. " . ·· . . . · 
·.sefüo'. (risadas) (JUe r;iode ter::. bQas ,in~ . O,S~cretario '.aa.:AgrÍcultJra, eonti• 
tenções, mas que, tnf~itzmé.nte, é,:pri- .. n:u:~ndº · a,s11a:, palestra; dii,~e. que, 

· d · 1· da.d. · · · · · · · ªl?esa.r'do aumento. da entl"ada. do lei• 
i= e. uma rman e,excomungada. · ·t(>; esse .p~oa,,to níi.o ê faclldtent,:i' en-
(Rlsadas), · · .... · · . contrado, · devido" ao: aumeri,to da. po~ 
· QQé ore!l} pdo llllnl,strp .da: agricul•· ,pu,Ja.çã.o;loéal; ca)culada en, 1.65C,OOO, 

turà, (JU8· ~nqúanto, teve ,Junto e.'J11. uin .• que. aumenta. s<:>mpre, . pol!. contlnt1a.• 
arijo que.já ~t'â no céQ, liein· andou ria; :· rrien.te .('.he~am' novas 11ess'1ás dos lnte~ rior. . ' . . . •. / . . . 
vidà, tra.nsvia,nt.O•SC depols,;que. dele· fi-· .. Flna,Jizando,. d!sse'·o ·prot •. M;lo l\iO• 
cou. privado; • · · · :.: . · · . · · 

Que·' orem, pelo'·minis.·.·i.r.o d.a> n1..a. ilph.1 ,., • raes c,'ue: tiroYidén<'iiÍ.s .. elStão sendo to• · 
. m~clas, no· :sentido,de'·<l#Jméntar· a .,ro,. 

qué sentto de wrni e: familiv..,emi1,1en- · '.dl\tão:. dectcit.e.n9 e§Lfil\1~ . ·· -:,.;.- - _ 

ATROCIDÁDE$ N:,\ l'OLONIA .: 

· A estação de radio "sw!t" do movi~ 
mento subterraneo polonês transmitiu, o 
segulnta- · · · · 

"Nóà somos a unlca. nàção que esco• 
lh«:U,. pela 'sua. proprla vonta<l.e e .sem 
a ajuda e,-terlcir, a .luta cóntra. o in~ 
vasor, continuando-a. ide ·. maneira per· 
feit.a. Rechaçando toda a. c0J.abOração .. 
com os alemães, a Polonla deciãiu a.fron- ·· 
tar todas as con.sequenclaa · .lá ima. re~ 
.sistenêla heroica'. Ela · tem feito má.IS 
do. que ~1llll'l. outra nação dá ,Europa. 

os alemães ficaram de um lado e ·os 
poloneses de. outro e entre e!Cs. apenas 
um mar de sangue. Quando .a, Folonia. 
decidiu tomar está. resolução sabia o pre;
ço que. teria que pagar, um preço mui• 
t:J grande e pesa.do, ma.s · os polonellCS 
sabla.m que eles tlnl1am escolhido a ma~ 
nelra mais eficaz de luta. Lembramos 
isto agora, porque se os . alem·ãeS: 
lançam uma. guel'ra, de nervos contra 
nó:I, não nos admira. e ,sabemos. bem· a 
maneira. de nos defendermos. Ha; po~ 
rem, otÍtros que nos estão 111.nçando uti!a 
guerra do nervos. Não será isto.· um 
pouco. demasiado?" 

A EDUCAÇÃO NO APóS-GUERRA 

., .E111-op,a. Ceµtra.l,Oriental e Ocidental", 

OS ALEMÃES ESCONDENDO 
OS SEUS CRIMES 

segundo Informação do exercito sub• · 
terrine,o polonês, os atemãe.s, ao retro
cederem diante· do a&atto do ex?rcito 
vermelho, estão escondenqó os vest\gios 
dos :SCllli crimes perpetrados no soio po
lonês. AY, autorlcla.cles alemãs loca.lB Oe
vam muitos fornos crematcirlos' par~ ~ 

· posições que vão ser desâ.lc,jadas; · .Estes 
, fornos · são usados para .. quelinar 
os :corpos dos poloneses e . do.s judeus· 
que se encontram atualmente· enterra
doo em fossas. Semelhantes fomos· tra
bal.ha.ra.m <:>m · dls.tritos à.tuálinente 
ocupados pelos soviets, éomo .os de Vil- · 
Ím,· ·Orodno e Lublln. Os campos .de 
concentração desses territorlos foram 
ra pldamen te .destruidos pelos alemãéS'· e 
alguns· dós prisioneiros: ali lntehia.dos 
foram transportados para a Alemanha. , 
Pôrem, a maioria ,dos· ir,terna.dos, espe
cialmente os jucteus, foram cremados , 
nos campos antes d~stes 5erem· 'destruí · 

os . ALEl\lÍiES QUEIMARAM CENTE~ 
NAS DE HOMENS Nl'TM'.A IGREJÂ .. 

DE MADEIRA 

Recente edição do "The conu,i.un O jornal do movimento subterran-eo 
CauS11", orgão·ctos catolicos poloneses na. polonês WRN. de 10 ·de ma.rço de 1944, 
Grã Bretanha, mfOrma-nos que o tra- eonta-no~ o seguinte terrlvel crime co~ 
ba.Iho relativo à educaçãó na Polonia in,etldo pela polida. alemã .contra os lia-
após a guerra., continua debaixo da. di· bitant.es do condado. de PuJ.a.wy:· 
reção .de Monsenhor Kaczynsk!, Minis• "Em 2 de março url).a expelilçã,:, exe-
tro da. Educação da. Polonia, com quem cutora, composta d.e ·agentes da. Ges-
cola.boram os milüstros · correspondentes tapo·. e de unida.eles SS, penetraram na 
dJ1 nações aliadas. · aldeia ·de Gosclardlowó, para.· vtngar-s~ 

.A educação do após-guerra está sen- de três aJdêias sw;peltas de tomarem 
do estudada de acordo com os prlnclpfos parte na luta, subterraneà. Logo que a 
e condiçõe_s de uma paz . duradoira. · Al~ . noticia s2 dj,vulgou tqclos os hónieru; for:-
gunrns nações européias terão menos tes da. aldeia. ·fugiram para os bosques 
fundos dlsponive!.s pará. a educação do vlzinhoo. Uniéã.mente os ancloãs, mu:. 
que til1ham antes da guerra.. lheres e crianças ficaram. · ós··alemáeS 

Numa conferencia, recenwmeúte oro conêluzlram cente~s .desta<! pessoas pa-
ganizada pela "MetropoUtan Catholic' ra.' uri1.a. Igreja de .madeira perto de Qoo-
Teachers Assoclatlon" .cm Londres,. de• ciardlowo .e· 1nce11diaram o edifiélo teri-
baLxo da presidenc!a. <l0nju11ta do. Bis- do ·morrido tod,os queima.dos, 
po E. Ma.th~w e Monsenhor Ka{)zynski, Houve, porem, algt111S que depóiS. eia 
o Ministro da. Educação da Po.toni.a. ra:. · queda do teto ainda téntà.ram .sair d<> . 
Jou acerca dos princlpa.is objetivos · da edificlo . em chama.s. mas for'.l.in aisassi-
educação do após-guerra. nadôs 'pe!a3 metralhadoras. Depo.úi dis-

Em seg,1ida publicamos parte do seú to as· três aJdelas foram coinpletameii-
discurso: te incendiadas. ficando totalmente· des-

"Os estadista.f' e· chefes mais proemi- . truida.s pelo fogo, tendo os viveres 
nentes das. nações aliada.s compr~ndem e .animais sido enviados para. a estação 
perfeitamente· que sem uma · educa.ç~o . de· abastecimento alemã nials proxlma". 
propria da· juventude e sem· o retorno . Outro incidente· da:. bestlJl.!ldade. · a1e-
a.o Cristianismo, é impog,slvel· ·a,Si;egúrar mã fÓi pubiici:do no jotrtal cla.ridestlno 
uma pa3 duradoira no mundo. · ",P1:ze11 Walke do· zwyclestwa" .n.ó lei4, 

·No fundo de toda a paz feita segun- o.:qu:aJI foi o seguinte.: (publleamos o're-
do o .espirito de ÇXisto, ha um co1fueci• lato, do mesmo jornal) 
mento da natureza humana., um c'onhe.- : . ... As ;atividades. J.os verdugos ilemães 
cimento da origem do .hOmem e seti ... continuam i;ém cessar.' Todo o mundo 
<l.cstln~. Debaix<' da luz desta slniples. saQe o que se passa em Varsovia. e em 
'l•erdade, pudemç." ver claramente que. outras Cidades grandes, :rnas Oi; crimes 
não . pode .h;LVer um · verdadeiro pl!!.110. · . ,ma.Is bestiais têm Sido. o continuam SCÍ;i• 

de pa~, · aind'l que proposto muito habil- do cômetldoo em aldeias remotás, Re.-
111entc. que pos.sa ter exito bastante, se · . ccntementé no distrito de, Janow .Lu
não for regularizado e baseact,o . P,e·. · belskÍ fora.111 queimacjas varias a.Ideias. 
lo plano espiritual. · A luz destas verd.a- depois de os. alemães n terem ·cercado, 

· de~. · ·\"e-se clara a razão pela qual nós tendo todos· eis· seus habitantes, que. se 
polonese:\, p:imos · tanta . enfase , mi. ccntaYarit· por milhares, sido a.ssasslna-
defesa .-<tos ideais mÓrais desta guerrá, dos. . Não ha um dia. qne passa que ·nãii 
,defende11,do o direito de ex!.stlf · de to~ registe uma nóticla de um cúme · iden• 
àas ·:as naç~s gra11qes · e ~quenas, AO · .tido · a . este". · 
defender nossas ·· frontelr'as ·.i) ·. nosso· 
terr)torio no este;_: t~I?-1»9i Ji~feri(,l®dCi, ... n.o:SPtrAL, ·. POLÓNf:S . INSTAL-ii:>o 
ª·ª J.ti~smo tempo a civ'fíi.ãçã<i. do'. oestr ; · "'-- · · :'.> Êilí"âoi\inÃiM · ·. :· ; • · 
e do. Cristi.a.11ismo - estamos defendeu~ 
do ii. liberdade contrâ. a t1rii1ia.: . N10 
estamos lut!!ndo hoje .crír.tra.· ô: de.spotfaa 
mo nazi; para. que em seu lugar. sé' es-·· 
tabeleça um · d~tfum<i · comm1lsta na · . 

l~t~flos 
TOMEM 

Oiato ereastta,, 
''SILVEIRA'' ·-Grande T6nico 

• lt •. .,,,.. • , • 

Gi-a~as à ajuda das Orga11izaç9ês ca-
'toJ!ca.s :aos·_ Estados Unld<1.s. e ile iilsti
tuiçyes füa11tropica,dndus, à. cruz ver.
mellia · Polone$e. acaba. de abrir Jtn hos• 
pital polonês ·em Bombaim. As cerimo-
nias 'de' , consagração. foram ' dirigi-

.. das \:p0r Monsenhor Roberts, Àrcebis~ 
·po dé Bombàim; . Presentemente. este 
hospital · da.rá ajuda medica. aos polóne
ses refugiados que neces.sitatem . trat&.
m~ntos cliniccs, e depofll dâ guerrà. se-
1·á, transferido para Varsóvia com toda 
à · s.ua equipagem- e pessoal éomo uma. 
unidade sanita.ria organíza:da. · 

(Telegramas .~!t· KAP). 

livro oportunis~l1lo "O Controle cerebral" 
E1il ,·erdàcle, como indica o fron

tispício do livro, estaruo:i no··&eculc 
relampago, de vifla agltada e apres
sada, de consequencias 'tão penosás, 
que, ao mesmo tempo que aumentam 
pavorosamente os casos de interna, 
niento por loucura (nos EEl UU. de 
40.000 em 1880 a 305.000 e~1 1931 J, 
dificil~.ente se encontrarão, nos .Jrul' 
rndorea das cidades; vessoas intei· 
ramente normais e controladas qne 
não sejam por vezes vitimas de i,J. 
guma molestía psíquica mais ou me
nos duracloura: ideias fixas preo. 
cupações obsessi.onantes, · t/ist.ezas 
prolongadas ou' desproporcionadas, 
cansaço cerebral, nervoslsino inde
cisão, fobia. ' . 

Nuuc? tão necessaria a. arte de 
controlar as ideias e os sentimentós 
runca J.âo util a tccnica· para eãu-. 
car a atenção e a vontade afim (le 
conseguir o desenvolvinient0 maxlmo 
da memoria e do 'entendimento e o 
maior reudiinento' da vontade. 

O ·1ivro' do Padre !rala· o '·explica 
com uma clareza extraordinaria; pon
do as conquistas da experiencia e ela 
ciencia moderna· ao alcance de toda:, 

· as intellgenclas. 

curando o . sono 1·e11ousado e. tra11-· 
quilo; 

. 2.0) a aproveitar e desenvolver. a 
memoria e o entendimento e a orar 
sem distrações; 

3.0 ) a educar a vontade. por motii 
vos .e ativamente, â controlar ,a· afe. 
tividade e o . sent!mentQ, a goYernar 
o instinto seimal; 

·4.0) à ser .feliz troca11do a dor 
em· aleg1'ia· e dando posltivame11te a 
maiw sa'tisfação ao nosso coração 
pelos atos mais nobres ln,telectivós 
e. ~ol!tivos feitos com pel'i:êição e 
c·oncentrados no objeto mais empol-
~ant,e. · 

• O livro ia ter 400 paginai!, mas o · 
autot' conlrecedoT .do.· ps!q1ijs1110 re· 
lampago que · quer muita coisa em 
pouco tempo e em .i:>ouco espaço,. ,con' 
seguiu co1ldens.a:10· em 'allenas lOO, 
evitando a11111Iificaçôes desnecessa
ri~s, e apresentando esquemas e gra-
fices. · · ·. 

. O 'preço ,é acceàsivel, àlem de 
que .os 7. cru~elros que custa· vão. ser 
empregados integralmente elli ajudai• 
a. elmpat!ca causa chinesa e a· sal· 
var- por meio dos seus missionarlos 
muitos corpos e .muitas . almas .. 

A PERSEGUIÇÃO· REUGIOSA 
NA ALSACIA 

Pai•i.. os doentes psiqulcos ·ou ·uei:· 
vosos que procuraram· en1 vão a san
de pór outros 'meios, ellte livro será. 
talvez uma no'\'a aurora de luz . de 
orientação· e de. alento, · e, vr.ati~doa. 
com constancla e otimismo seus .· eu
sinamentos,. talvez lhes ·proporcione 
rapidamente a opor.tunidàde · de escre-
ver ao autor; contando-lhe a'·sua cura O dia.rio ~touco sulqo "Neúe · Zür~. 
e aumentando .assim ... 0 .numero ,não cher Nacricllten",em · um. comenta.rio 
pequeno doii qúé pessoalmelité ou por publica.do recentemente, Informa ser cri-
cartas o .têm consolado, e .. co'nfirmailo tica a.· situação religiosa existenw na. 
na ut!lidáde de seus conselhos. . provincla francesa da Alsacia. ocupa.da 

As .. pessoas sãs e de inten~o ·traJJa. pelos 1~azis. "A Igrj;)ja catollca - es-
lho nient'âl, ·sobretudo os estudantes creve - : sofre a1r·uma sistematlca: per-
diligentes, ou mesmo os negligentes, segulção ·1evada. a cabo pelas autorida.des 
ao apr,oxlmar-se-, as, provas., ·poderão -"·· .de:. ocupação, cuja · Qnalldade, llv.ldente~ 
encontr11:r.,..uestas paginas O i;alv:avi• mênte é . parall,zar a vida espiritual 
da que oít ah-e do .Cllllsaço Jínprevls, daquela cat<illc!Sslina ·. provl.ncia.". · 
t<, e :iiepriU1eÍ1,te, mas '1)3.Ssagelr'o,, OU . "TOdOS OS Oflctos reJl.glosos'· foraín se-

.· d · d d · d · · · li d · .vetamente·· restringidos, . sendo deporta-
ain a . o fra ouro;. para . za or . ·~ dos :para; .ó ti.terror da Alemanha mui~ 
aniquilador, ,.o eurmenage. . .. . . . . tos· membros do Clero a!Sàc!âno. , À 
. Na 1.a parta com o niiniino pÓss1,. I)iocei;e de l\tetz fol um:a. das-. ma~ ·pre
vel de teoria, e o .maxlmo·;de,pràtica·. judicadas com" ta.Is medidas, pols per
e bo111 senso ensina o controle · das · · deu '50% de set111 sacerdotes. A1em dis· 
~ossas. ·sensações· e · pensamento, .a ,:so, multQs Semlriarlos foram fechados".· 
tec11tca da· vontade deliberada e·.:tov-· , "Quânto a catedral de. Estrasburgo, 
te, ·.o. governo dQs nossos' sentlmen! eu.i~ tw>uros do culto , depositado.s eVl 

. tos. e a!etós, · Domogne de5de · 193~, foram .retirados 
·. Na· 2.".·intekamente ·.praUca,-ensi• pelas-· au~r:ldades .. alemãs apesar ·dos 
na: · proieatoa do Exmo; Revmo. sr. D. car-

!º~~! f?i::;::r~~fris6~;:~~~ g~:· ~;s:;~!~~t!i1!fJ-~~&Q;\nel~·.não 
. i 

-'.<~·:·· __ -, -. ;; ú_'·_ -., >·-:,~~<-~~•-ri:'.½ .. :,:,·. -=~=",..,-~~'-·-·).::~;~;:~·:_ ::::i~i-~-2~~-:i:~:t:f;:;:_:~2· .. _,.-~_-.lL 
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São Paulo, 8 de Outuhro de 1944 

TEATROS E CINEMAS 
PROGRAMAS llE HOJE 

l'IUME!ROS sx1:1DORBS 

- ALHAMBRA _; As 3 Glorias, com lJOnal O'COnnor, - APA~ 
- Dilema de Medico, com Wamer Baxter. - APA. _- - _ -

AR7' i'Al.AC:IO -· Mais tarte que .i vida, com Dana ,Andrewa.·'--APÀ. 
.BANl)ElRANTES - Rumo a l'oqu!o com John Oarf1'3ld.-- I.PJ; -
BR0AUWAY - sonhando de Olhos Abertos, com D.anrcy K~e. - D_ 
IPIRANG~ -. Jl!,?le Eyre, com Orson Welles. - R. 
METRO - A Orliz de Lorena. com Pierre Aurnont. - dPA, 
OPERA - Pa.ntco na Blrtnanla. com Wally Brown. - A, -
PEDRu 11 - Condenados ao Ca~amento. COI" Dennús O'Ktefe. - .t.P.1:. 
, Cavaleiros da Policia. Montada. com RUSliel Ha.yden. - AMC 
•RlTZ - A Ponte ci~ São Lulz Rel, com L~n Bar!.-: APA. 

SEGUNDOS EXIBIDOleBS 

AMERICA. - Oung-Ho, com RandoJph Scott. - AM.a. 
· Amor a 5egunda. vista, com Red Skelton. - APA. 
AS7'U.ttlA -... uma voz na tormenta, .. -om .t<'ranelS I.ederer, - ,R, 

Henry na casa da-mumla, com Jlmmy 1,ycton. - -.tPA, , 
· _-AVENJJJA·- Seren·ata. azi , com Robert Montgomeey, .- .R. 

Zamboánga, e.-llha dos amo~. com Edward Alwroon. - Al>A, 
• .eanaega un1vers1tar1a,, com .l''rallc~ .Lanstord. - APd, 
BAt1i1.,utfü1 - ~mào unpol!llive1, coo, Hugo Oel >::mil.'- UA. 

Aventureira ma.scara<ta, com .sauy O'Niel. - M, _ 
BRAfüL. - lmpost;or, com Jean Ual>!n. -

Tórve11nno .L''elll1ntno, ·om i..upe Ve!ez. - D. 
BP.A L'UL11'l!.:AMA - Darn~co.·con, Ueorge Sandérs.;~ AP.t, 

O i'a1cãQ e as cstuaamcs, com Tom Conway, - AMC. 
CAM.tiu1.i - Mestre-, ele tiaile. com,o Oordo e o Magro. - .d, 

o ~or_ !a~ <las sua:s, com Ann Mlller, __ D. _ ' 
CllPU ui;,o - M1Ster1os aa. v1ua., com ütmrles Boyer: - D. 

Pengo ~are10, com, .Sela ui.1,,os1. - AMC. 
CAR'-'U"' UUIIU,S ...;· l::!afar1, com .ooug1a,, l''IW'b&nkll. - APA. 

l'ionell'OS dc>·Oeste, com ttober~ L.1Vlllgllton, - AMC, ·, 
CASA v 1:;};(,J,JJ:; - Alguem talou, com Nova Pilbeam. - dl'A, 

.Frutos du Ma., oom ·1·ex -.Rittet - AMC. , 
C!NJSiYi-ui'J.IJl - capitutou somnao, com Veronic11, t.a.kd. '- R, 
_ JSas gá.rras ® aestmu, com cuve .aroolte. - M, 
· o es1rangwa.<1or, com Helen He1es. - AP J.. 
coi,,si:;u - .tlranca do neve e os sete anóe:>, de Walt O!Sney, - A, 

uomando ue uosu1., ,lime -mg1ê3. -- A. · 
COLuir100 .- Compa1nua. úe .>au1et.e1i e Variedades "Patneiis Jl'ort;úgtlms", 
COLUN - Wnba anuga t<'llcKa., com Preston l''oster. - ,4. · 
· 'l'empestaae de B.ltmos, com Len_a Home. - R, -
_ . xumitro, com· Jllllln.Y .twgera. - .4J' 4. .. 
cst1;:,1u.t.t<.1 ~ .t<'ug1~vos _do .m!emo, com Ertol Flyim, - .t. -

Seáuçao·trop1ca.1, com .-.1ae wese. - D. _ 
&SJ:.r.xu1. .;._~uaatuna aa c1aaue, C<!_m J:>mup Terr.tc. - APA. 

Doutor em amores, com Patr!Ct. Knaw1es. - D, 
.EENi.s. - lrma <to. moruomo, com ueauna LlUrblU. - Al'A~-

_.IJoutor em amotes, c'om eatrtck Kn9w1e.a.,- ,D. · · . 
-GWJUA - Desiuaaell'O percuao, com• wuuam &yd. - .4MO, 

_ auaac103a ()lla.nr.age, com L.eo Cà.mlo. - AMC. 
HOL~• wuulJ - MlSter!ois da viaa, com Char1eis Jloyer, - l),. 

Amor a granei. com as AUurew l:listers. - A. · 
llJEA1.. - lietta aangue e·oo1, com Jorge L'legrette. - UA, 

sauaaues da t:spanlla, com Esireuta castro. - A, , 
. .Pa1Xa1. de ll,vemureiro, com !'e<lro 1i0pe2. i..agar, -:- n. 
-IlUS -· o1>uo1une a.ivora<ta., coru d.Ollen ioung - .U'A. 

Desfilacteiro perdicto, com WUllani Boyd, - t.MC. 
lPlltANliA.•i'Al.ACIO - Aço da mesma tetnpet4, com Ed~rd Arn!lld. - ..t. 

Estraaa da Birillanta, com t.nna Ma,y Wong. - AMC. 
'LUX. - ~presso de-.Sagdad Istamout, com ueorge Rai't ..... AP~ 

·. Avçnturas de· um recruta, com Allan came;v, ,- APd. · 
MODi:;Jt-NO - Papai f;lOr acaso, co1;1 Betty_Huton. -:D. . 

Just1ce_1ros ocwtos. com Red .Barry. - A.P..t. . 
OBEJWAN - Clwne nâo é pecado. com RoSBJ!nd Russel. - .lt 
· · · o cast,elo do homem sem alma, com Robert Newton. -:D~ 

Amor. anclaluz. - da Wspana f!lm. - M. . _ _ . • - _ 
- ;ODEUN '"'- _ tsaia a!Ui, - Du~ vidas, com Charlee J3ófet, .... dPd. ' 

Oraculo do Crune,-com Wa.me._ ~ter, APA. ' .. -
(bala vermelha> - Ali Babá e os 40 ladrõe&,, com John. Bali. - API/., 
Or1tô de Rebelião, com Erlc Portman. - APA. - · 

OLIMPlA - Mestres de Baile, com o Gordo e o Magró. - J.. · 
seu Sta.nele triunto, com Lew A:,,res. - APA: · 

PABlil"-U· - .üerum na .BS.tucada, com_Procopio .t<'ertelra.. - .R, 
· TeimoS!a de a.mor, com Judy·üarlând. .;. Al'A. · · · 

P--ABAlY1.OlJft7:. - oam~o, com George &ndera: - APL _ 
· Amor e._ granel, com -~ -Andrew Slstere •. - A. _ . _ -
PA.RA'J'ODOS -oez pequenas para um µomem, com OUvla de Havtt.cani.eA. 

l4eu reino po1 uma. costnlleira, CO!l\ Ch~lea · éôbum. - D. 
PAULlSTA - A lua a seu alcance, com ~nk Blna.tra..,.. .tlA. 

Sherloclr. Holmes enfrenta a morte, com Baal! RathbOné. "- APA. 
PAUUS2'ANO - Caaabl.anc.a, com Humphrey Bogart. ~ R. -
PENHA -- Tristezaa não paganúlividas, com Grande -Otelo.-- r,.- - · 

cabo de esqua.dra, com Frauces.Langf1,fd. ·..,. Al'A. _ ·_ · 
-PIRA'l'JNllfüA - Meu relno por uma coslnhelrl!.; coín Charles Cobum. - D. 

A DU Barry era tim peda.ço,- com .Red a~elt.on. - 11~ _ , 
ltE.C&_JO lCeµtro> - · 'l'estemunho do cactaver, com James EJ,Ueou. - D,_ 

· Amor tirano, com Harriet Hilllard. - APA.· . _ _ _ _ __ . _ __ . 
BEC.REIO lJ..apa) .... Um Dra.J1a em cada vida, com John Cas.radlne •. - /.PA, · 
.. Atire a primeira pedra, com Marlene _ Dietticli .;.. D. 

Mi! - o fantwna da: opera, éoin Nelson gdey .... '.lt · .. · 
.- o pengo me persegue, com Chester Moms..- AMO. 

BIALTO - Suez, com Tirone Fe>wer. - APA. _ - - __ 
· _ Caminho -i'at!U, col!l John Wa;ine. -- ,.U,J.. '. . · 

ROlAJ., -- Campeão ~ -liberdade, com Van Heflln. - ~ 
L1l1, a.·1e1mosa. com JUdy Oaria.nd._- D. · _ 

-ROSARlO - Alta malandragem, com Btid Abbot. · ~ A.· 
ROXI - E o vento 1evou..., com Clark Gal>le .... D, 
$ANTA CJt;CILlA ....; .lnipostor, com Jean oab.ln. - Al'A, 

_ __ O fa!Qã.o .e llll estuctantes, com Tom conway; - AMC. 

. -, ,, ,:. .. 

UNTA llELEN A. -- Ai' vem os t-Ouros, com oa Rltz Brõtbq .- a. 
: .Ra.ncbó J:atic!ico, com Tex Ritter. - AMC; - : _ " . - - • 

SArn·o ANTONIO - Expresso de .Bagdad J:5tambUl, com·Oeorge Ra!i.,.;. DA. 
o amor faz das suas, com Ann Miller. -1:>. . 

SAO BKNTO ...,. Louco por salas, com Mlckey Roone:v, -~ Al"A. · 
_ _ Entre o amor e,_a !)6pada, com DaVld Shafl)e. - AMC, 
SAO CAEXWO...,; Branca. de neve:e os 11\lte &hÕCB, do 'WAlt !)1sn&3', - 4. 

Amor ,a segunda. vista, com Red Skelton. :-:.. APA. _ _ --
SAO CAR!,,0S - Garras ama.relas, com .tlumphfey-' Bbprt. - ·A!' .t -

Jamais tomos venetdos, coin Ri11hard Quine. ,,... 1.MC. . . 
SAO Ul.:RALDO - 'i'a!Xâo de Aventureiro, Ped?o. Lollf t,aga:, -- & 
SAO JOSE - Insuspeitos, com Joan. Orawtord. -. ,4Pd; · · 

Dal,na. pot _ uma. -noite; com John -Wayne. - D. __ 
SAO i.uft, --Pa,r!s nas trevas. com George Sanders.. .... _AP4. 

, Q11,1'oto prodigto, com Donald ,O'Connor. -. APA. _ · 
· SAO !'AUJ.,O -_A Grande Valsa, com E'ernall-d Gravet. - B. 

,, 
L1li. a, teimosa, com Judy oarland. - D. · _ _ , 

SAO PEDRO- - A Gra!lcie vaisa, com Fernand Gravet • ..,,. ie. 
- -Despedida, com Viv!én Lelgh. - APA. 
UNIVBB.8O :.. Rosa a, Revoltosa. com Betty Orable-. • D. 

_,, Ela quas1 matou Hitler, com Elza, Lanch~. - A. · 
Vlt.A t>RUDENXi; - Ao norte daa rochosas, com Bill Elfot. - AMC 

castelo no deserto, com Sidney Toler. - AMO. · 

'l'ZATROS 

BOA -VISTA - Não sais esta noite, com Dea, Caaani, . 
8AHX'ANA. - A liOlllbra dos _larauJata, com E.va. e se'lll! artlatM, 

~XPLICAlJAO l>AS COTAÇôBS 
, • _· -· • J • • ~ 

s. ~ l'lOM - l"llme que , pode ser VUto POr ~ com p~veit.o _ morai. 
· A. .... ACEITA VEL - Pilme· que pode aer viato Por todos, embora eem p:o• _ 

ve!tn moral. -' -- - . 
AMC - AO!ll'lA VEL MENOS PARA O!UAN.QAS ~ .F.llme qu~ pelo enredo 
ou cenaa pode unpresstonar o f:)UlJliCO ~antll, · - -
BPA - ,aoM PâRA ADUl/1'0S - Filme que pode ~er-vtsto com p:ove1to 

moral tão ®mente por adultos. _ .. _ - . 
.tPA. ":: AOEUT4VEl. PARA ADULTOS - Filme quo pode ser '1sto tio 

somente por -l.clultos embora em proveito -oo~ - · · _ _ 
a. ~ aES'l'RJ;TO - FUme que pelo enNdo ou ~as deve ser C!atrltamente 
- _ reserva.do a pessoas de sollda formação moral e ~ _ - -

-o. - OESÁCONSELRADO - Filme que pela RT&ve tncon~enC,a do enttdo 
-OU .cenas, deve se: evitado por qualquei pubUco. · 

u. - MAU, - Fillne prejudto!i.' Da1'll qualquv publlc:o. · .. 
NO'l'.\ ~ ~ s; uupórtante que o espeotador niu, .e content• ~ a_ stmi,tea @ta• 

· ção do filme ou da >eça de teatlv. mu ciue pfOCure ClO@eeer pelo 
· menos allrulU! detalhes da critica. Isto Jus"1~rà uma cota,oio quo 

afirmada sem nen11µm comentarlo poderá carecer in,lu$t&; e oo
bretudo com a leitura ·de uma·_ Blla ', qu, p6e ern ftlevo 08 ele• 
mentos DOns e maus do filme o espectador pouco a pciuco, edutl'.Tâ 
sua co11clP.11t 1a e aprfl?lrterá a juJgar por 111 me=!> Oi out:oa rumes 

cue lhe forem a.presentados, 
_ _ o boletim cta vnentação Moral do:, ~i.cule>a ·contem uma 
crltlça ,detalhada _ de .odes os fllmu olbldQs em S. Pâulo. !: l)Ubli· 
cadrí _ <PTIJ~"R ITriPntP P a assln1uurt> _ anual 3USla · Cr$ :IS.O() na Ca· 
pitàl e Cl'$ S0,00 p&rll- o Interior. W~ ~• Associa~ dos 
JoruaJistas Jatouco& à rua QUllltino Bocatuva, 1711, a.o andu, 
sala 307 _ - f'one: :M'/60, · · · 

_LEGTONARlO 

APOllCES · -POPULARES \PAULISTAS" 
Relação das. App1ice:S ~pulares, premiactas 1io· 3~,o ~~rt.eio ordinário rea

·tizado em ao de setembro de 1944, conforme ata. da l3olsa Oficial de Va.J.orcs 
'publica.da no "Diário Oficia.!": -

1. o· .PRt~JÓ. 4.~};t <!•~'~.: • •!ii: _ QUINHENTOS '.MIL CRUZEIROS 
2.o .r~tm __ ,Q_J_}.•flj_W4JS_ 9_,,._Yffkr_f_.;_.,f;:tN __ Q_-_ll.ÉN'.l'A MIL CRUZEIROS 
3.o PRltMI0-?20'.6&,3 •'\i;~t\:,f;.:<'·J)FJZ'.Mlt·,CRV~I~()S _ '. -· 

40 -p~~i~:-~;~:i~tt6'.Qit,;~:é,~M,. soa-NOMEROS; -, 

024l;l_ªª .- :útl!fGCIL_rs_j'fíJit ,·~_Mt1t· --_•1â_~ó ·-_ iiós77_ s:_ 6~'{495_- --_ 9_4os_o1 
040'177 ::··190540 \3358H!'\ 42~01 _ -011933 •160'13,40 '"''116ll83 :: 1at,8856 
0M1so _ · 2021,sr ·: :34947!" , 43®1s· i5i45~- H1091foa • :;eo~ocr i~ll24il 
08lé79 -· 2821'17 :':352_55tt: 43$20 - f!:09~ 644il&l.i ~87ã:!l20' á)~418 
148835 822510' '370249 ,· 442642:0 tit.690.4; '/65541'.Jl:l-f1Jl3698 ·' 'SS-~837 

0s pc1;tactores <1a,s apóJices a~ima. póder~q ~ceber os P\;.eínii:>Íi .no "guÍchet" 
~e qualquer Ba~co desta capital.ou d<> lnterioí: ~ Estado. · _ -_ · ,. · : 

O próximo 'sortéló- ordlnãrio dás Apo!loos· Populíi.res' sérà 'reatizã'do .ém 31 
de Dezembro de 1944.' com_ a. distribuição de .'Ci-.$ 1:20Jt.0OO,00 em 0prêinios, · 
sendo o l.o d!' um milhão de cruzeiros. o 2.o ,de cem·mil'.'.éi'tizelros. o 3.o de 
vinte mil qruzeiros. ? fl~ c)ez mij .cr~!ro~_, cada,. m;n ,e .mais. cinqueµta. prê-
mios de! mll cruzeiros _cada. um. : · - - ' · ' . · - _, ' -

·eANCff DO ESJADOOFS~O.·PA.~O: S/A 
l\lNXRIZ: lj,ão. Pauio - Rua 15 de_- Novembro n. 251 .... Caixa, rostaJ, /189 

- - fmd, telegráfico: BANESN_ . - , ,_ , 

· --- -. -- :4 G: ill.i..N 1,C 1: A·$ ;, - .•• - , , 
• } .• ' • • •'l. •. • .-.. ~ • ' • " ,,_ .? ', .. t " '. / . t • • 

Amparo. - Araçatul>3 ~ Atíba~ ~ Av;ir.é :-- ~rret~ _..,. Bata.ta11: ~ _ Baurú -
Botucatu - Bra1, <.Ci.a11i13)) ., .. C;t~pav;i. ,-,, Ç_amp~. _-,,. . pi,.mpjl Grande 
1 Mato Grosso 1- - - Ca.tan'1o.va. _ ,,. Frant'.a ...... fbJtlnga':::;, .'.ltápetlnlnga :.: Jabo• 
tlcabal - Jaú - Jundla_i .;. LI telra - Mari'·a_ - . __ Mirasol - Novo Hol'i• 
zontp -'- Olin'lpla' ,'!..'"'()Íil'lnl1os ~-- PaJmít;tt- '"- .. '!fràJul • .. 'J'inÚ;sún1UtAA _ -
Pres PrudPnto - ·Qqa~ _. ~, Rllielrão Preto._ - - Rio Pretl) ""'- Sto. _, Anastácio 
- São Carl~ ~- ~~- Joaquim -d_ S .l!l~i> do Ri!) Pj!rdp - ~ntos :.. Ta_nabl 

·. ··- Tàpan.~ , . · ·· _., ~ , -.-- " 
DEPOSJTOS - Ei.\'IP~ÉSTl1'f0S .~ CAMBIO - COBRANÇAS ..., TRANS-
FERENCIAS ;_ TtTU;'l,os ,- AS' MEUIOR,ES ·'.J'AXA$ - "- 'AS MELHORES' 

-CONDlÇõ~S - SERV~CO: RAPll>O E li:FJCIENTE,. - -

NOTICIAS DOS ESTADOS 

:rJ~~d:gr~:~m:1ºca:l:rAS APARICüES· l,FJIIA RM~ 
ci!a:!cb:m:~:::~~ ..:°~1::R~voIÚ• LADAS PELA i»IOPRIA ,1 .. 0· ·ENTE partido totalita.rio óhileno, f~ umlt · · ' 
grande -e cla.sslca. "virada~, fleclaran- · · · 
do que "suspende e· ãelià -~---·etelto" · 
o ptiriclpto de: sêparação tm1. lgttja do · 
Estado, ··~ué tõra estalidatte 'dê· ~u 

• I proiü·àrna' de ·11,ção lmedlata ,. : L. _ , 
bi; _·ca~Jfoos -_ chilenos/ s@l!ÍJ'i -·mµlto 

behl lriteri>retár · ~ deél&.~5e$ _ gra,. 
tuitas dôs tofa.Jitarios clliieiios~ e po-js,-
0 exemp)0 de_ Outros p~ ~:a.ln?}(\ ?ntÍi~ 
to .IJ!va, ~Pl1,J'D. q~ qualquer ;catollcq, de 
qmi.lquér .parte do mundo, ~lilla :tier tu- -
dibrlado, 

Assim o semana.ria "Vetdac:les", ;•que 
se public(), naquele país, já <leú_ o brâ
do _ õe · alerta, -mostrando :aos catóucos 
chilenos o valor dessàs dec!a.ràçõés. 

PRIMEIRA GOMUNHlO SOB 
AS BOMBAS 

A .Irmã -lvlariâ , Lueia das' •• P~res , vez __ o -.teflexo_ dà luz· imensa que a 
nel!giosa da Santa ,-Doi'otéa e· prfü• envolvia. Neta :nós· vilnQs. como q\18 -: 
cipal: protagon-illta 'das_, Aparições dê- súbmergi~os em óeus. '. /1:. Jaçinta -e o -
Nossa:. Senhora, de ·Fátima;· ·re-sideh- _. -J!'rancisco pà.reciàm estar , Jla parte 
te ''llfi' 'Fuy,- Olspâ!í:ha-, ''escreveú ·com· -_ deSSà tfi2 ·<!1le :se 'elevava para o Cétt 

: dafa 'de· 8 de 'Dezembfo de _1941, em -· e eu na que se espargia ~bre a 
obedjancla . Ciliah~"UÍ'íl tles-ejo ex te.rra.' A frént~ -da palma da 'mão 
pressa dê Sua Ex<:iÍl;; o Sr~ Bliipo d~ _ .• -direit~ .'de Nóssa Senb.ora estava 'Um' 
Le.irla, .Utll ,documento .de • luestin1~- ·.Coi'à,Çâ:O 'cércàdo 'tle esph1hos· _ - «iu.e 
vel valor intitulado "HISTO(UA PA - - nele se _cravàvam. Co'mpreendéfuoâ ,, 
FATIMA TAL QUAL ELA É," que era Q Coração Imaculado de 

Através das pagina6 uesse prec!- l\I,ar-ià, ultrajado' pelos pecados ·da; htt• 
oso. t!lsour0 bíl_iliográtlco •-- fatnnens.e, · . ·manidade que quei·ia reparação. 

_ a lnnn-ildê ltifügiosa nos Jlesérê've e1ú Eis a que -nos · referimos quandQ, 
linguagem cla1·a e singela a ·histo- diziàmos que Nossa Senhora nos ti• 
ria màra'v'i1hosa ·aas Aparições ~e nha. revelado um' segredo em JU:ilho. 
Nossa Senh'ora e ·d<> Anjo tle Pottu; Nossá. ;senhorà 'llão nos mànM1t · · 
,ga1. · _ _ ainda <desta vez guà'rdàr (1 segi'edo 

Nenh.um_a testerlmn1ra 111.aili ijUà..' mas Séntiamos <i.ué Déús · a 1iIBo ·nos: 
,mcaila para ·nos teviila.'r 'ª · 11atureza movia. 
e verdadeiro sentido das celestes ' 

Os ·bo1nbardeios perturbam mas llí10 Aparições .do que a ptopria Vidente, S.a .,\pãrisão ,_ 13 de Julho~ ·11n,i 
foterrompem as cerimonias -de Primeira - Sem nada tirai· nem acrescentar _ 
comunhão. Este fato foi revelado numa - _ da ·nossa parte, vão elas ati.Ui ttans
ca.rta dirigida.. a Lady Holberton. · secre.. critas i;egundo o texto resum1du•.pu-
ta.ria. do Cómité ca.tol!co ·Nor:e-a.merl• blicado ·na· revista "STELA'\ ·cova' 
cam de Asslstencia social, de _LOIÍdres. da Irfa~ Fâfma,· - Portugal .... no· 
_ A carta.· a.sslnada por Marga.ret -~à.rt. número ellpecio.l ded_lca:do â com~ 
diz o seguinte: mora~;ão - do Jubiléu ai-gent~o drrs 

"Sou uma da.ii meninas q118 flael'am · Aparições, - · 
sua Primeira. ConÍunhão no dom!ngt. ~- ' 
sado, e -d~jo agractecer-lhe (),li delicio• APARIÇÕES OE NOSSA SENHORA. 

Molllentos de'l)í)iá de íermoii çhe. 
gado à ·Cova .da Iria, . junto da , Cal'• ; ·: 
tasqueira, entre numerosa àlultidão,. 
estan_do a rezar o terço, vimos o 
co!!tu:mado reftero d-a luz e em ise- _ 
guida Nossa Sehhoia ·sobre a éàrràs• 
q~eira, . 

- Vóeemec~ quo lI\'e -, 1i_úb,,? iiêi•• ' 
guntei-lhe. 

30S doces que nos mandou. 
"A Innã e.,tava muito preocupada tom 

nossa. -Primeira. comunhão, porque du• 
rante oo três dia.s e noites antertatell hOU• 

- ve constantes incursões aerea:.s. Es
. tivemos_ acórdadaa quase e. noite toda 
' de__ sabe.do para ciomlllgO; mas m!ll,mO 

- Quero qu~ venham :aqui no dla,, 
Primeira Aparição ..... 13 de Mal(I 13 d-> mês-que vem, que continuem a 

assim, entre _sessenta e quatro meninas, 
clncoenta e uma se apresentaram. e em• 
bora. estivessenroa multo ce.~.1 n~-

de 1917 reZí'll' 'ó terço todos 011 dias em hôl'lra 

"Andando _ a brincar com à J'adµ, 
ta e o Francisco no eim() da encos
ta da Cova da :rrta, à tazer.· uma tia• 
rad:ta iim volta duma moita, vimos 
.de repente como quo um relampa
go. 

de Nosta S'e'nhorá 'do Rosariô , para, 
· obtel' a ·paz do n\un·do e o ·tlh'i da -
guerra, porque sõ 'e'la lhe$ pti:lerã 
valer;. - , . -.,,,. .• 

DiSse-lh:e -en~Q: .-.,- _ 7:,~::t ·· 
--Queria pedir-lhe para µõs. -W-i:e~: 

-quem é, para ta:zer ·um nrilagte . 'piil'a , 
que ·todos acreditem q'1e Voce~ilcê -
nos aparece. _ _ · __ · - . . :,: , ~ · MINAS _ GERAIS 

Q,UERE,1 AUilJ~NTO D,l .TABELA -
BELO HOHIZONTE, (ASAPHESS) -

Os motoristas •lesta capital dirigiram 
uma representac.ão âs autoridades com• 
pctentes, no san:lcb do ser aumentada. 
a tab~'a de proc, s d• corridas, , · 

-- Rio · Grande do Sul. 
- DSCRlTOR CONDENA.DO 

- 2!.huma de nó.s desmaiou ou ~oecen, gra• 
ças a Deus. 01$ 111entn,Gs e~tlveram 
quase tão bem que.nto nós. ereto que a 
senhOra sa-be que no -andar _ ~o de 
nosso eolegio ha um centro . cto Des.
canso. •Encontram.:re all ati.alrnente 120. 
pessoas sem lar,, e entre elas ha cerca 
de 40 crlànça.s. · Temos tanta pelll\ delas, 
e somos tão gratas a. Deus por a.inqa 

- t melhor irmo-nos embora para 
casa, , disse a_ m!;)us primos, estão,~ · 
fazer relampagos e - pode vir tró· 
voadas · 

- Coll'tinuem. a vir aqui to'dós.côs·· .,. 
meses. Em Outul!ro direi querp-- s,o,,ll 
e o .:rue q~ero- e far11I um m,lagre'.'.q\:re 
todos. hão-de ver" para a11rCldi.tar. 

Os profissionais -al~garar.,, nossa re• 
r,resenta1.ão, a insuf' -1.oncia dos -rÚ>I09 
do subsistencia ,e as diflculchde~ gc· 
ra.is, oriunda e 'a csls,- de matcr-illl, 

AD.OECEU-SiEXCIA.'REVMA; D,· 
MANUEL GO~Jll:S 

FORTALEZÁ I ÁSAPl}ESS) ~ S. 
Excia. Revmn: e S D. M.i.núel Gomes, 
Ar<:ebispo re•lgnatarlo do Cear!,. depois 
de 30 anos de vida' recolhida nesta ca
pital, foi vil -.a, de um mal sublto, em 
consequencla do '!Uai ficou ltemipleglco~ 

CONGRESSO EUCARJSTlCO DE 
BATUillTJ!: 

FORTALEZA, (ASAPRES) - Na. 
segunda qulzena deste mes será -rea.• 
llzado um Congresso Eucaristlco na. 
cidade de Baturité .estando a·, .. Auto
ridades Eclesiast!cas envidando O& me
lhores esforços para. o mato.- br.llhan• 

_ tismo do certame. 

-- PORTO ALEGRE, (ASAPRESS) -
"Ém ,vlstn de ter perdido a questão mo
vida; contra o Rovmo, 'J;>adre Jesuíta 
J,'r!tzon S. -J., o escrito,· li;rlco Verlssl· 
mo foi <>ondenado a, pagar- as custas 
do ref rld•· , p,rncesso. 

Depois do Padre Fritzen ter sido ab• 
solvido, o sr. Erlc• VerlsJitno recorreu _ 
ão Tribunal de Apelação do Es· P,do, que 
confirmou a sentença. absolut ria da 
primeira. -'nctancla. 

termos' nossos• lares! 
"Todas as crianças que flzeram a. Pr1• 

melra Comunhão lhe mandaram cwn• 
l)rlmentos e a.gractectmentos, · Que Deus --
a abenÇQe e ·guarde".-

- P.o!s: s!n1, responderam- , 

Fiz ainda alguns pedidos que não 
·recotdô a.gora. - o -que me ieritbro é -
.de -que .Nossa Senhora disse que era., 
ll• -.<1iso - rezarem o- ~erço· · para· ~éan- · 
çarem as .gragas dut·-ante o ano, , E. 

:contiriupu: , _ _ _ ' 
- Sacrl~lcal-vos pelos' pecaiforês e. 

- dizei multas · ve~s 1t em especlat- · 

Cô.NSAGRADA AO ·toRACAO, , UL MARIA 
A ARQUIDIOCESE . DE OLINDA E REctf E 

E começamos a descer a encosta. 
tocando as ovelhas em direçãó à es
trada. Ao chegar mais ou menos' a 
melo da en·costa, quasi junto dÚma: 
azinheira grande,. que af _ hav!a, vi:. 
m:,s s·obre µma carrasquelr? uma 
senhora. vestida d_e branco, mafs 
brilhante que o sol, espargindo · 1uz 
ma!13 ·clara e -Intensa que um copo. de_ 
cristal ché!o d:e' âgua cristalina àtra• 
vessado pelos ratos mats ardentes 
do flOl. _ 

Parâmos, s11rpreendidos pela Apa.- · 
rição. Estávan10s .tão perto que fi• 
cámos ·dentro · da lui que a cercava 
011 que· Ela ,_esparzia, .talvez·,a metro 
e melo de distancia, pouco mais ou 
menos. Então. Nossa Senhora_ dis• 
'se-me: 

· sempl'e .qut fiJ:erdesi ajgum - sacrlfl• _ 
cio:, O Jesu$, , é por vosso amQr,· 
pela conver.são dt>s -pecadores e· e1n,- ,. 
repara9ão · f)l:IOs · pecados cometidos 
co.ntra o· fmaculâao ·- Coração - d~: 

_ Maria, · . . · 
· KÓ dizér estas Ültinias palano.s -
· abriu é.e novo,as- -mãos como nos dois, 
·meses ~tert~re:;;,,_ . ~ ti!tl~o que 
exp~diani .:;pareée1:t ~~ltetr-ài.- j\ terra. 

- Não tenhais medo, eu não vos .e vimos: Cilili<> que .. um-. niâr)dé fogo 
, (Conclusão da. l.a. pag,)' 

FORMULA DE CÔNSAGRAÇ~O -

tiça, na caridade de Oris\o! Dai·lbEciS fa90 _mal. E eu pe~guntéi-lhe: e mergulhados nêsse- fogo ·os deriio-
0. paz_ das armas e das alm~i ·para. _; Donde é vocemecê? ntos e as almas como se· fossem, .bt:i,, · 
qu·~; ·ua tr4pqulli.dãdé da ·ordém, s.a _ Sou do Céu. sas transparentes .e negras''ou- :).)ron• 

_ dilate o rélJ\\> de, Dei.ui!__ ·,. , _ _ _ _ __ ... E que é que Voceme_cê m.e ·quer.? , ,.zeadas, 'éóm forma humaiiit~- - ,que· 
"ó Rainha do Santtssimo· Rosário,. Extendei à. vossa prote~ão aos in· _ Vim para vos pedir que ve. ·i111tuavan'bnfr iilóeíídiô levadast--ii'éias: 

Auxllio dos Cristãos, Refugio do· gé· fieis e a qµãntos jazein aind~ nas . nhals aqui 6 meses 'seguidos no. dia charnas · 'qüê''d~Jãef mésmás $ai~n\( 
nero _nÚn)aiiO, yeneedora de todas :as sombras claJnçrte; dai-lhéi; a,· 11u, '. EI, 13 a esta mesma hora. Depois dl• jtintámentà ·_, com · nuvens de fumo,; 
grandes batalhas de Deus! A.o vosso· · faz(ii que lheii ·raie o sol da verdade, rei quew sou e O que quero. E vol• caindo , .. para.-,-todos,-0-os lados, - as• DEPARTAMENTO ESTADUAL UA 

" .. nHtANÇA:'·'- ·:· · 
traria _sup!ic(!S, nos p'rostamos,· 11egu- e possam .c9ho'sca, diante do ~nico_ ,,tarei aqui ainda uma ultima vez. sim como o--ca_!r das folhas n0.s g_ran, , .. 

·: ',:, ; :,de-:·coni!eg~!r )üts~rilórdta; e de· Sal-ràdor' do lp\iüdô .ret>eth':. '"-Oloriil· E perguntei-lhe ainda: , des ineendios :*·'-:-sem '1>-eso :, ,nem··,._, 
(..ilC0ntrar gl';:l!;a e, a_uxilio opqrtuno _ 'a Deus nas alturas e pâZ 1üderr~ ~os -, ~ eu 'tambem vou para, e, Céu? .''equilibrio,. 8lltre, gritos e ge?!l\dos -

O Consell\o Admiµlst'ratlvo do Esta• 
do aprovou o projeto· de ; élecreto0 let 
da 'Jntervéntorta; ·Que dispõe :,sobre" 
a criação· do Departamento 1'lstadua.l 
da Crlan~a. cllretam_ente subordinado 
ã. Secretiula de Eduçação ~ . ;sau<;1_e,. 
Publica. - , - _ .. 

Tambem foi aprovado o_i;,rojeto que 
trata. da -criação de cargos· no referi• 

:do Departamento. · · 

A ''UNIÃO" E A "CORRENTE'' 
DO SR. MARITAlN -, 

(continuac:ão da 3.a pagina) _ ·-
Parque. 't11do isto? Porque "havia. 

influencias fascistas muito perigosas 
nas hostes revolucionarias." 

Ninguem, · mais do que o LEGIO· 
NAR!O, viu, apontou e denunciou eii·- , 
tas Influencias. Ninguem receiou .. 
mais. sinceramente o predomlnlo ne· 
fasto la falange, n!nguem recala 
mais que O LEGIONARIO a ·sobre- · 
vivenciá desfarçada do totalltarlsnio 
no mundo de amanhã. · · · 

Mas, entre um perigo, então re• · 
moto e hipotetico, como a influenciá 
falangista e um perigo imediato e · 
tambem gravlssim0 como o domiuio 
comunista, como- hesitar?· 

Assim, pois,. o LEGlONARIO tim• 
bra em declarar de publico que·tam, 
bem ele ·é contrario à atltudEi assu• · 
mlda pelo sr. Jacques !Vlarltain tlu· 
l'ante a conflagração· hespanhala, por 
nials · sinceramente anti-fascista quE!' 
seja o nosso jornal. 

Quanto ao S1·. l\laritalu, ou qual• 
quer outro escritor catolico, -beijamo• 
lhe!! as mãos pelo bem ,que !lzeram. 
Nem por isto deixaremos de ataca1· 

, os erros em que incidiram, e de tri• 
pud'iar sobre o falsó dogma de _ seu 
intabllldade. 

nas pr'esentes calamjdade_s, nã,o l)elo_s homens de boa. voniade" ! ... $im, vais, - d$ dor e desespero que hórtorizavam 
nos~os lll~rito~, dy qm~ níl,o _presú,mi· Aos povos; 1ielo erro e. pela-disco1•. _ E a Jacinta? · · , e faziálll estremece~ de pavor •. Oe•'· ,.'X 
mos, mas · umca,men,te pela · imeus_a dia, ,separa(los,. ;nomead,ameµte- _aq~e· ..... T.ambem. via ·Iler ·ao deparar com essa vista 
bondade d~ vosso· coração úiateriio. Jes que, vos ,professavam singular _ E O Francisco? ·que' dei Q,11,i 'que,cUzem ter ouvido, • 

A Vós, ao vosso Coração Imacula.· devoção ond·e _não havia casa, que-não -Tamliem Irã ma& t á _ - ·- · Os demónios dlstingúiàm.se. ,pol''_-
do, _o Pai comun1 da grande {amilla - ostenta_ ~lle -_a VO"Sll. venerand_a _ima,·, - er que-_, formas 'Jiqrriveis •. e asqQerosas .de -

V -- - , ~ rezar -multoli tel'ços. - · a· ni"'a·1s· ·es'p-_a· u·_ to· s_o·fl·- e· _ de'_s' ·c·o· nhe·c· ido· s·,' cristã, igar!o daquele, a quem fói da,· , gem (hoje talvez escondida_ e rese1··-, = 
do todo· o poder na céu e n·a terra, vada para mell11>rea d!M),_ da!-lhes a E Nossa Senhora continuoQ: . · · mas transparentes como negros cai:• 
e de quero recebeu a solicitude do, paz .e reconduzi·os _ao unlco redil de. - Quereis oferecer-vos- a .Deus· vões em-brasa:. _ _ _ 
quantas almas .i:-emidas com o d:vino Cristo, .sob O un_icp e verdaclel+ó Pas_, !)ara suportar toélós ôs sofrlniehtoã· : Assustados e como ·ql,lê a" Pétlll' .so• 
sangue, povoaµi o ll!Ún,do uµlve,rsó; a, .tor. Obtende pa~ eUberdade comple• _ que Ele qulzet enviar-vos, em ;ito de corro levantámos ,a vista para Nl)ssa 
_Vós, a,o vosso Coração Im?c11Ia.do ta à Igreja santa de Deus; sustai o. reparação pelos pecados com que ·é Senhora que nós ifilsse com·. borida•. 
nesta hora tragica da historia _ hu• __ diluvia inundante de neo-paganismo ofendido e ele súplica pela conver, · de e tr\ste~a: _ . _._- _ 
mana, confiou, 'entregou e co,isâgrou :todo ma.teria; e, fome~ta!. nol! fiéis o - são dos pecaclol'es''r • - -:- Viste -~ 1nferiio para oncle vã() 
o Soberana Pontifico não só a Santa , am,ar da purezá., a pratica. da. vida. - Sim, queremos~ _ as ai.mas dos pobres pecadores. Para 
Igreja, Corpo Mistlco do vosso Jesus, éristã e o z-elo.apostolico, para.que - !eles, 'pois, · ter muito que sa• -as salvar· Deus·qú\lr· estabelecer no 
que pena e· sangra em· tantas partes, · o povo das que servem a. Deuj, a.u- frer mas a graça de Deus seril. o vos• mundo a dêVo!,ãa ao meu lmaçufadO: 
pór tantos · lhodos atribulada, mas to- mente em rnerito e em numero, so c.onforto. _ , Ccração. Se fizerem o que Eu_ vos 
do o. mundo, dUacerado Jpor exip!ais· Enfim, como ao ·Coração do vo~•º Ao :pronunciar estas palavras (a disser, ,atvar-se,ão -·ff!uitas aih'las··e-_ 
discordias, abrasadQ em incendios de Jesus -foram consagrados a -Igreja e graça de Deus, etc.) abriu as mãos terão paz. A guerra vai aeàbar, -mas 
odto, vitima de. suas proprlas i~qui- todo O genero humano, para que, colo• comunicando-rios urna luz muito in• se não deixarem de ofend.er a Oeus, ' 
dades. canda nele todas as suas esperan- - tensa - como uni reflexo que de• 0Qme1,arã ·outra piór. Quando virdes 

. Assim, pois, õ Virgem Mãe de ças, lhes fosse sinal e penhor de -'Vi• las expedia penetrando--nos · no pei• uma nolt,. -Iluminada• por , uma lu:e 
Dcús, tambem a nossa Arquidiocese toria. e salvação; assim vos estão to e_ no mais_ inthµo da alma. e (a· deaconheclda, sabei que ê o -grande 
foi então consagrada ào vosso cora- uma e outro perpetuamente coosa~ • zendo-noi:i vêr a -nõs iµesmós em .sináí qúe Deus vos dá -de que :vai 
ção imaculado, e é justamente este grados tambem, a. vós e ao vosso Co- Deus, que era essa Luz. mais clara. punir o IT]Uni;fo dos ,seus crimes pol' . , 
faustó _ácontecimento, que hoje come- ração [maculado, õ':Mãe nossa.e Ra!_- mente do que nos vemos num- es• meio 'da.·guerriÇdá fome o da per-·-
n1oramos, renovamos e festejamos, nha do mundo, para que '> vos;;;Q amor pelho. Então, por ,um. Impulso 1nt1- segulção · à rgreJa e ao Santp Padre~ 
implorandÓ, · do novo, à vossa ma ter, e patroclnio , apressem o_ triunfo. ao mo tambem comunicado, caímos_ de Para_ a .Impedir virél _pedir a cons~-
nal bondade._ reino de_ Deus, e ~odas as, gerações joelhos e repetimos Intimamente: . , gração da Russia ao meu (macula• 

Comovp.i.n-vos .tantas_ rulnas .mate· humanas, pacificadas en~re si e com ·- O Santisaima Trindade, éu vos do Conção --e a Comunhão, :repal'.ilq 
riais e morais; tantas_ dores, t;mta_s Deus, .a Vós proclamem l!emaventu•. r(loro, Meus .Deus, meu Deus,.eu vos dora nos primeiros sábados; Se aten• 
ago,iias de pais, de mães, de esposas, r11,da é convosc_o entoem, qe um polo' amo , no Sa.nth;sfl)'lo Sacramente,. derem ao meu pedido, a Russla se 
de Irmãos, de cri;i:nclnhas in'ocehtes;, a ou.tro da terra o eterno magnlfli:at Passados qs Primeiros. momen;tós, converterã e terão paz; se não_, es-
tantas Vidas -cei(~,:las 'em Uôr; tan• ' de gloria, amor ·e reconheclml!nto ao Nossa Senhor;i_ a(ltesêei)tÔQ: ' - - palha rã seus -erro,; pelo mundo,: pro• 
tos corpos despedaçados numa hor,• Coração de, Jesus, onde, e só onde, - Rezem oAtêrço todos· os -dias movendo guerr'l,s' -~- -persea_uições à 

-renda carnificina.; · tantas almas tor- podem encontrar a verdade a vida e para alcançarem_ a paz .para: o mun• lg~eJa; os bons serão martirizados, c-
tura1.1as e agonizantes; tantas em pe· a paz. Assim seja!" _ do e- 0 fim cta guerra. · Santo Padre ,terâ muito que .. sofrer~ 
rigo de se perderem. eternamf;)ntc!. · Seja est_e éonvite publleado lio B~ Em seguida começou à. 'elevar-se varias nações. serão aniquiladas. 

Võs -Mã.e de mise_rleordia, impet1·ai• letlm Mensal e lido em todas. AS M~ s_erenamente, siib,ln?o em 11reção., 00 Por fim, o meu -Coração Jmacula.•, 
nos de Deus a paz,,'.e; primell·o, as_ trizes e lgrej~s do_ Arce~l3Pad.o, nascente atá des;iparecei: ,na, tm.en• d:i triunfará, • · 
graças, que podem ,- num momento Dado nesta Cidade do .Recife, aos s!dade do e~paço. A, luz ,que a clr, •• O Sto. Padre consagra.,;me-á a ,Rus. · 
converter os humanos . corações, as 11 de agosto de 1944. cundava. ia 001110 tque abrindo um ca- sla q,· . se converte rã e -será_ cónce.: 
graças ·que prel)ll.ram, conciliam, M•_ _ t MIGUEL _ mlnho no ,cerrado dos. astros, moti• dido ao mundo algum tempo de paz. 

, seguram a paz, lli:\ verdade, na jus• .Arcebispo de Oliuda e Recife" vo por que alguina: vez dissemos tine Em Portugal , c:onservar-se·â sem. 
vimos abrir-se· o .c~u.' _ · ' · o Dogma dà Fé. 

Indicador Prôflssional .,. . . '. 

2,a Aparição, -.,,.,;, 13 de ,,J1_1n~~.~ 1917 
Isto não o digais a nfnguem. Ao·_ 

francisco, sim, P.Odels dl.::é•lo ; , • ,,, ,
. Seguiram-se -Úns · trisiantés de :,si~ 

lencio -e,depols- perguntei:- , 
. - Vocemecê -. não_ m~ . quer ma~ 

nada?-

A D V O G A D O S __ 
Dr. Vicente Melilo -

Fraga d11. Sê, 23 • ~.o a11dar • Sala 24 5 

-Dr. Plinio Corrêa de Oliveira 
Rtta Qulntlno Boca.luva, 176-- _3,o 
Andai• - Sala 323 - To!,: 2-7276 

Joviano Tell_es. 
e 

,J, _N. Cesar Lüsa 
· , A.d ~<111,ndc,s 

!,.go da l\Ilserlcordla, 23 - Sala 904 

ME_D,'ICOS 
Dr; Vic~te de Paulo _Melilo 

(;l!nfea. lll:edicil - Tuberéul,;,se -
. · _ _ Rlllos _ X _ _ _ _ 
· J)fretor, d(I._ "S1u1atorlo, Vila _ !I_as<:ofe" 

Coas.: R. Marconi, 84. -:- 6,o -a.nda1· 
Apai·t.ó -63_ -:- '1'61.:, 4•8501 , 

Res.: Av. Agua Branca _n. 95 · 
- Te!.: - 5:5sii9_ ' · · 

DIABETES 
- Não, hoje não te quero mais 

nada. 
E como de ,costume, começou ,a ele,. 

-va.r,se em. :direção ao, nascente atê 
liue -desapai'eéeu' -·na imensa distan• 

-eia do ·tirmaJnentó.' {A' seguir). 
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E · TOTAL DAS BAIXAS NORTE
.· AMERICANAS 

·WAS~INGTON, (Reuters) - Se· 

~-~~~!it·~aw,r.s&'i:I·· 
: ; . '.-. ··.'\ 

· · gundo -estàtlst!cas divulgadas hoje· nesta, 
ca.p!ta1:. as . torça.~ . annJJ.da.s dos &tados 
Unidós.- rofreram · as seguintes ba~as, 
doode.,que os Estados Unidos .entraram 

. na' guerra: Total, 417.085, sendo: mor
tos; ·94,531;· feridos, 21L509; desapare• 
c!l,!o~/-55,249' e· prisioneiros de· guerra, 
5~-;'198_, · 

· ANO XVIII I! São Paulo, 8 de.Outubro de·1944 li NUM. 635 
-,--.·-::..-

PARA O-ASSEIO 

,Ofensiva· canadens~ no setor do Escalda ·- A "Siegfried" atacada entre Aachen·.e:--uliach~-'Cidades alemãs 
ocupadas - Reinicio· da:luta pela posse de Dunqµerq11e: · · · · · · · · · 

MOSCOU, (Reuters) - O comen• 
tador do jornal "Pravda". coronel Tol• 
chenov prevê hoje novos e poderosos 
golpes das trc,pas aliadas na frente · 
<Jcidental e do Exercito russo na fren-
ie oriental sobro as forças alemãs. 

"O autal periodo de operações mili• 
tares na frente ocidental - diz o ar• 
ticullsta - pode ser considerado como 
ll?ll aeumulo de forças pelos nossos 
eaiadOI! para um ultimo e decisivo as-
1alto sobr6 a c\lematll1a. . 

HODGES ATACA COM FUROR 
SUPREMO Q.· G. ALIADO, (ReU• 

t-er.:i) - O general Hodges, retomou sua 
ofensiva. na a.rea da linha "Siegfried", 
D:Ó.tre Aachen e Oba.eh. . . 

Aa forças blindadas de Hodges ata
ea.m com grande envergadura. 

CIDADE ALEMÃ OCUPADA 
. LONDRES, (Reuters) - As forças 

aliadas já se encontram em Monschau, 
loca.lidado alemã que estf sendo alvo 
de · violento fogo de artilharia. germa.• 
nlea. 

Monchau fica. ao sul de Aachen. 
BEGGENDORF ATINGIDA 

LONDRES, (Reuters> - Avançando 
dois '.quilometro; para leste, alem de 
'Oba.eh, as força,s norte-americanas 
atingiram a localidade de Beggendorf. 
ASSALTO AS POSI(!õES ADVER• 

SARJAS ' 
Q. G. SUPREMO ALIADO (Reu

:tters) - As forças blindadas aliadas 
i'..rtciaram o assalto às posições alemãs 

entre Aachen e Oeillenú1erchen, a. ccr~ 
c,r de 24 quilometras ao . norte. 

A infantaria participa dos ataques; 
O repentino aumente da· pressão aliada. 
ao norte de Aachen, está. pondo à ·pro• 
va as defesas alemãs. 

Este é o quinto dia de luta depois 
que as tropas aliadas penetraram na. 
linha Siegfried". 

NOTICIA NAO CONFIRMADA 
LONDRES. (Reuters) - Não foram 

confirmadas as noticias de uma grande 
invasão da Rhena.rua não sendo mes• 
mo poss!vel obter . ainda confirmação 
para a versão de que os ta,nque ame
ricanos abrem-se em leques nas pl!L• 
nicies de ::olonia. alem de Oba.eh. 

Na realidade, as forças america,nll,S 
lograra,m apenas progressos IJmita.dos
ne.;sa região. 

Ambos os lados utilizam-se de ta-n~ 
ques e infantaria e a resi.stencla ale• 
mã é das mais extra.ordinarlas. 

Os ganhos realizados colocaram . os 
americanos, porem, junto .;. cidade (le 
Reggem:lorf, a, leste de Ubach. 
RETIRADA INIMIGA NA HOLANDA 

OCIDENTAL 
LONDRES, (Reiuters) - Hã mdlclos 

de que os alemães decidiram tentar re- . 
tirar a.lgumas de suas tropas ela. Ho-
landa Ocidental. · 

O Indicio frisauro dessa possibllidll.• 
do está uo fato de que a resl.stencia,· 
alemã na area imediatamente ao nor• 
te e a leste de Antuerp!a d!mlmrtu sen• 
slvelmente. 

chã de canela bem quente 
com l ou 2 comprimidos de 

tmoLA: . MONZÜNO E VIGNOLA · LIBERTA
DAS PElAS f ORCAS ALIADAS DA ITAllA 
Os no_rte-americanos a menos de 20 ·. '. .. 

QUI= 
Jometros, (Je Bolonha Nomeações 

o corpo diplomatico itàliano 
para 

' ' ROMA, (Reut.ers) - As tropas da 
fndla, do vm Exercito, conqulsta,ram a 
:&ldela de Viguoia, situada no terreno 
:inontanhooo a oeste de Rimini. 
. LOIANO · LIBERTADA 

ROMA, (Reuters) - As tropas nor
te-americanas conquistaram a cidade 
de Lol.ano, importante ·. posição na es
ltrada de primeira ordem que conduz a 
l3olonha. · 

OS NAZIS . DESALO.JADOS El\X 
MONZUNO 

ROMA, (Reuters) · - As forças ale• 
:mães foram desalojadas de Monzuno, 
:il.a frente italiana. . 
~ .MENOS DF 20 QUILOMETRO$ DE 

BOLONHA . 
- ROMA, (Reuters) - As tropas nor• 

te-americanas estão a menos de vinte 
çullometros de B<llonha, em resultado 
ele. oou ultimo avanço de 8 quilometras. 

Foi à.tingido um ponto situado a 
i.ooo metros_.ao sul de Monternizio, em 
GQbstancial avanço. 
· Q. G. ALIADO NA ITALL\., (Rell

te!:'s) - Ks forcas norte-americanas 
Obtiveram ganhos substanciais subindo 
l!I, estrada. de Fldrença-Bolonha, no nor• 
te de Mont.e von:ere; Onde a infanta
i·ia, em violenta luta,. desalojou os ale
mães de Monzuno. Essas vitorias co
locaram o V Exercito a 3 e 4 quilo
metros mais perto de Bolonha,, ·através 
de montanhas cobertas de. neve, a des
peito das dificuldades das chuvas e do 
,i,erreno lamacento. No Adriatlco. a ijÍ• 
tuaçáo permanece substancialmente 
:inalterada, em virtude das condições do 
tempo. 
. Q. G. ALIADO NA ITALIA, (Reu• 

ters) - 11: o seguinte o texto do comu
nicado oficial divulgado hoje por este 
!Q. G. 

"OPERAÇÕES. '.?ERRESTRES - No 
:setor central cta. frente italla.na as tro• 
pas · brita.nicas e norte-americanas pros
l!legulram avançando apesar das fortes 
chuvas e da tena.z reslstencia. oposta 
:pelo !nimjgo. · · 

k! tropas norte-americanas conquis
taram a cidade de Lolano, tuna im• 
x,ortaute posição na estrad..: de pri• 
:ril.eira ordem que . conduz a Bolonha 
e desalojaram os alemães da cidade de 
uonzuno. 

As · tropas da India do 8.o Exercito, 
e,vançando em terreno montanhoso a 
oeste de Rimini, conquistaram a aldeia 
.de Vi!mOla. :-la, terra plana. a-, ativi
dades · aliadas sé limltaram ao movi• 
mento de patrulhas. . 

OEPERAÇõE;S AEREAS - As pes• 

simas condiçÕ€s atmosfericas voltaram 
ontem a restringir severamente as: ope
rações aereas alia,das. Entretanto,' nos
sos caças e caças bombardeadores . ata
caram instalações ferroviárias e trans
porte<'> motoriza.d os ao norte da :zi>na. 
de batalha., alem da navegação, ini• 
miga em aguas do Adriatico. 

Outros caças operaram contra. Ob• 
jctivos na Grecia e em outros seto
res dos Ba/J.cans. Tres aviões inimigos 
foram dcsti-uidos nestas operações e 
três dos nossos apa1-elhos não regre~a
ram sua base. 

A força aliada do Mediterra.neo ·efe• 
tuou a,proximaclamente duzentas 5aldas 
para ataque," 
RETORNO A NORMALIDADE) l>I• 

L'LOMATICAS 
ROMA, (Reuters> - os governos 

português, espanhol e sueco concorda
ram com a nomeação dos primOiro!l re
presentantes diploma,ticos escolhidos 
pelo gabinete Bonomi. A embaixada. de 
Madri fica.rã. a cargo do conde Oà.Uara .. 
ti Scotti. destacada figura politlca: e 
!iteraria e conhecido anti~fasclsta de 
Milão, que· ftt.iiu pa,ra a ·Su!ça em 1940, 
O marques Alberto Ross! LOnghi, ·.di
plomata de cadeira e antigo conselheiro 
mlnisteriaa em Washington, terá a seu 
cargo a legação de Lisboa. A legação 
na Suecia &erá preenchida por Giova• 
nl Battista Gua.rnaschelli, diplomàta 
de carreira, que foi · min!.;;tro na Firita.n
dia até março deste ar.o, quando aban
donou seu posto· em resultado de' um 
pedido feito à Italia l)Qlas nações uni•· 
das, 

.As outr.as nomeações para Anúa.ra, 
e Dublin estão ainda esperando que 
concordem com elas Oll respectivos go. 
vernos. 

Espera-se tambem que serão nom.ea.. 
dos embaixadores para Londres e 
Washington, dt acordo com a dectà.
ração dos srs. Churchlll e Roosevelt. 

Nota-se certa critica por parte · dos 
círculos politlcoo da. esquerda. à predo
minancia que os diplomataõ de· ci,.rrei• 
ra estão tendo nas nomeações do ga.• 
binete: o jornal socialista "Avanti",·. 
diz que genutnos representantes ·das 
"Trade Unions" deveriam ser envia.dOll . 
como representantes dipl9maticos aq;' 
exterior. Acrescenta o jornal que "o-. 
governo, ao me.limo tempo .que manda. 
uma digna e distinta figura !iteraria. 
para Ma6rl. nomeia para -o importa.nte . 
p~~to de Lisboa um jovem diplomá.ta. 
de ca1Teira cujos meritos e cujo passa.. ,_ . 
do não l!liundem. quilqUE)I'. collfian_ça\~.-

''A CONFIA,NCA.''· 

Av. 
.. 

LOTERIAS 
Mem10 o proprio azar 
Com todo o peso. que tem 
Se na "CONFIANÇA,, arriscai
Será contemplado tambem 

$ão João, -107 ~ão Paulo 

Alem disso, maiores movimentos di
urnos e ._ noturnos · puderam ser observa
dos i na · area : a. leste do , gargalo entre 
Arnhem' e o :ma.r. os ,"Typhoons"· da, 
força ~rea tatica .· tiveram um ot!mo 
dia nas sua.s, operações contra os ob
jetivos ferrov!ar!os, rodoviarios e . flu
v!.ais; . e . <JS ·"Mosquitos" ·prosseguiram 
nessa.,ofensiva.,na,'noite .de ontem para 
hoje. . . . 

O:_fa.to .de que os alemães estão se 
utl!Lmrtdo novamente dos canais em 
grande extensão é uma prova de 
exito · dos ataques da R. A. F. nos ob
jetivos !erroviarios e rodoviarics. 

ATIVIDADES AEREAi 
LONDRES, (Reuters) - A' area da 

Rhena.nia. foi pesaqameilte atacada on
tem pela. R, A. F. .· 

Segundo, , um . comunicado oficial, 
bombardeiros . da. R. A. F., em grande 
for~.a. atacaram o Reich- na referida 
a-rea.; terido, como prlµcipal . objetivo Ó 
de saarbruken. 

LONDRES,- ((Reuters) - Segundo o 
Mlnistcr!o. da ,.Aeronautica, as tripu
lações dos aviões "Lancaster", que 
pa,:tic!paràm de·. úm violento ataque a 
Saarbrucken · na noite · de ontem para 
hoje,. ln!orniatam que _toda. a cidade 
era. um• mAr de chamas, , · 

Sai'brucken, situada a cerca 'cie so 
quilometras por_ trás das linhas ale
mãs, contra as ' qua,is investem ás for
ças do I exercito norte~amer!cano, é 
um-'centro. vita.im0nte . importante pa1·a 
o- exercito alemão, pois .é um centro 
ferrovJ.ario • e uma bas'.! avançada. 

As 'tropas · que procedem do campo 
de batalha: vão par& Saarbrucken, para 
ai .se · refazerem das energia& per<ii• 
das ,e. obter novo equipamento, 

O Mlnisterio aflrma que o ata.que· de 
ontem· de_ve ter inteITompido o. ~coa
mento de suprimentos para. a frente · de 
batalha. · . · · 

ClDADES ALEMÃS ATACADAS 
LONDRES,· (.Ftêuters) - _Logo após 

o ce.ir da. noite de ontem. parâ · hoje os 
.'.'Lancaaters•• · e os "Halifaxs" do co
mando de: Bombardeio atacaram as ci•· 
dades alemãs . de • Bremen _e Dortmund, 

· GRANDES INCENDIOS EM 
.DUNQUERQUE 

LONDRES, {Reuters) - segundo 
pa,reé:e, · os·· alemães : estão ru-rázando 
Dunquerque, onde lavi·g :1. gtandes tn
tendlos, · .Um clarão .avermelhado pode 
ser ,e.vista.d<> sobre·a· cidade, ·por--<JbBer• 
vaJiores na. costa. inglesa-. · 

UÜP[f OFENSIVA RUSSA ... 
LONDRES, . (Reuters) - o comenta

rista; da .· • agencia. alemã Ti:ansocean 
anúnclou .. ontem à noite que Exércitos 
l'USSOS desrecharam. uma dupla, Ofensi~ 
va para cercar a Prussla Oriental urna 
rumo a oeste; partindo da, Lituania e 
outra rumo ·ao norte, partindo da PO• 
lonia. 

FALECl~ENTO DO PRINCIPE 
GUSTAVO DA, DINAMARCA 
ESTOCKOLMO, (Reuters) A 

Transocean informou que o prlncipe 
Gustavo, da Dinamarca faleceu inespe• 
rada.menfie em consequenclà de· .um co
•lapso cardiaco, ontem à noite. 

o princlpe Gustavo foi acometido hã. 
dois dias atrás de uma, molestia car-

• diaca. e, depois de uma, melhora, tempo
raria, enqua,nto' se achava. ainda dema
siado fraco, sobreveio-lhe outro ataque 
do qual ve!o·a falecer - acrescenta a 
agencia alemã. · · 
' O principe· Gustavo, que era o il·mão 

mais moço do rei Christiano, cõnta 57 
anos de idade.. , · 

-· OFENSIVA CANADENSE 'NO ;SETOR'. aliaaas'cruzaram a fronteira belgo ho• 
DO ESCALDA- · . lande.sa. ·ao -norte · de -Antuerpia, nas 

Q, O. SUPR~O --'ALIA])O,dReu-;i ·vfainhanças de Putte ~ informa-se ofi• 
ram sua ofensiva. final no i;etor -; do., .·, cialmente. · 
ters) - As ,forças, canadenses lança.; .. . REINICIADA· A LUTA Pl>LA _POSSE 
canal do Escalda. . ' ' . . . ., DE . DUNQUERQUE 
CRUZAMENTOS DA FRONTEIRA . Q. o. ALIADO, (Reut.ers) - Foi re!-

BELGO-HOLANDESA' 'liiclada,,' às _10 horas,. e. batalhil. pela 
LONDRES, (Reuters) · - As<.tropas--. l)ÓS5e".de. Dunquerque,· . 

1 
P 1· A N _OS S'C:H'W.:A,R T.-Z MÁ N N 

Inclusive tipo ap11.rta.mérito ;... ·_.Visitem ,.n'óssa; exposl~!l.o , sem 'compromisso· 
Rua o. José de ·uarros,·211:,r - Av, 1Agua/B~n<'a_,•li:M_i- T"letone li•6D!ll. 

A ILHA UE iSAMOS· l18HRTAOA POR 
FORCAS BRITANICAS I GREGAS 

Avançam s~m grandé dificuldade os in
gleses desembart·ados . na 'Grecia e Alba .. 
nia -- Diversas· cida,des: já .foram ocupadas 

CAIRO, · (Reuters) Anuncfá.:sa 
que · a ilha. · de Sa.mos fo!..capturàda. 
por uma pequená. força britanlca e 
grega., 

CAIRO, ·(Reuters)--,- A ilha.de·;sa-· 
mos, :no mar Egeu, cuja. , captura foi 
anunciada hoje, caiu em pod.er.de,uma 
pequena força. de. tropas• brltanlcas · e· 
gregas, op_erando sob o co·mando. do 
01•iento . .Medlo. A g'l,!arnlção fascista. 
rendeu-se· após rapido encontro, no
<!econer · do qual não se· registaram 
baixas entre. os aliados. A guarniçião 
alemã já. havia. abandonado:ª ilha·, 

·RION LfflERTADA 
Q. G. ALIADO NO MEDITERR.A•. 

NEO, (Reutei·s) - O .porto fortifica•.' 
do de Rlon, na _costa riorte··do Pelopo- :. 
neso, foi a.tacado e conqiíistado pelas 
forças terrestres do Adrlatlco, nà. ·sua 
fulminante investida. pelo Utoral·".se.• .. 
tentrlonal do Peloponeso, 

A IMPORTANC'A ESTRATÉGICÜ.' 
DE .RJON' 

·Q. G, ALIADO NO, MEDITERRA• 
NEO, (Reuters) - ,Com a .quéda de 
Rlon em poder das forçàs terrestres 
elo Adrlatico, os -alemães pei,'déra.m o . 
controle de uma· . falxa ·de· t~:ra,, que 
guarda a entrada .do·. golfo de Corlnt.o, 

Ein conjunto com .o p_9r_t9 de; An~ · 
dirron, do la.do opollte; as . baterias 
de Rion Podeyão guardar a eritradil.:cdo 
golfo .. de· Corlnto riroprlantente ditó ... 

.. , .. Ent,;et>1.rito, os al~füii,.es . ~i!1~1/' estão 
ele posse do porto· de Andirron,, mas 
·os seus canhões não d!spl).r_ava.m hoje, 
APRISIONADOS. NU.MEROSOS 'CON• 
. TINGÊNTES l~IJÍIJ'.GOS {. . 

; -... 
de: artilharia do lado da estrada. de 

:. rodagem Sarande-Delvina. 
Os· canhões_ germanicos capturados· 

,em -l?atra:s vomitam• togo agora con
" tra- os . bar.cos. alemães que. se. encôn

tram --no golfo de Corinto, através do 
qual às -forças. gernianicas estão ten-
tando escapar. ' 

'Os' ale!Jlães .eram em numero de mil 
em· Pi!:tras, !lias. suá posição tornou
se· Jnsustentav.el apôs a rendição de 

· um · batalhão· de· segurança · germani-
co composto ··de 1,500 homens no Pe• 
Joponeso. · · · 

,Rfo·n, .já conqÚistada pelas forças 
brita.nicas,. está. situado a 96 qullome-
t,ós 'de Corinto, · 
RESISTENCIA NULA EM TRIPOLIS 

,LOI-iriRÉS, (Reuters) ..:.. · "Trlpol!s, 
.· 11<Í , .Peloponeso centra.!, rendeu-se ás 

forças·· brltari!cas, ·sem reslstencla.'" ·- · 
lntorma. o' correspondente, da. B, B, C, 
na.· Grêcia, 
. . DEF,ESA. ELASTICA. •• , 
.. QUARTEL GEN'EHAL ALIADO NO 

MEDITERRANEO, (Retíters). __:_ Os 
alemães : abá11donaràm ·Pá.trl!;P,. na re
gião _lietenti·ional do .Peloponeso, ·com 
tanta•-pressa que não tivera.m tempo· 
de· 'praqcar dcmolltões na · area do 

silOrto,: o -qual parece não ter .sofrld·o 
.. danos. ,suas. condições são boas. 

. REFORÇOS. ALIADOS :PARA. 
: . O<:PEI.OPONESO 

. ·Q,,a.G; AI,iADO.NO MEDITERRA• 
NEO, · EReuters) ·-. Poderosos contln• 
gêntés de · Infantaria. .aUadbs 'foram 
lev,ados- como reforço· para· a região 
ocidé:hfal, do· Peloponeso, ·por. via. aerea.. 

Os· P!lotos•alfados Informam. que ob• 
-servaram 'preparativos alemãe's paÍ·a 
movimentos' marltimos em·' diversos 
pontos ao longo d:i,' costa norte do Pe• 
loponeso. 

.. 

CEDROLEO ... ~xce.. ESCOVA ···:M.op" ,. 'de 
· lente preparado para - , algodão, embébida. em· 
limpeza:,· conserva._ ç?,o · e · d 1 · lh. ce r_o eo, . para : soa os brilho dos ,-moveis; Vi.; 
9m .. grande::_ . encel'.ados, . 

CrJ 21~® Cr$38;00. 

. ~· 

LATA aut.omática: pára. 
lixo, pintura· ·nas, cores! 
verde, azul' e branco.;_ 3 . 
tamanhos; · 

Cr$-,184~00, .. - .198,00 
. ~ .205,~ 

POLIFLOR Cera· fí .. 
111S SJtna, · de fabricaçã~ 
inglesa, ideal para.e. soa
lhos, moveis, balai.istrési 
etc.Lata. 

. Secção de 
Doméaticoa . e 

Cr$:_21,oo 

Otensilios 
Subaol~-

., 'Sucessora c1e·MAPPIN.STORES 
' ' .. . ~ ' ~ ·. ' . . . . ' . 

,. 

• Comprar : ~onús ·&fe· .gu~rra. é a.bre_viár ·a \'Jtória; 
. . '-~ .. 

, .. \ .. ,· 
'Q, G,. ALIADO NÓ. MED1TERRA• 

NEO, (Reuters) ....; As forças · ferres~ 
tres do Adrlatlco flzeratri alguris-:pt:i• 
sioneiros na . conqµlsta: do porto.' de 
Rlon o agora. cn1penhàm-se em lutii, 
coin as unidades inlrrtlgas ·no. go)fo 
de Corinto, -obtendo resultados•' sat!s• 
fatorlos, · 

Em outras partes do--Peloponéso,- as.
forças terrestres do Adri.atlco obriga• 
1·am· a. rendição numerosos- bat:i;lhões 

l:NVADto.A A. HUN&RIA PftAS FORCAS • RUSSAS . ·. , :, .. - . " . . ' ,, ·. .. ' .. 
de segurança, alemães. · 

Em solo da Albanla, 'as ,forças.:ter• 
restres do AdrÍatico tiveram seus.'mo-. 

· v_imentos restringidos pelas. pessiipas 
condições atmosfericas, Entretanto; 
a._sslnalaram-se encontros-.. de.-pa.trulhas 
e-. duelos de artilharja. . . .. 

-Atinge o auge, a batal.ha da Ju~usl~via ... Esperada par-a brev~. 
a .. .9,ue:da de Belgrado - Grande·,quantidade_·de m~teriar .belico 

inimigo caiu em _poder . dos russ()s 
Nas ilhas da costa da Dalmacia,'. a. ·MOSCOU, (Reuters) Í'\. Hungria 

artilharia allada· continuou a 'bom- .. foi · invadida,. pelo!l exercitas russos 
liardear o terrltorio · em pode~ ,das · através-• da honteira, rumeno-hungara, 
forças germanlcas, . · · dis.se •hoje._ a -primeira noticia -oficia~ 

o nESEMBARQ.UE NA. A:LBA.NIA sQvletlca a,respeito dd Inicio da cam-
Q. G, OLIADO NO .MEDITERP.A- -pan'ha contra: os ,hungaros. 

· NEO, (Re'U!in'll'.J - Revela,se. a.gora ,A. informatão, a principio divulga. 
que as tropas brita.nicas que Invadi-:-. _:da numa· nota oficial, _ foi Jnclu,ida 
ram a Alba.nia, desembarcaram em' um depois no. comunicado de hoje do AI
ponto situado a. 8 quilometras de Sa- .. to Comand9 russo. Essa. Informação 
rande, do la.do oposto· dii, ilha .:.de· adiantá. que muitas cidades hunga1·ãs 
Corfu,. . fÓrain capturadas, em nu~ero i,upe• 

Os alemães ainda. estão entri11cl1e!- ri'or •a 100.· . 
.rados nesta região e mantêm posigões · As cidades de Mako e Gyula estão 

\ . 

entre essas éidad.es.e são·'a.!! mais- iin- .oões" .....:_·füz uma,'_uotici~ otic!al, que 
portantes na area. ,da . Bulis;fla atê·_ · à.cirescérità.: , 
aqui superada velas, (_orças , russa~. · · · "Cerca d.e · mil alemães· e bunga.rol! 

o foram ap1·!slonados. · 
PROXIJIIA. A Q.UEDA DE ,BELÇ-R.µ) . Ao norte' de .l:'et.rovgrad, ainda. na. 

MOSCOU, (Reute:rs) ~ A libertá• Iugos!avta, às nossas tropas oeupàra.m 
(lâo de -Belgrado aproxima-se raplda, à,.'.junção. ferrovtarla de J.!a:sejÍui'Efé-
1nente, â. medida que o ·exercito rus- tua.ndo unta.'habll manobra de ·flan-· 

. SO• e ;1.6 forças do·_marecbal .Tito se. queamento,_as nossas·força.s coi:ta.rafu 
concentram cada •vez -em ·Ína.lor nu- a · i-etlrada dé' um grupo Inimigo, e 
mero' na. margem_· do Danubió, nair · · · . aJa.çàr~m .os-·alemãés':de varias dir'é• 
proximidades da cldl).de. .. ções, Mais de, 600•germanlcos toram 

· Aeredlta-se<que, · ni · arremetida. fi~ âritqUIÍados"'. · . .. . · 
na!, o exercito· russ,o . provaV;;!men• OF_ENSJVA AO .SUL ·. D)il :;lt.OZA.N·: 
te perm:;tnecerá.1 tor;i' <da· cldadé e <1,a-
i·ã ao exercito tgu!.oslavo de- liberta• .-STOCKOLMO, (Reutérs) · - Ao. eul 
oão a honra. dei'' ser 0--primeiro_ e. en- de· Rozan, ao· que· informam as notl• 
trar 11as ruaf! _dá. · càpital· tugóisla.va.. ·ciaB -oficia.Is· de Bérllm, 'as' forcas rús• 

STOC_'KOLMO, ··{Re_,Ú_~ers) ...;.._ Segun• sas.a.taca.ram· partindo .de, sua car>eç·a. 
- de ponte . .'O,ata.qJie russo foi cie gran• · 

do_ a emlssõn,decB.erUm, _um ·porta• de'envérgadura e·a.•ba.talha•contlnua. 
voz militar alemã.o· anunciou hoje o · A· sudoeste e· noroeste· de stsu1tâ1i 
aeguhite: · os• ;russos tambeÍn: · · continuam .sua. 

".'\. luta pela. posse· de . Belgrado ofensiva de grande envérgadura, eom 
atingiu· hoje sua ln tensidade ma·xlma. à.polo· maclço de· tanques e· à.vfõea; ' · -
ós russós Investem ·sobre ,a.· cldadé ,_4_. '·U"'À __ .. _N._'A __ REGl __ A_ oi.O_l!l_· .VA_J0 ..,... __ • · 
numa, tentàtlva·· pa.ra · esmagar as. po- r ,... Alf ·-
slções alema.s. O· Inimigo '.clese!\cadelá MOSCOU; (l~euters). - Os atemAell 
·poderosos ataques c;fo lado ·teste. :A reiniclar;1.m suas tentativas vhian.do 
luta. das. ":Portas de -F~_rro'" tambein .. liquidar, à cabeoa ... de_ ponte do gene~àl 
atingiu elevado grau de vlolencla.;·As· · .Konlev na margem ·oeste d<>. Vistula.i
t:,•opas ;bulgaras e'nfrâfam em a.ção ·· a.o -ni>rte de · Va.rsovla., ·· 
contra as tropas a.lemã~ _nos Balcãs. . ·Para· tanto;-_ epvlaram · pa"ra. aquele 
l!IA.TERUL BELICO. Eill' PROFIJ·s•o setor novos- . re!ortios .. ein ·vetculos· 

A · blindados pesados, 
MOSCOU, (.tte·uters):..;. .Os alemães . O exe.rclto russo. es.ta. porem t!l.o 

sofreram pesadas petda& · quando os · fortemente a.s-arràdo ás suas- post(:ões 
russos e os lugos_l_:.i,vos · cat~turara.in e ·os alemães não têm.'.outro· remeiúo 
Pancev, a. nordeste de. Beli:ra.do, ·· . senão i;e· utilizar dos · tanques · Ti,-

"Aa nossas tropas-capturaram granJ gres. aos. ·pares;· para: .. i:,1mple1; pro~ 
4es quantldadês'do "àrínas e muni• poslto de reconhecimento, 

REND"S-1>ara LINGER.ÍE 
RENDAS do Norte, feitas -~. m~o 
RENDAS · para alvas· e, roq.uetes. 
RENDAS de todas :as qu~lidàdes 

;omp~111 na. casa · esp_~ciâHsta 

A 'C~sa onde tudo ê mais barato 
,.·: 

f'· 
;:' 

•.\ 

. Em · um altar · improvisado, 'sob 'úina ten<la dé campa~ha,.,o>Éxmo.' Revm~. · Mons. Francis J. 
SpelTman, _ ,Arcehispo de Nova York ce]Pbra. uma missa dffronte de <uin :_b(,,pital miHtar na Ita•tia .. 
~~-- cal:>eça\baix,a, s.9ldados e ~pJeJn1ejgJ>_ asªiste1.11. a!).· Santo ,S,açri!i~!Q,. (FQto ~ Inter-~m~rjçan?,).· 

(. RUA DAS _;~•LMEIRAS, 88 a gc 
', X el. 5-4070 - .s.- PAULO 

• • 
1
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A proposito da visita do s1:. Wins
ton Churchill iJ. Russia, não podemos 
deixar de recordar que ela se prende 
·principalmente aos dolorosíssimos 
:acontecimentos de que Varsovia aca
·ba de ser teatro. Assistimos todos, cs
iarrecidos, ao ignominioso crime. O 
povo polonês, o boín povo polonê~ 
·que não quer sei· nem ·de Hitler, nem 
de Stalin, mas de Cristo, e da Polonia, 
o bom povo polonês defendeu com 
1.una altivez e um heroísmo imortais, 
a sua. capital ameaçada. De um lado, 
estavam os sovieticos. Do outro, os 
nazistas. Os defensores de V arsovia 
pediram, suplícaram, imploraram o 
auxilio sovietice: este lhes foi negado 
duramente. Os americanos desejaram 
mandar· aviões: os soviets proibiram 
que esses aviões de uma potencia 
aliada, amiga, pousassem no seu solo. 
Friamente', ' os soviets deixaram que 
Varsovia caisse em mãos dos nazistas, 
e só depois disto, é que se mecheram. 

. E' que·não queriam, de modo nenhum, 
reconhecer as autoridades polonesas 
igualmente anti-nazistas e anti-sovie
ticas. Queriam um governo de títeres 
comunistas para a Polonia. Este o se
gredo de um dos crimes mais repug
nantes praticados ao longo dest,a tris• 
te guerra. 

* * * 
Que direito tinha a URSS a impe

dir. que os aviões americanos levas
sem viveres a Varsovía? Certa propa
ganda rosna por ai que os aliados são· 
ineficientes, e .atribue todas as glo
rias .da vitoria aos sovicts. Seria in
teressante reler a este proposito os 
dois telegramas seguirites, publicados 
por nossa imprensa diaria em 18-6-
1944.: .. 

"MOSCOU, 11 (U. P.) - A impren
sa local destaca grandemente o au
xilio militai: dos Estados Unidos, In
glatefra e Canadá à Russia, afirman
do categoricamente que a influencia 
do matei:ial belico e de abastecimen
tos desses paises facilitou as vitorias 
dos exercitos sovieticos. Enumerando 
os ·embarques al.iados - a maioria dos 
quais procedente dos· Estados Unidos 
- para a Rússia, revelaram-se as se
guintes·· cifras do material recebido~ 
12.256 aviões; 9.214 tanques; 237.634 
caminhões · e outros veiculos; "116 uni
dades navais; 25.390 canhões; 1.880.000 

· granadas; 2.545 toneladas de alimen- · 
tos e · "assombrosas quantidades de 
rnupas, gasolina, aparelhos de radio, 

(Conclue na 2.ª pag.) 

·. VM&Et:z, ·DOhE1Mff .·"';-StflffUff 
ARCEBISPO METROPOLITANO 

, 
Telegramas das agencias no

ticiosas lnformam que s. Excia. 
Revma., o Sr. D. Carlos Carme

. lo · de Vasconcelos Mota, Arce

. bispo Metropolitano de São 
Paulo, partirá de São Luiz do 

-· Maranhão no proximo dla 17, 
afim de .vir assumir o governo 
desta Arquidiocese. A viagem 
serâ feita em avião da Força 
Ae.rea Brasileira, 

Ante\> da partida de S. Excia. 
'Revma:, a Ação Catolica da 
Arquidiocese de São Luiz pres• 
tará uma homenagem de despe· 

· dlda ao ilustre Prelado, a ser 
. real lzada, 'com uma · sessão sole· 
ne no Teatro "Artur de Azeve; 
d~", daquela capital, 

O NAZISMO CONTINUA PER· 
SEGUINDO A IGREJA 

Desejando o nazismo selar a sua tum
J,)a com um sinal que caracterizou toda 
a, sua e·xistenci.a, está intensificando sua. 
campanha anti-catolica. 

A.sshn é que, noticias procedentes da 
Suiça,' atestam que os agentes de 
Himmler renovaram um,a violenta per

. seguição aos Sacerdotes catolicos. 
A. perseguição alcançou, tal como cm 

geral acontece, aos monr..rqui.stas e aoo 
· nobres. 

Nos mosteiros que excepcionalmente 
ainda estão abertos fazem-se pcsqui.sas 
e batidas diarias; as igreJ;s são saquea
das. Acusa-se a J;grejr. de hostilizar o Es
tado e de· exportar dinheiro. Em Vie
na foram encarcerada.s mais de 600 pes• 
soas entre· as c,uals figuram muitos Sa• 
cerdotes e aristocratas. · 

A inúíÍ·ensa néo•fasci.sta tem atacado 
de modo igualmente violento o Vatica
no e Sua Santldi:cte Pio XII. 

NUMERO AVULSO 

CR.$ 0,40 

ANO XVIII 

e o N GRES~O no A p o SlO lAnj= DA ORAC,Ã o PRDSSÊGIJOI AS [ONSAGRACõES AO· IMACULADO 
E M S Ã O L U I Z D O · MA"liiN:HlO CORACÃO DE MARIA 

.í '.· 

!a:;; u~io~=~~níla~i;· }0ui~A?~:;~~~~ar:~ 11~~a;_0e~;:;;!~~ .· S(\lên~r;l~~:c;~t~~o~~~g~:çrou r~~sii;;r oc~:~aç;:: j 0 ~ ~fií:: 
. ----- da~ sol ~Oldades . ·-.i. í'!/.•·.···., . '. · 0 1 • 1 A impren~a: católica. de todo ó mu~- e· os fiéis ·nos dias de: provação e a- que, impelid~ da mais ~rdente.carida,.. 

· ••1 · ' · · d · 1 · · · d r I a margura ·, que, nest. a h'or.· a trágica d1> de para com . êles, aceitou por amor 
Côm o fito de festejar ·o. centesimo· vantagen~ sociais e frutos esuirituais ,·iJl<>}' '.ls· 10 horas. no· salão do Con• 0 assma ou· com m~reci ? e evo . m·urido· nos, cumulou 'de. bens na. or- dêles, tôdas ·as. ·dores, sacrificios: e 

.an. iversario da fundação .. do .. A.P. ostola·. · d~ A. d·a O.'.'. · · · ... • ... :s·'.r .. ·s .. ,'.'o .. 1;1-0 - ,.'do .·.Car·11.10' .. .,·o·. rga111·.z· a~a-o.··. e . · Cartà ·Pastoral' dos 42 Bístios ·Mexica- , . . , . . . " . t' essem a v1·d~· 
' " r ~ dem espirit.ua.l: e material e nós ·pre- martírios para · . que 1v . . . "' do da O.ração, a Arquidioces,e· de· l:lilo .~s. 19,30 .·horas,. haverá. ·à _p_rimeira ·. fflitos da Cruzada.; Eúcaristiéà para· a· nos .consàgrando. a. Nasão ao Imacu- servou amorosamente. dos males ex- da graça e a.' tivessem superabundan ... 

Luiz do Maranhão fará realizar nos sessa-0 s·olene .ua IgreJ·a dos •'Re·m ... edi"os,· "' .. 0·.'·r·1· ... a·ç·a"o .. 1.,..11·.g.'osa· ·da ·3·uven· ttide" ,·. lado ,Coração. de Maria,:Anda na nie- . ,, N. • ·c - pode re . 
· ' u " ' d - · t ·t··x·-ºmos· que lamentam inúmeros irmãos temente • em esse oraçao . .. dias 25 a 29 .do corrente, um maJ· es- cuJ·os te1nas s· ei'~o -. "o A .. ··da.· ... O. -. · ... 1.~.i ,,.-.··.·c.·p·ns· 'agra,..a-0· da .. •Fam1·11·. a ao· sa. . moda da ;to os .a intençao. comums a· - · - ·d.d t 15• tes e paln .. 

" ~ · · ' Ih M' · · · · t d vergastados pelas· conflagr· a·ça-o · da cusar-.se aos pe 1 os r t · · · · · · · , .. · · ·oe esc:o er, o ex1co como cen ro.. e f 1· 'd oso congresso. forma legitima i:i. completa da devo• .. àdb, Coràção de Jesus''. . . · · · · · ,, gentes dos homens, para cuja e 1c1 _a• 
Damos .. a seguir• o l)I'O!?t·arna -1 0. ção · ao Sagrado Coração de ·.Jesus". e.: . ,::. <>. "s' i .. 6 ... ii.or.às,. romaria ao· bu.s. to o.·e · propagánda .:para · tôda a América, e guerra ... · · lhid d s - " ·iJj·"' · ·f' d . l d· · '~Ja' algumas Diocsses,. s. entindo a de fora esco o, ven o nos mesmo gl·and.1'os0 . cer·ta.me·. · "O. Sagrado Coraça-. 0 ele·. Jes.us· .fon. te.> · ..... • .. -F•.1·a·.·.1·1c1·.sco.· ·,B_ rev.e resenha .. · histo. · matar a e . aque e gran e. povo. lh t l' · ' · · · d · necessidade de volver os olhos· e· o. .homens os fí os que.tanas agrimas 
Ab '~ ~ d~ vi. da e .de , santida. de, .. P''i .. ncí1Jio ·.: ..... ...-.... º .. ,,.··. d.o ... s .. tr. abalh. os de D. :.·F1·anclSco, ·. A essas intensões respon em os d M h · d F1ºlho que ertura -. Quarta-feira 25 ele ~ • ~'ll!t:- . p· l d · · t d · e.o.ração ao C.ora"iio imaculado e .ª"" J e custaram e o sangue o , . 

Outubl·o.· .. · A' s 20 . 1101.as, .lla 'sé Cate•, fundam.ent.a. l do Apostolado". .· .. ·.·.·.· .. ·c· ... a ... t.e.q·u."h.ta do. ~.Iar~n. ·11. ão, sa.ud.ª.· çã .. o re a os me,,;1canos en regan o',a .sor- · ,,.. ... · ,, · . 
· " · · ·· · · · ' d · C · - ·r1·a ·consagraràm-se~Jhe.· solenemen .. te. é o.proprio sangue · · . . Segundo _Dia. """" ·.sext .. a:re_ ir .. a .. ; .·21 li'e' .. ,.·_ .. i.· •. a;.'·.·.".·,,·J· . .- .. :.· .. ,.•frran.c.i. s,co .. · •: .:· ' , . te da(luela :nação ao po· eroso ·· orasao· ·a t i·esolve.., dral, reza do terço com cànticos, por , . .· , d M . h . ·d . · 11 •. d Agora, pórc.m, .· trata-'s.e de pres- MQv.1 os por esses mo 1vos . 

d .·outubro .. : AS 8·horas,.,,M1ssa'_na Sê,c .... ·.·.~.·.··.·.,·.s,.'.·1 ... ·.9,3.0.•horas, terce1.·ra sessão·so•• e ana c e10 e amor e·c e10 e p 1 d M . e to o, 0 povo, seguida de. uma coufe• . . . · d' · tar-lhe a hoinenagem coletiva de to- ram os · re a os . ex1canos. · a . on• 
rencia, cujo tema será: "A indiferen· , Catedral. · · · · · · · ·· léli.e,.'', ··'· 1 .mJSeriéor ia,s. · , · · ' · · .· dos· os.fie'i's católicos da Nação, de tô- sagração. d,a N. ação. ao Imaculado Co"': 

ÀS .10 ll6r. as,·. riiunião dos .. Di,re. t.ore_ s ... , .. ·· ...•. rt .. i .. 4.·. PO.)lta. n. re.11. to.s h. istoricos. :, ·· Iell.l•. Estampamos aqúi alguns' trechos dà. . · l 1' 
\:ª e .igno.rancia religiosa· - . um cri• _ ., . C ·p 1 d C - das· e. cada u.· ma das. ·. n. ossa ain. adas , . ração de Iv:!ana. a qua . se re_a izou n~ . 

l · d. · .· .d.os.c.e.ntros.do A ... da .. º.· A. ·se.g .. ,nr,., .. <b .... ra,n.do .. :a:.·entrad,a e .. o progresso .<l. o .magna arta. a~tora .. a. onsagraçao. ,
1 

d - d lt•~o Foi me e umã e oença. .. os iloss.os,. telll• " Dioceses, para que, todos, Pastores .e .u timo· ommgo· e maio. u uu • .. · 
Pos ". (Os co·nre·re·n· ci'stas ai'iicta· .n,"io. ...con. fere. nda.·'.ªº .. b.re' .. '. 1Nor.n.1as .. pra. t .. lcaii, -:. A •. :i,.: ..... d .. a.· .• ··º· .•. ·. no ... M. a. ran. hão". '.'A paz: de Irhpelidos. pelas ardentes1texórta:. . . . t ·mente preparada promo .. 

- ·.ovelhas, Sac. erdotes e. fiéis, ... nos entr. e- conven1en e , . foralll 'escollll·.dos) .. ·' ,,suges.tões .. para a .di.réção, P. !-ogr.esso '. · ... Je.j_._us.i_n·o · c. oração _de Jesus,'· Rei e .. · .çoes. e augusto exemplo· de . · Nosso · · · · · d ·M, . . p 
"" · · · . gu·e·mos ·a e'le ·co·m .novo titulo e acu- vendo-se · em to o o .ex1co,. nas a.., · · e vida.·dosc. entras.do A ... da o.·Es- Ce)'l,tio .. ,de·•todos os·corações" .. ·.· · Santissimo··Padre· o Papa; pensamos, · · d Bença-o ·Euc' ar·1·s· t1·c·a H1·no·· · do· Con• l\l V , · · 1 ·- .. d ·f-Ih do=os .. ·a ·e·ss· ·e m15• t1·co .Tron··o da··graça róquias .. e nas. D.ioceses, .. por meio ª ... . · .... ·. , · · : · . · .. e.olha., fol'r.naçã .. o .. e .. 11.redic.ado.s·do. s ze- , inalizando a sessãe> haverã uma , enerave1s rmaos e ama os 1 os, -·· g resso cantado ·por -todo ·o povo ~ô · , 

1 
., · - · · "d d nara.· cons· eg·u· ll' .. mi·seri·co'rdi.a e _awu.·lio Ação Ciitolica, a "Campanha da P_u_-, ' . . · · ,. ~ : .!adore .. s e. zel.ad. oras.para aJudar. o.'.Di• sa ação ao Exmo. Sr. Arcebispo na suma convemenc1a e opo.rtun1 a e ,. if Sa1·r da Catedr·al e na·s .. 1·uas pelos , , · · d · · · , · , d , op' ortuno. na·. hora .. pre. sente· .... " reza", afe.rvoràndo as alm.as. e pur i ... · · . . · · · , retor · do Centro", · . D. Carlos Carmelo de Vasconcelos e' ·consagrar toda a Nossa ama a. Pa-

grupos dos Cqngressist.as. Às 16 horas; Hora Santa. ... :M ., à/. , . . . , ' ·,. tria·'ao':Iri).áctilado .'Coração de" Maria "E como nãó acudk cheios de amor· cando os corações. · 
Primeiro Oi~: : Quinia-íeira, 26 ele .ljl J9,30. llor.às, s. eg. n.nda. s ... e,ssão '.So,· . . ·:.· ·.··.N. .. -.'~Í'.m ... e1.·a;nolte .haver. á :Missa .na Igre, Com esta< consagração desejamos, aci-. -, e confiança. ao Imaculado Cora.-jío de · · · · · · LOMBw1t1 
l b ·- S h ·· l\iI' d · E · · , · · · · ·Mar1'a? ... E' ·el.e .o· orga-o mais n.o. bre e A. C.ONSAGRAÇA.O. DA. ,CO. . ~ ou u ro: As- ·. oras, 1ssa o spin. Iene, durante a qual os conferencis- · ja;"' o·s'- Remedias .- celebrada especial- "ma de. tudó, 'prestar· nova e. fervente 

to Santo,' para pedir as: bençãos ele tas fàlarão: sobre'." o. A .. da ·Ú. e_· a ··ill - { ê}para 'os hoin.éns, . . . , ..... l'\omenagem. dlé? amor e gratidão A San- precioso do corpo virginal de; Nossa 
Deus sobre o. Congres~o; na Sé,Cafe- Santa. Missa. A Oração elo Aposto- ·. .. ce,rramêntó · .C.:: .'Domfügo de. Cris-· · tissima,Virg'em, Mãe ;de Déus e.' .Mãé Senhora, o órgão que ministro~ aquele 
dral. Saudação dê home)iagem: ao· ;lado» e a "F9rnàlha ·ardente. ele> ca0 ·'(29'de QUtubro :'·Às 9,30 l1oras,' nossa· qúé, desde a ·sua. aparição no puríssimo sangue e~~ que .o .Espírito 

No grandioso templo Votivo Nado• 
nal qa Colômbia dirigido pelos Padres 
Claretianôs, os Prelados Colombianos. Santo· Padre ,e· ao seu rei;fresentaiite; . ridade: . · Magnum :flet.atjs .·Ol]US. ,· . () e1Pontific~l na'. Sé :catedral. . · J'·.T.epeyac, 'não éessoú "de distinguir-nos · Santo· formou o corpo e sangue. do 

Exmo. Sr. Nunch · · · · . • A. da P-, prolongamento e-- continua- .U Iwrás • ·. gra.ri.clioila .Procissão.'.:, com ·.as :_inais delicadai;. ternuras de seu Salv·ador do mundo/· que deveriam· · reunidos em Conferendas Episcopais, 
no dià ·21 de Maio consagraram a Cç.,.: Às. 16 horas lia.verá. uma. conferen• tão da Redenção·". . . · ... · . . , .·.e .. ·.·. Jitica/a;;qtial ·sorti o ulti1110 -a,to.'. CÓrpç~c,•,~!!Jernal;~ que :consolou, co,- ser oferecidos na Cruz. como propicia:. 

eia sobre "A, historia, orgàni~<!-ção, Terceiro Dia - Sabado, 28 de outú, ,dô'WJ!§<>.c.ertari1e. ', · · · mo- sÓlllente.Ela sábe. fazê-lo/ a Igreja ção ·pelos nossos pecados. E: o Cora- · IombÍa a& Imaculado Coração .de Ma .. 

A GENUlNA 
"' . :•·. . . . . ·. ' ' .· 

Um ve"p~rti_no paulista publi-
cou reé:entes declaraçõés do adi-· 
do militar 1;ritanico: no 'Rio de 
Janeiro,. sobre o · regime .social 
vigente, em seu país. Mostra na
quelas declarações o .distinto di
plomata,: que·. na. Inglaterra as 
fortunas·. particulares têm. sofri.;. 
do cortes imensos. Assitri; o du:. 
que de .Westminster, por excm~ 
plo, que tinha 120.000 'li.bras. de· 
renda anuàis, não.tem J1oje.scn~o · .. 
4:000. · O vesper,tinô encimava cs-" · .. 
sas declarações .com um titülo ; · 
capcioso: "àca9ar~111-se as for• 
tunas pr_iv.-..das na Inglaterra" • 
Assim, conservar.- uma fortuna 
de 4'.000 libras de renda anual é 
O meSlllO'.qUe suprimir todàs ,as, 
fortunas... · · 

Seja como fôr, a rcs'peito dis· 
to é importante lerübrar, o que 
disse recentemente .o Santo .Pa~ 
dre: nas transformações ·desta 
guerra, 05 povos. devein ser cio
sos de suas tradições cristãs. A 
Inglaterra, se bem que piotes-: 

O cortejo real penetrando ~m Buckingain Pala~é após a coroa~ãó de·, Jorge V. 
·~ar elitessoci;is prosperas e po- .t~m ~aqiclo -~~oluir dei1tro dos 
detosas; no proprio interesse co~ ,quadros de suas velhas .e. explen-

tantc, conservou muito de cris
tiío em·. suas institnições poHti
cas e sociais. Se bem q1,1e a Igre
ja seja contraria ao excessivo; 
acumulo de riquezas, vê com' re-

. serva as mcdicfas: drastiéas . e. 
afirma a .nccessida'dc de conscr~ 

lctivo. , · . . , · ··. , <lidas instituiçé5es. A s11p_ressão 
-A 1nglaterra deve, pois,' cui-· da aristocracia, no caso co11cre~ 

dar. <le ·evitar as. influ<lncias so- 'to da Inglatérra, seria u111 desas
cialistas ! de 'qualquer • natureza. tr,e c,oúf. que só os conrnnistas 
Até aq.ui, Ó· b,91i1 ·· seÍ1s? :' inglês· .tedàrn a lucrar. 

JUB[EU DE UM ILUSTRE PIEIADO su3,"i:~~ne:~~1:r si~n~:::eal 
Com~mora-se no ·))fOl\imo clia'l9, O criou var,ias novas Paroquias, zelou. pc, · ·. 

25.o aniversario da Sagra~ão· Episcopal lo engrandecimento de( culto,. estimulou .. a Ge~tapo .. 
de S. Excia. Reyma. Sr, D. Antonio dos aos ·Parocos a. construirem ein todas ·as 

· San too, ilustre Bispo Diocesano de Assis. Paroquias' igreJ· as nov. às, construiu em · · ·· Sua- Eminencia o .sr. CaJdial .. Pier-o Exmo. Revmo. D. Antonio José dos A&Sis um majestoso predio onde . está 1 ,. 

ção mais santo e puro de todos os co-. ria. . 
Celebrou-se ·missa pontifical pelo. 

Exmo. , Sr.: Arcebispo Primaz da . Co• · 
lambia; ·as:slstindo, os .demais aBispos, 
irradiando-se a. cerimonia que foi 
acompa.nhaçla ein todas as Dioceses !:I 
Paróquias. 

' A DIOCESE DE JOINVILLE ENTRE• 
· · G·ÜE" AÓ' IMACULADO CORAÇÃO 

. rações . que. sempre .pulsou uníssono 
com ó Coraçãó divino de Jesús. E' o 
Cora~o da Mãe de Deus, "horto . fe
chado, fonte sêla~a", . ort~e o. Espírito 
Santo-,colocou ... os . mais ricos tesouros 
·de santidade, . graça, virtude e dons 
preciosissimos jamais concedidos a ne
nhwria outra criatura, fora . do· Cora
ção deifico de Jesús. E' o Coração ·da 
Mãe dos · homens· cheio . de · ternura, 
comp.aixão e misericórdia para os pó- , Na Catedrâl .de Joinville foi o mês 

· bres pec·adores. E' o Coração ainantis- de Maio; êstê ano; celebrádoºcom es• 
·sinío que. como. sarça mistiriosa arde, peciais ·solenidades, ·em· preparação ao 
sem jpmàis éxtinguir~se, nas• chamas, · ato da Consagração da Diocesei Os fiéis. 
da divina· caridade; isto é, no mais. pu- foram instantemente convidados é fre .. 
i·o ámor de Deus e:no mais generoso quentarani cotn .grande concorrência 
amor. dos homens; Nada. pod~. Deus os exercícios, tendo havido diáriamen-. 
n~gaÍ:'aos ,pedidos dêsse :Coraçiio eín 'te, feita, pelo Rvmo. Cura, Sr. Padre 

. 'qi;e ,'cI~r.raII10U tôc!lis : as >"iqu~zas de : . Sebastião . Scarzello, pregação . so.bre 
.· .. SEfU ainoi,,em: que o· Verbo incarnado . às" prep<ogativiis. da . ex.ceisa Mãe de 

vê a. fonte da sua vida humana e· r(!- Deu~. N.ó· ultimo dia a lg1·eja, linda.; 
' covJiece o :~egredç de. ~ua.;, _ternuras,. tnente · ornada, estava · literalmente 

.. :. a~~~g_ação::~ · ~!fl<?tO$Íd:11çles,, 1ll~e'rÍl~~. ;< ehi.;, ,gor #SJa' ·.OCafilãe) .. O 
.,pi.u:,.~~-.J1ll~,..,,e,, ~---~ 

~t?~ahlti/~r!\inmíl> . .· nfüÍ·''?;tifbii;:;, .. ,. · .. · •... •.·. , 
·''q~é'-"efu :i'ódõs es iallé;iin ... 's.\mi; _ Vigár-io:'Geràl,w o ~'vnto. Cura, ante. ', 

:~.~: .. ~. · .. ~ .. J.J .i!i! ... ::, .. py.· ..• tlc·:·.'~,.-o .. s\ljl:i.)11g,is '-te.ln• fr . . à. à.: ~3!). osição.:' dci::},mtifs}mo s.~~~. amen ~.· 
~e a'''áprõ'~~~~ff-~~-~1W9~r~,ç~~ut. · .. ,~o,.,:~ •ato de Cons~graçao re~1g1do po~ 
e· o corasao de sua ;ifil1n\it~mi~,Mie,"',Z!'~1".~~tidade, . · . · 

. .'. , ·,: . , .. ·.-' . .-, · .•... -·' . ' . . . ' ·-~::·'_>''\:.~i:~~~--~, ~; .,' .•. ·. '> ·,. ; ' .. • : 

PLANOS PARA RESTAURACÃO aos MO
NUMENTOS REUÇIOSOS. DA ITAUA 

Jâ . foram· 'inicia:dos os 
~onstruç.ão da -Basilica 

, ~· de <>utras 

traoallios 'de. te'! 
de São .. :_L,Qt1renç_Q 

WÁSHINGTON, - ., Iuter-america
.na) ..:.. um· estudo sobre .os· danos 
causados pela. guerra aos santuar:os, 

· tesouros aÚisticos . e . monumentos 
historicos italianos- foi, · reéel\temen
te realizado pelo "National .Çatholio 
\Velfare Conference"; orgão ·do· Epis
copado . norté-'americano. 

ão sul de Napoles, segundo. se no
ticiou, ·não s.e registraram· danos nos 
monumentos .. historicos,. mas, entre 
aquela cidade e Roma, _consideraveis 
danos foram causados aos santuarios 
e monumentos. Desde Roma a Flo
rença, acrel;jcenta o referido estudo, 

. qua.si não se .regist.raram. danos, elll 
virtude .da rapidez do avanço aliado. 

Na região. de Napoles; foram des• 
truidos cerca. de 40 santuarlos e igre• 
jas. Está inclui da nessa li~ta a· lgre• 
ja d-e Santa Chiara, no coração éia · 
cidade. As Piredes dessa igreja aJ11-
da. estão de pé ·e ela p·oderá ser. 1:e· 
cónstruicia com .os materiais disponi
veis. Todas as outras igrejas da 1·e-

. . 

.-Jgrejas 
. 

consh'uido, foram guardadas. para. e3.1 
sa objetivo. 

A reéonstrução da Basilica de San 
Lorenzo em · Roma . prossegue. Os 
trabalho's estão se~do realiza.dos lll• 
teiramente pelo g9vE;rno, italiano, da 
acordo com ·•a:;; condições aprovada!'l 
pela Comissão de Controle>.Aliada n~ 
Italia. .. · 

Ó coronel Henry C. Newton, 1·epre• 
sentante especial . da. Comissão · d~ 
Monum,entos, B~l<l.s Artes e ArquiV'~s, 
realiz-ou recentemente uma excursao 
pelas· zonas. de guerfa italianas. .Ao 
regr·essar numa audiericia concedida 
pelo Santo Padre Pio XII, explicou; 
a. Sqa Salitid.ade .o programa de· te• 
construção. 

RECRUDESCE A PERSEGUIÇÃO 
AOS OATOLICOS HOLANDESES 

As tropas de ocupação .da HOianda. 
~ão· tiver~.m o teto substituido, per- estão desenvolvendo uma campanha ~ª"' 
manénte ou pro\>:soriamente, e já .se tanica contra 08 catoJii)Os dequé!e pais. 
iniciaram os trabalhos. de restàura. · 

Homenagem ao Revmo. Pe. Sigaud S. V. n. 
Santos,· nasceu em Cachoeira dos Caros funcionando. :o . 'Educandário de' Mai'ia . re . Gerlier, Arcebispo· .. dEl.' Lyon, en
pos, a 23. de novembro de, 187Z, filho do Imaculada, dirigido pelas Irmãs de .ca- viou. ao·· chefe regional da. Gestapo, 
Sr. Antonio José doo Santos e D .• Virgi- '. ridade, levantou o predio do futuro Se- 'lia França, uma. carta ,eni que· Sua 
nia Augusta dé :Figuéiredo Saritot." Per- ' 'm'inàrio. que· ainda está pá.ra. conclu.ir; · .. - ' ·. · · · Emc; protesta veemen.temente . con-
qeu ~eu pai quando ainda jlra menino.i patrocinou· outi·as' grandes oõras ·na•'ci- . tra -4 , matança de centepas ,de iies-

O "Nethrlands News -Digest",• em 
ção de interiores. No entànto,- talvez., longo -editorial baseado no periodico 
séjam necessarios varios anos. papa' 1an· d ti e ci·rcu·1a na Holanda, c esnoqu .. · ... 
com11letar Q programa de ~econst~u· "Kathollck Kómpas" .. descreve .as cenas 
ção. · de · incrivel barbarie praticada pelos 

'.Amanhã, dia em ki/}:,:··,.,,.,... ._,,. 
que a Sta. Igreja f'' 
éelebrará a festa 
liturgica do ~lorio- ·' 

. so redentorista, ., 
S. Geraldo Maje- fi 
fa, comemorar-se- ? 
á o onomastico do 
Revmo: Snr, Pe. 
Ger~ldo de Pro.
ença Sigaud, S. 
~- D. . , 

O .ilustre Sacerdote é professor de 
. Teologia · Dogmatica no Seminario do 
Espixito Santo, e Assistente Edes:.as
tico Arquidiocesano dos. setorr.s mas
culino e feminino da JEC. 

Dotado de inteligencia pr.ivilegia
é:la, o Revmo ... Pe. Geraldo de Proen- . 
ça Sigaud, alem de teólogo profundo, 
e pensador · que timbra pela acuidade 
de seu senso catolico, ·possue um fino 
temperamento artístico. . . 

Por sua alta piedade, distinção e 
afc1bil.idade de. trato, S. Revma. dispõe 
® W'.!51l "11'.C:1,U.2. ge, .i·~,l~Õ.e~ •. ~çial• 

mf!nte nà JEé ·. se reveste · da maior 
significação, e, por este· motivo, hoje, 
ás 15.30 horas, . a Juventude Feininina 
Católica promoverá uma homenagem 
á S. Revma., que se fealiza"á' no salão 
de festas da. Escola · Sto .. · Adalbe'rto,. á 
Rua Conselheiro.· Crispinianó .. 

Para a ~olenidàde, á qual estão· con.:.: 
vidadqs os católicos , cm gçral,, foi or-· 
gànizado o seguint~ pr°'Jràma: -

I _ .. Saudação ao 'homíirtageâdo ·pela. 
senhorita Aida de ·. Oliveira , Caleho,.' 
preside1J,te . da Jic . 

II - Canções rq;pulares ·e Poe~-iâs 
Jecistas do; Colegio ~ Côn.~gàs de: ; 

Santo Agostinho. . ·' 
III ~· Pachner' ;. P1·eces de ]filhas : -
Côro a 2 vozes, , 

J ecísta.5 do Colegiô Sta •. Inês, , . . 
t • ' ' . ',' . •, . ';( ' ·. ] 

IV-: Cri~das>Modernas - C9media, 
eml·-~\o. , :'.-~ 

Jocistas, de, varios_,nu~leos. ,. 
V -, O cofre. vazio.'. - , 2- Cênas,: 
Cruzàdas, <ia, 15ellUllai·io das· Ji;du1an•, 

.~~"' ......... , , .. - .-.-

Fez Primeira Comunhão em 1882; seus , dacie de· Assis, cónio a. Santa Casa, e Ali!• · · 
P. rimeiros estudos em .. C\ft'so. 'Preto. ln- lo de 'são Vicente:. . , . . . soas, ·uiulheres, criànças ·e Yelhvs, 

· realizada nos· ultimos dias da. ocuna. 
gres.sou na Congregação da Missão. em t>.: Antonio na sua vidà. particular ê tão nazista, na região. de ' "Rhouel• 

· PetropolLl, a 19-8~1893. . Um ano .de> um. santo;; no governo da Diocese um seré:. ,. · 
pois tez a profissão. Os estudos supe- ; ti'abalhador incansavel. · A sua· dívisà. é: . 
i:íores fez em Petropolist e de 1898· a devagar, mas seguro, Todas a.s :mas Entre outrps trechos~ destacamos . 
1899 na Ca:ia-Mãe·.,da.Congregação em ·resoluções_amadm·ecemnà,:oração. Por .. os· seguintes:·· · 
Paris. . ' · istó -a.' Diocese de Assis, tão sabiamente ·. "Cheguei ha pouco .de SL. Geuis,· 
. ·Foi ordenado. no· Rio de Janeiro, a9 adminLstrada;faz··votos a Deus:que con- . Laval, ·com· o doloroso· dever .de .apre. 

de junho de 1900 pé10 Arcebispo'D. Joa-: "serve·ainda:pot·muitos anos o•seu·ilw.• .sentar a ·v. S., indi'g'nado com o és-· 
quÍJ).1 de Areoverde .. \Foi professor do: . trel.ntistite. •. ·.·, . . · , ·. 11etaculo que· presenciei ali e que 
seminarlo do ·Rio Comprido, de 1899 . :àiil ,pal.avfas.:não ·po'dem 'des.creVer,. um 

:u!º~;m!~-ames:~~~.~~io dc:
11;i~~ ... ·: GUN,ICf INf ANTIL ·ºº IP IR~NGA; . :'!~~~~:át!º~~t~~~~~;~! ,:/!1:.i;r(t! 

de 1900. · · · · ~ Clinica··Infantil do Ipiranga, uma . á.gosfo;'· a ;quà.J: foi' seguida d.e outras . 
Passou a Recife, onde ·demorou pou- das )nàis:'antigas instituições que en'. uão: 1neliós: dôlorosas; ' . , ·. 

cos meses, sendo transferido a Diarnan- ,)'e. 116s·1midam do combate. à morfafü "Quão ·desolado ·se sente o. meu ·('i;
tina onde ficou professor do semina~ ·dade lnfantil, desenvolvendo uma. pro- ,pil'ito, .mit,u1do estas'' sement,es de 
rio atê 1918.. sendo . feito Reitor . da, :funda. e ~alutar campanha. de aux.i-. odio, que atos semelhantes .. espalham, 
casa, pouco ··depois·· foi .sa,gr~o Bispo• lfo á ,maternidade,; reservou o dia l 1. na. <>casião . em' que ·o- mundo· aspira, 
de. croia · na Ail:iania.; e. ·Auxiliar; do. Ar• . · pp. ·.J:lârà\cqmelllorar · splenemÉmte '. o·, pateticamente, <> encontro·· da. · fta.ter-

. cebii,po ·D.é Joaquim Silverio: de· Souza. "Dia do lactente".:. · niélàde: e 'da.'paZ'". . " 
F,olnoll)eado pr!nÍeil'.o Bispo µ.e,:A&Sls/a . · ·,Ã:, solenidade, estlve;am, presentes- . Finalizando, ·sua Eminencia' (lecla• 

. J2. de novembro de '1929; e. tomou'pOS•.', -·alitc,r}dàdes civis :e :.mil)tares, :,cons, . >l'a. ' "Não.·vaeilo',·em; afirmar · que· 
· :;e da~D!Ócése. a 19 :de·marçoi:le :l:930; 'titnindo Üi11, dos· atos'da "~éúia'nà/da- aqUeles que compartilham .desta· res• 
·· :';Na..·Dloce.st)_,.de ,Asi;lll" s. iExc,ia..\tra.lÍa'·., Vrianf)a'\ q~~Y~!!l:;§!lygg:reáli?.ªUa.,i!!,~: 'pónlliillilidade; 'se,-'deshonrara1ª-'-·P~Â 
UlQJI~~ .'~-Qr11_a~,g, ~â~'trél::nôs,::y ...• :·.· .. ; :·:.~.-.-:;-;a ,-..;..-.;::,-,.,e;--;- i • !!~.!PJ;!l~; áosi olhos .'filfll},ÚU:dQ'?j _.,: . j 

,., . -·.- .• , . ·.---~·· f:_- ...... -.--.• -.J, ·. : -·,-. 

,'{ . .', 

/ i 
i 

O Mosteiro Dell'Oss.ervanza, perto "defensores ·da civlllzação". Assim é 
üe Siena, famoso pelas placas de' Del- .que· inumeros sacerdotes foralll acusa• 
Ja· Robbià que adornam suas paredes:' doJ ·0 presós,' de preferencia a alta ma.: 
foi ,"virtualmente desfruido. Os ou~ drugada, sob pretexto .de uso de armas 
tros. ten1plos e igrejas no norte sofre• i,rolbidas. . Os saques às Igrejàs ~ 
raro· danos reduzidos. A famos·a tor• Mosteiros; são feit".os debaixo do pompa~ 
re de Pisa ainda -continua de ilé, rÍlas so estribilho: "busc~ e apreensão · de 
a , Giotto Campanilla, eni': -Florenga; armas". 
foi destrúida por 13xplosõ13s, A lgre~ . ''Em nossas·Igrejas nã.> se encontràm 
ja de lmpruneta, .. ao sul de r1oren- fuzis ou revolveres _ e$creve o "Katho .. 
ta, famosa pelas obras de Della Rob· aick Korn~". ;...· As armas que gua.r" 
bia, foi tambenr déstru.ida. . necem· nossos templos não se· escondem 

Os tesouros· de arte saivos i>elos debaixo da. terra.. Por. ventu.a os -li• 
aliados· estão bem guardados. · 'Entre vros e a. BiÍ>lia. .são perigosos? F.stas 
estes se incluem obras'de Giotto, .Del são ·as' unica.s armas encontra.das ,..em 
Sarto, Perugino e 'todas a:s. e'scultu- s=·buscas". 
ra·s de Miguel Angelo.' da Cap·e1a dos Um .meio excelente ,usadç, pe,los to-.. 
Medieis, em Florença. ' tallta,rtos . para. escravizar os. povos é .~ 
· A· Aba~ia de Monte•.cassino tei·á. imprensa. amordaçada. Assim, nr. HQ• 

. de .ser' reconstruida, ·eniboi:a. os.· ali. Ianll.a, 'sob à ocupação nazista, a ini~ 
éerc·es e os ccimparti!Iientos; subter- prensa catoJica, até então florescente, 
raneos estejam• intactos. Os Monges · · foi · amordaçada e extlti.ta, tornando-se 
Bened}tinos estão vivendo nas salâs. • impossivel a criação de novos periodicos, 
habifaveis de onde foram r.,urados o maior jornal catolico holandês "r;e 
os' destroços. Peças· de escultura que Maa:;bo"e", desde 1941 cerrou suas pi;,l" .. 
auxilijtcrão'. a· preservar' o·. catatet do·. ·tas,•. premido.· pelos nazistas, que . contt .. 
MQ§,teiro1 /f!UandO"-O mesmo~~ · rg,, . tH18,Jll S,eli!,\Q Qa àl~O~S j:18, !;,tí,ii!).\dacle: 

( 
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.. ~~~f.~~~~ ,,r _ s A_N c _________ u ·1_s _-e n RI s r 1, . l~}E_B 11 r Mti '~S lA0T,~, l~~sÃ \ º~\Nz~i8ll 
A vitoria tem um prestigio inexce- Caixa Postal 147-A , PlinJO. Cerreá de Oliveira· . 

COMENTANDO. a o. ·-.. ---------------
OPORTUNISMO 

idivel junto a .certas pessoas; Tudo· o · São Paulo . '.'.'· · · ·~ · ,; ,:., •,· · ' 1 

'que está na moda, tudo o que é bem v,m-ôs em nosso ultimo artigo, o nexo intimo dos . Por Isto, Dom;Carlos Carmelo ·de Vasconcelos Mota P. Arlindo. Vieira,. s. J. ,:r:~d~, t:;on~raqj~nt ;e:~t1e~~ '!'s-~t~: , .- ,... dois primeiros anhelos !1,fl\11'.'Ciados pelo novo Arcebispo Tala _métlculos~ménte .do. que respeita ,.à/tormação sa- . . t d 

acolhimento entusiMta, São 03 fieis .Ano .. 1 ••• •••• ·._, •••••• ,.,. :~\~.OO .:1:J!~~- P!tt~ta ·lns~~uçã~ yate~uetica e a vida eucarlsti- cerd9tal'. . S~~te:sé·,que O apaixona Judo cw: .se r,ela~io, ·~a-~bº!:?u~~sga~~~:s ese,~~fu: :"iºgl~~ci·! ·Re~c·htodda:te:~:!~eujasqu! t ~o:!~: ct! 
ma]S. de· voto· s do• i;do'lo'·s··· ·do.''m' o·m····ento, ' Emerior • . • i,a ;,..:;. •• · •• ,;; .. ~ Gí.'hi~,00 ca;;_;p~_p.9"1s9,,;;pQm. as,A,(!as,.e.r.,_'1.ifielr~.s s'uplícas 'd·o "Anima· ne com. ôs seinlnarfos, que não ha rec'ursos •ne.nf,sacriti< '"· "·', ...,,.. ri~ . . · "H· ... ·1· d · ' , ' . 

~ · ~ , · .· , . ·,. · · · · . . tanta !nfluenc a como na o an a União de Operarias catolicos tinha que e ~stão à frente dé todas as populari- Numero av1,1lso ·····~···· Cr$ 0,40. Christl", cios ·que .. meça. para·:.proporclona'r. aos. futuros levitas ª.· .. ·pi-otestante," •. Ali vai .o cato~lcismo ga- suspender suas atividades e que um co• 
dades. , N1.11ll.er~ Al~~4~ ._;~~.~,~:;. :srt~ 1,!Q:~ },'.gJJo anoelo muito vivamente expresso por· Dom formação que;devérf: ter. .j:;'i'i ~ . ,1:,;'i:nha~~º.' !1'!rré.~~ de •. cl!,a pa,rii,: dia, não missaria · nazista, com . plenos poderes. 

Rogamos aos nossos assinantes ... «:9• , e 1 ·. ·. · , . .. • . . - ,. 0 -
~uando .o nazismo, o f_ascismo e,í!S- .· mfihirarern:.a muaaitça ·,de'.seus ~dti->i\ó}! os:~?~.f?'\;!-~t;~e Vasco.ncel.os. Mo.ta. i_ qu_e ~ .. ª. o P.a.1110. No. qúi: cp.nsls!e; esta formação? o público em ge. só graças as conversoes ma.., ou men s ocuparia o cargo de conselhelro. A es .. 

sem. elhados estavam. ern· vaia, a ''fin- t h s d d o numerosas, mas sobretudo em razão· da ta medida respondemm os Bispos com 
- .. reços para a Caixa Postal. f47-A. en a mu.1tos. acer ote~. Na a mais Justo, Sacerdo-. ral o ignora,· ·Na. .viêfa apagada e humilde do sem_lnaris·, i·e!atlvº p· ·'J.an·ç·a das fam'lias c.à.tollc.as, Umº ··comovente pº•toral que foi lide .. da"osseguia,a,dentemente.EoLE- .. · . ·, . ··, ·· , é .. s·. , b · · • ·, , · ~ u ' w - -

· ·GIONARIO sabe O que fói'a Tüfa ccih;. ----;--,: · : ·.· · ··.::,,:.:.tê: . nec.es 'ario.para distri 'uir ·os' Sacramentos, pára en~ ;t~, ele vê.apenas çi()ís'aspectos: a sequestração do mun. 0 que .está em vivo contraste com o m todas as igrejgas a 3 de àgooto :do 
tra esta "onda", quando uma ver\iil.,. . SUCURSAL NO RIO: . . ·· . $IJ1a.U111.fléis, para auxiliar. o. Bispo no· gover~<i d~· Igreja: do, li ,i eispe~Íallzação em mate.ria religlos11. Por ·mais depauperalll.entq d1111 .. de óutros credos. mesmo ano. Nesse corajoso documert.:. 
deira rede de intrigas se trançou pá-. .· · :'Agénda nótfoícila Sul-, ,Ora,. sem os _Sacramentos, a doutrina, o g·overno da lgre· . (mP. .. ort.anJc5 .: q.· uo · seJà. m ·estes aspectos, estão longe d~ Nestes ultimOs lutros fecharam-se cen- · to encontram-se coisas deste genero: 

b f h · Atneriêana""A:fa:press" · · · · · tenas de escolas protestantes, por fal- "Devem· •er neg· adas os san·tos sac'ra .. ,ra a a ar a nossa campan a anti-to- . .·. . . ":: jas está subvertido todo o· ..-egime de salvação das almás,". esgotar tQd,a .. a realidade, A um ilustr.e Sacer.dot.e fran- 1 ~ · , 
;talitaria e coii.strangér~nos a mudar ' . . . ta de alunos, e foram entregues pe o mi:ntos aos que continuarem a ser mem,, 
de atitiJdé, -otenl, os· tempos muda- ... Rua Alm!tante Bimóso, 7z· ;_ ; A~},tr,í~\e§r1ailtç,; .º ,~~9;e;f~~!f: é indi~peilsávé! para O . c~s, pe_~guntou:se certa vez .o que fi,zera em se1;1 tel"(lp0. governo à' hierarquia cato!ica._ Nesse ·· · . , . 

. S;àm; ;Ôs názi~fascisinos entraram em . Fones 2?.~.4375 e 43~663? · "ü,9:~ri,;,;~:ê~s~,áriµnf' q:ue.'.<f .lic~onquista da eterna bem·· d'e' seminário~ tt muito ,simples, respondeu, e ramos dois, ritmo, dentro .de a
1
Igum decenlos, os ~~:ãodedequi~:;1.ii;g~:1:;{~
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b~lva, · E quein é que agoi'a se vê a --,.. ave ... ti.'tur.a.· n. ça, à.· .. · reatlz. ª"~·º· '.'da :C,gloria de ·Deus.· em suas atire:, :ur.n· · pela· J'an·e1a·. e .'ficou O .outro. Que.m será c.a''-'Z:· catolicos .5erão a ma orla do país. Res-~ Anuncios· x . . . "- taurada ar hierarquia ·em 1853, assina- nova mMcara. O mesmo. deve aplicar• 
apedreja-los com ardor de profetas? p b 1 • • cri~tu~i;- ,'Ad'e'ma.is; .~éin>o i·açerciote não ha · verdadeira ~~" compÍ''e!)iider hojê esta linguâgem? Todos, n6s nas- !aram-se para logo rapidos progressos se a. todos os membros de todas as de!" 
Os mesmos. componentes. da "0nda"; eçam ta eª• sem compromlSSo. civiii.zé!çã~ •. '.q gra,i,cÍi: Ppn~ifice Pio X escreveu que a c~mos,. em )onseqUencia do pecado originar,· com .defel• . do catolicismo. Reapareceram as anti- mais organizaçties do. partido nacional;. 
:reconhece-se o cheiro·do· mesmo ·in'- •·'"' .. ,,. ·· .·. , · .. '· · ·· · · · · · · f d $?cialista". Afirmam os Bispos que. com 
censo que Outr-'ora era· .q.ue;~ado nos Não publicamos colaboração do pes- u~l!fa ·cívlfü:ação verdàclefraniénte digna deste nome .é a .tos. morai.s profund. os. Houve um escritor que. disse q4e gall ordens religiosas, un aram-se no-

uu t nh dr de ,·.··'·:·.,.,. ,. . . ' . , ·va·s .congregaçoe· s dõ•tinº"as às missões o 'coração a chorar Iagrimas:de sa.ngu1;1 
· lt d t t lit · ' d soas ex r11 as ao .no.sso qua o . cat~., .... i,~a. ;:.A. s .O'utras ... civiPz,11,gões,' a gre.sa., a rotnana, a d • - · · • d b b "" "" a ares o o a arJSmo e agora e e• i·edatores. .. . ca a .gera!;a.o nova e uma •lnvasao e· ar .aros., no. mun• e à educação da juventude, e por toda são forçados a tomar tal ·medida, que 
dicado aos templos das Democracias. hln~ú~/são 'f.ascunhos,: ef,Pl,ndidos rascunhos se quiser- do, Esses defeitos· existel)l tão ·no fundo de nossa per, a parte .se construiram novas igrejas e compreendem os sacrificios que exigem 
Mas, não nos iludamos. Se, por acaso, O LEGIONARIO tem O · maximo moJ,';,,~as enfim rriero$ 'r.iscurihos, meros esboços de ci, ·sonalidade que extrai-los é O mâiii doloroso d~s labores. novas escolas, não raro à custa de in- dos 9perarios, que a ele~ ser-lhes-ia mail:I 
os regimens wtalitarios conseguissem 1 ·· 111 . .;.' , 0 · f:. t. · t, d. ·· 1 111 ã ·. 1 . te !fi IM . facil ficar ca.Jaé!os, mas o dever de ofi,,. 

1 b · prazer em receber visitas às insta<!,- v . ,z;~f~9., , ,. !l ,,li, o,: ... o 11 .a :e :,,- zaç o, nasce da exce en· N.osso Senhor emprega uma,. expressão extremamente gen s sacr e=· · mais uma vez evantar a ca eça, mais • f' . . - . . . . . . , , · ·. 0 ardor dos catolicos holandeses ma- elo e o perigo que correm as àlrt'las 
:tima vez eles mudariam·. de bordo. E ções de sua redaçao e O icmas mas .eia .. d~s quaqdades: cio. homem •. Ora, o homem s6 atinge energica; .para .. significar. nosso ª.pego aos defeito.s: com· nlfesl.a-~e no numero·· exti·aot·dinario de imortais os obrigam a afrontar todos os pede que não sejam as mesmas fettas • .1 d· · · · .· · · · •. 1 , -
não adianta incriminar-lhes a incoe- nas 2.as, ,tas e 4.as feiras, por exi- a pl,el}Jli. e da 'iperf~.tção, mo1·ahpossivel nesta terra, com para·os· com orgãos de nosso proprio corpo, e por isto, .. vocaçõ2s sacerdotais ·e re!lglosás e no perigos, Falaram os pastores e imedia-. 

· re,ncia e duplicidade: eles não terão · gencias do serviço. o allXil!oc,dos: .Sacr.amentós,. do .. magisterlo e do governo diz .. qu~ cleyeriíos arran~ar· 0 olh?, · cortar O ·pé· que> m;s ·entusi2.s1rio· pela obra das missões entre tamente os 200 .mil homens do sindi• 
duvid. a em .reconhecer o. seu p·assado. d '1 ., '·· ·• L' · · s· · - h · 1 ,· · · · · · · · i t·" Nad menos d. e 11º' dos cato catolico dissolveram, .sua. União. a 9'. r~.J~ .. r .. : ... º.·· go, ... i;em o .. ac.erdote nao ª. civ ll;z:ação ple• esca·n.d.ali.: .. e. Ém ou .. tros t. erm. os, romper· com um .. defei- 00 n ieis. ª 'º Quando vieram do nazismo, bateram · . · missionarios, nos tetritorlos que estão a sacrificando assim todo.1 . os . benefiélos 
nos peitos ·e exclamaram cheios de ] DIAS EM REVISTA na,'.v~;dà?eií-a. ·· · · ·· · · . to é tão duro·qu;1nto.seccionar.ún:i pé, arrançar \'m.olho! cargo da "Propaganda Fidei", são. 01,1-, materiais que eles e seus.Pais, llaviam 
contrição; "Peccavimus!" Se, por · . · · · · ·. ' · Assim, pois, todos os mais .santos interesses da lgre. Toda a vida espiritual se faz matando enérgica· glnárlos ·da Holanda. Politlca e reli~ criado. 
qualquer motivo; tivessem de . ban-,. • . . · , . . Ja e .da: flatri~ reclamam· µma abundant~ fl.'Orad.a .ele Sa· mente nos~os dcfoitos, desenv')lvendo nossas qualida- giOsamente, ~ hoje o catollcismo a maior Em 1943 de novo di!'ig!ram-se os Bis• 

· dear-se novamente para lá, novamen- cerdotes· em nosso pais, ), reé segundo ó divil\é,"i'nodelo que é Nosso Senhor Jesu.s força mor;..! do país. O partido cato!l-. .l)OO a suas ovelhas: "Chegou-se ago-
te bateriam nos peitos e exclamariam (Conclusão ·da 1.ª paá;) . . co. tem. ocupado no. ultima decada 3:l' ra ao limite. Serão deportad ; todos os 
compungidos; "Peecavimus!" ]::, do maquinarias, ferramentas, aluminic,, CriSt o, A vida de. Semlnario · é deatfnada P rdc1samente a 36 cadeiras na Segun:l ... Cama1'a, en- homens em .boas condições fisicas. · l!:: 
mesmo.modo, tornariam a vir para cá, aço, etc., etc:". * * :li a vfbrar as ~cutiladas declsivas~e i~réme'd'iavei;, n~s de· .;tre,100 de, que se ~omp!)e. .. .essa uma .depo)'t:,,çao. em tal escalá. 
e outra vez, voltariam para lá, ao in- "MOSCOU, 11 (U. P.) _ Os Este- feit'os coni que se. nasce. f uma luta. vigorosa contra . A Hoiaúda c,i,tolica possue uma im-· como n_unca se vlµ no muncjo ·cristã.o. 
finito, .sem a menor sombra de cons~ dos Unidos já enviaram à RUsliia .;. .. Ma~; a ·,vida sacerdotal; cheià êmbor.a de consolações tudo qµe pó$sa significar imperfeição •. É. preciso "atirar pre1i.si. pr:ipria que não tem igual em Para encontrar algo seme,Ihante temos 
trangimento, sempre que lhes aproÚ- 8.500.000 toneladas de alimentos e ma~ , sobrenaturais,. é' toda ela ,feita de cn.1z:_es, tim algumas· . el , ... 1 ,; •st . dore . us E os que têm ex nenhum pa4s do mundo; seja ou rião que retroceder até . chegar aos tempos 
vesse. Esta gente · impossivél. teria! de guerra, tudo num valor de . . P a· Jane a-· . e es pen 5 ma · -· . • . . . . · ." · catolico. O "?,làa.sbodtW começou em do desterro de Babiloiliá., qu~ fez :,e~.;. 

Esta brincadeira não seria mais do 5.537.000.000 dé dolàres, ·durante dois casas de Sacerdote tenho visto uma gravura que repre~ periencia desta· faina sabem que não ·:ha ·n·o· 'mundo çoisa. '·1869 como semanario; converteu-se em ·Clamar áo· pr;ifeta Jeremias: Ploratus ee 
que um jogo .infantil, indigno de maior anos e meio da vigencia · <la lei de senta üni _jovem Presbltero,._,qu·e oferece, durànte a Mls. · tãQ grórtosa, nem t~o dura, nem ·tã'o divina;: : ,·.. dlar-lo dez anos mais t1rde, até ser um ulu!àtus multus. ouvem-se. ·os .. Jamen:. 

'd - · · d · " · s d H ti O R · d t · 1 , , dos quatro mais importantes do país, fos : em· Rama.h. c.hora~se e grita~se cons1 eração,. se nao tivesse graves emprestimos e arren aménfos. sa a agra a os a. · e en or, cujo vu to aparece de ~lnto '\entusiasmo, ardor ele fervorosa. adiiiirliç~o pc- · com 
6

M edi·oa·o· matut'~~ e vesperj;iila·, 
m. con:ve·n· 1·entes. A. 1·n"a a·go· ra um·. or- · s· t · b. t · t· .. f ·me· licos f · · · · · · ' · · · · ""' • u- em alta ··voz; Raquel ·chora sobre :ieus 

u . ao es cs, os com a en es a . · ,orma imprecisa, cinge ao mesmo· tempo íl 1ronte do jo- los Jovens que vejo percorrer a e.idade, vestidos de um Ha na Holanda 35 dia.rios catolicos, e filhos". · · · · 
gão ,de nossa Imprensa ,Ptiblicou. uni que vivem dos artxilios americá:ri.os, e. vem levita com uma corôa de espinhos.' .o. distic:o. é: nenro ·traJ·e sacerdotal qu~ ·destQ~.-'~iv'a.mente_ ·da jµven- .. entre eles. a influente folha "Tijd", de . Foram depo· rta·do.· mais· 'd". 400 ;.mi·1 · 
artigo, em que se pleiteava a: exclu- que impedem o acesso desses .auxílios . . . " . . -
são do Vaticano éla Conferencia da Â Varsovia! · "Pontífice e vitima". Não conheço ;si!l'lboto 'rnelh~r do tucle d~ seu semblà.'iité:, Jóveris ·que de .. Passe>. apressadP Am*rd.~,n1. ·· · · Ôperarios ho!andêsés, sem. contar os 120 
P~•, ·por se'tratar.·de·Es'' taélo·fas·cis' ta. * * '*· que seja,· em esseífoia,'a 'ir:.da sacerdot.al, •· · · · • d'·· 1 d 1 · · d .A·oçupação nazista durante.três anos inil ÍUdeus ·do pa.fs, ·c.s.mil.l.tares. os e.s·. .... · .e maleta na ma,p se. · mgem,: depo s · e ª gun;. meses e e 1nelos, ·:semeou rutna·~ sobre ru1·nas · 
E. t • ' t· f Jt d b" · A · · 1· b t' f' · , .. · · e · t. · · • · · · · · · .., túdantes e outros sem córità que toram s a acusaçao e ao ·a a e ca nnen- · 1mprénsa · IS oe a, a 1rmou que omo acender nas· Jovehs gerações conte.n:iporaneas, .fe. ria.s, "ara ó curso do. Seml•nario. · o ·mundo · não cóm· · . n:esse p'afs ;tão· florescente. os católicos 
t ' tã d l d · · à · Ch · · · · · · ,.. énviadós · a Dachau•. Buchenwalde e · qe-
, o, e o es ava am.ente. contraria o sr. Winston urchill, foi a Moscou atraidas de tod.os .os làdos para as seduções do mundo nreenc:e··. a· beleza .de.··~ua vida. Más os que i,;abem por ex- dei·am ·ptova de inquebrantavel resis- · 

. realidade dos f. atos, que nem siquer · manifesta. mente pàr.· à · tráta .. r · dá ques• · · · ·· · · • ·· · " · mais campos d.e concentração, 
chega a produz.ir irritação.· M. as', o tão polonesa, e corre· o r.isco de .se paganiiad~, ó amor ã Y,}da de imolação, qúe é prcp.ria ·. p'erlericla propria· quanto é. 9uro. lutàr com os proprlos tencia espiritµal. Mussert, 0 chefe .do· Nãos.e interrompeu ... o ... serviço reiigio-

" ao. Sacerdote? :' Ccino horna-tas insensíveis "aos c:amô- .· . . nazismo ll(j$. Palses Baixos, em disc.ur-mais interessante é que, se por ven- arrimar ao guarda.chuva de <!:ham- . . _.d~f.eltos,' não podem 'deixar de se entus'asmar díante:dl so 'proferido· em Berlim,. confessou que so na.s"igrejas, mas fora.d~! não deixam 
tura. - ou desventurà ~ fossem vi- berlairi, ·.. .. res da pr\.ide'ncla'humana~. que' lhes ;foonsêlh~ i fügil\o- . .'iíbnr,igagão decses nioç:is, 9ue vão' ao' semin,arJó col,ocar.- "o baluarte da. oposição' éontra o na- . és i1az!stas pecÍra pai:' mover afim. !l,El 
toriosàs as potencias tofalitarias, es..:. Szm duvidá, o· "premie'r"' inglês tem mo de 1,1m espcj:ro, c!est,1. vida ,rti,ortifiçada,; e a abrâçar. si:; .d~balxo • élo infl'i.Jxo do~ Espirita. ,~!"nfÓ,. ·para; con:i · ·0 , . zismo ·na· Holanda 0 fo.rmam os ·inti,lec- àniqullar a. vida ·,cato!lca. Os semtna~ 
tar.,-se-ia fazendo agora acusação pre- ·dado· sobeja$ manifestações· ·de suá 00 . t d 0 d · r ze . · d '"'é 1 ? , . . . .· ·. . . · . tua.i.3 ~ iµ;· :grejas. · . . . · rios de E:acren e s. Mlchiels Gestel fo-
cisamente .contraria,· o Vaticano esta- inquebran.t .. a.v.el energia, Mas este é m · 0 0 ar or· os :p a res O "' cu O •· ' ~\pdlJo da graça, COl).formar corajosarrrente suas perso·na- · · · rain convertidos em campos de cone.eµ~ 

••· ·os. tes". i .. r;.tos m' un. é:f,à. i:ios .. ·.t.axam ,_d .. e.,·. ::,. º· u.~'ó.s .. · · .. ·· · , · ,A intrepldez do eplséopado catolico ria sendo ápontado como Estado de- um caso eril qúe. a energia se torná r _ ·o~ Jovens lldadcs .defórmi:das pelo pei:iido ·:<>riginit;~c·oin ó 'prcto(i· .. nó .c.onibate ao nazismo tem çiespertado · traçãó; o de ·Ry~enburg :ierve de acam-
. mocràtico, e, então, não estariam sen- mais necess~ria d,o que nunca. C.o- que se '.,~iri!jein par'à' o , Sé,n'i~afi.o; >e:, r~~inieÍltll ('.P,rc· : po: do Sl\~~rdote, qµe: ê Cri$t;; $e~l;ior ~osso •.. ,· ,' '. · .. ' .. . a ii,dmitação dos prop~JÕs pastores pro- . :pa'mêilto militar. Foram fechadas .às 

do esquecid9s. os solenes protestos da mo acentuou o. New York Times;., a ccso a; san.: .. 1:a. ·.·· .. lou. cura .d.a .. 9. r .. u;i;,. o-•• ;1m. o.r: .ya. r°r":.i.:.1 ... ·• ... ~.·· s.·º .. ,b .. r~iia• : ::.;··· .. ·.· ... ·E: ~ua'nto lm·P.º. r .. t.a à Igreja.·, ·.·à·. érisi:arid~de,· 'qué"eles· téséantes.: Já em .192( haviam decla~· casas de í·etiro. espiritual onde. se ~có:. 
Sta. Sé contra o, fascismo e o nazis- URSS · não deu até aqui a iniriilha I f 1 · t · · 'u • · · · · .. · · · · · · 1 ·· rado os Bispos holandeses que "ne.nlium · lhtam. anualmente r.iilllares de fiéis •. Só 

. mo, formulados .num. rnomento em prova de sua boa, von~ç1d. e., a. ciespaj.to tura. •ªº ~} men o, p~ra j!i~r "t Joverri_ ~~ssa ·,retJ~r~iar · · .. ::faç~m bem essa taré;fa, Ah,;se ;ps que conhecem a v'.da ·cato!ico. ·que prestasse apoio :material. da Província .de Brabante foram envia.-
que todas as bocas se fechavam ame- da. grande di.sntinção. que o·.sr. Çhti:r- ciar ·•.o sec,uro e ing~essar. n~ cu;-ªº'i5ª~er.d~ta( :Essa, sM: •. do$\p~~ós soub.ess~tn aprecla~ devldámerite. os . segredos. . ao ·hacioná!-sociallsmo poderlà sei à_d- ~os para 'os ce.mpos ·de coht:entraçãó .4~ 
drontadas, De onde vem isto'? Deva- chill fez.à URSS indo pess!>abn,eµte: a ta lou,ctir.~'--ºª· crlstão,s s6 ,a'·ad9u}re~. na:yid.t e11car_ist/cia, . .:cí~j,i'r!(ç~, compreenderiam que os destinos das nações se mitido aos.Santos sacr;i,men~os". ·Apôs Sacerdoks catoitcós· <:omÔ.·· prisioneiros 
rios modos, sempre do oportunismo. Moscou. O fato de haver ,~i,do .. charria- É ª· divll}'a. é'mbrlagu~z do sangue de cristo, do . .1/inho CjUC·, . j~ga~ muit~s vezé~ :iios Semi na rios; e que é acim~ t!e ·' ·o .. d!i$iilto .. nàzista, t:ersUadirani-se . OS·· OÍI refens: Não poucos ilústreii Sacer4o'-
Já Ja inenarravel . confusão que o do àquela capital . o . "premier'.'.: polo~ gera as .· •.... iJrgens .. e ·.OS Sa.c.e.Í-.d.oies,· éifess.a, .. · ein. br ... iaguez:.. , .· · , :' ', · . " • •. :, · · . , . · ' . . . ' . . . .. · , Bisl)OS .<;Ue. ceder aos invasores em . um te~ e leigos dil'igentes· pagaram seu va.. 
·oport.un· is' mo est.abelece, .tur.vando· as· • ' · · · · nw · · ' tu.} .. 1 ... º.,,,. d ..... e .... : um Clero. santo, .. ·.d. e.· ·.·.u. r:n. ·. e. le_r.o. "Cl.u .. _e_ .se tc.nh.,ª ... ·.· ,fl •. ·. ·,· ... Po .. nt:i. qua.iquer, por hi.s . .,.nlflca.nte· que · . Ior · c<im a vida. Dias verdadeiramente 

.nes e coisa smtomat1ca .. ,..,as que re-. q·ue .. $.~-.. :.:.t ... ~ .. -'.·.'.· .. ta. de des"'. ertai', 'p .. '.ara .. •que. ~e.·.Ja.m nuírie.r.o.·.s. as, b·-·t d 'd t'd -. h . . .. .h . . .. . . . "' .. . . . . . aguas ·li: .favorecendo as pescari<;1s sus- sujtados trará? E' o . que ·O . rnti~do . ,. . . Çrjt)>',. e . O as as mane ilS com . ctUe, na:;ce O. ~merri,. : .. · f0S$e, .~eria por em perigo todà a estrU-. sombriJS tem Vivido a Igreja na hero1ea 
peitas; já do afan febril de mais in- , pergunta coni verdad.~,ira anciedade; vivazes;:,fêi:Li:ndas as· voéaç6es e!!]: nóssii t'e~ra •.. Lendo o ~·~e/~r~<ied_e à gran'cíêza esRi'ritüal;d?~ po-vi)s; . .)urà_ .rellgtos.a, . . . : . Holanda. Os catolicos sairão da retre--
censar O vencedor e de átirar ·mais que ó~hlTç~~los. · Carmelo de V,:~sconc~I!'~ 'M,oiil' ~lm::J~ .. , i,:/e>/s. anto · Padre, Pio X·I (·,. dir:a!,U aos>p~eg~dç:res ,qua· .. , .. '.rjao.,rctroccd~rall) . nem. Ulll. ·ml\1m<l- . ge; mais robustecidos em sua fé, Q ·sa.-
pedras a v 'd • · , 't'; Ji:i°d , · • · ~- vibran'd ém u~iso~ ~~m . . •,. 'f :·. . . . • ·. · · ,, ·'-' . , . .. .,,_G ,..~ ... t:·o da. tefrcno. Caso ace1tMsem a cen• Cl'ific.io .generoso, de: tar.tas almas ·no-
~ão,. m~s.1e\11;~~

1 
;~~·:~:rfuºtisrii1:?'

1
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ERAÇi\ DÂ S8 . N;Q 16:í ... 
---, SAO t'AULO · _ .. 

. tintos' ê b~fieriieri[qs. i:!Prí:i ... ÍÍ\l~ :cohta ;, ,· t: .. '.9 Pº:-'.º' ~ornp/Úri.·~.'f 1~1~-.'ê~."~t.r.,;t.~nto.·/'~ '.n.iÚ~s. ldaab ,' j;tJ;\s;;.'t~ ==y~f!n!:z.,~i?i~ltf:liii11ll:\S~6!1~',;:4~fr·9f;íit-to::ç
5
;~ve:::ise •. ;~~ik6~~;:~f :::~ii;~f \J1l;d~u9~:;ã;~ ºetc~~~ii~d:-c~~ 

• '.,esKi}~~!:El~:~~t!~·fiti~~í:.t~bilo- ;, çe Úm. Clerô'' n~merds'ó:'. ., ~~ç . fºt~o': tricíüeni~ '.encóntÍ'M . to . ·º qu~ ~~ã'<,iav:I~ ' E~,;q~, q~JA~,ímãg§,'tià:~~ ço~ ' ga4ais .·.~~ CriSt
O e de s~a,, !grej~ .. A:fr~~· ; à ~1'9~;lo . .Sallg~e ,uma \las majs ~]as - l<'urulndo em. 1917 .... 

DACllLOGRAI- 1 A 
fAQ' :·1;RAf:lA 

Melhor Ensino 

' sá efémeride. fo1·a:m réâ!.izadâs '·no Co- '"Uem· co.mp''re··en'da ·a ·.··n'e·' c'e.ss··,d· 'a·''d'e'·'·a·· e' .u·m·.'.'', ·c·'1'e··r···o·.··:·'sa···.··n· .t• o· .• -· . . . ' . . d' :,,1.,;l,~t J!r~ •.. d . .t. . . 6·.. •· . . 1 . \ 'l'C.l!!J»-SÇ os Bispos a pu~l!car ,sun,i; q;r- . ·. P.ag111a~· d!), Igreja. Os descej),dentes desw 
., · a agua e.,':'..,r -~ o '.!l,,wun ° con empo. r. ane, , 5.e. n~.º· ac !llª · · t~s pas.· torais, que a .desp'c!to · c1a·. v.t .. gil$.1h · s~s .IJ. .. e.r.iíi$. ".i;'aberãó cóns,r.var e defendei: 

l=io Dioce~ano.da .. c.id.ade .. ~e .. l'.,i.ns •. · ' ·.·A·.· t·á. ·t t· :,. ··t .. d: .. ;;>' 1·.'.,:,. 'd:.,,, .. :.1 · " d ·········~ ~:i, dot··•· rd ··• • ··· · t · · ,~ e,· t · · · · · .... -0 Padre. Otaçilio. foi, p61, .· iintútos I es, ~. en. re an,o, o a ,a. ."º.LI. r1na. .. a ... g~e ;i, to«a . de. tu·' o, ,a;i ,,m,110s 1l6'~.er .. ll'1s .qLie,· uran .. ,:'.'~s. ª"ls erds'. e e~ .. u~. Ges apo, foram lidas dos pulpi> galhardam,entc ·0 tesouro. que vão ·:,.1o~ 
anos, diretor de estüdose disciplina do a hagiografia cristã, a. deinonstré!r .éJue'. a. ef'.ç'~çia da fél_l~es tem),ot:éfo ~h'!nin·ari~;1'é .~rih'.àm • .;61~ lll_~Slné!S ·as- . to~ e em seguida d~undldas pelo paÍI, in- grar-lh'e:.l'tão valorciso.sso!dados de c'ils~ 
Liceu Sagrado Coração de Jesús, d(!s:. . .a.9ãó sacerdotal reslllta muito ·.níais da qualidade que da sidua ,e· 1i~g~fuenf:.:.:1ava'~?,'.~ê~ss:~ .Jprite '~rii9i,, de .. q\i(I _teu-o em copias nnmeograficas. · to e da sua. Igreja. 
ta capitat · · · , ,_ ,; quantidade dos .sacerdotes, · mana to~~.) .p.ure~t iii'.\·,,.'''..'tº'/ · ··· · . . Pelo Menor' Preço 

o 
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e AT o L;f·o,o s HOMENAGEM A VEROAD[IRA -FRANGA ,· 1 

M·'! 
Em todo o pais tem•se coinemortldO 

calol'osamente a libertação da' Fran
ça. Uma das liomeuag.ens das .. mais 
comovedoras que etn territorio nacio· 
nal se prestaram à gloria. primog,mi
ta da Igreja foi a de . Sua Excia. 

1 
' Comprem exclusivamente suas ióias · e seus . present_es na conhecida 

---~.-~- . 

Ne défendez pas 111a mt·moire, 
St la haine sur moi !;'abat:. 
Je suis content, j'ai ma victoire: ..i·O·AL H A R:l,A.· . - Pe. Vicente M. · Zioni. ~ 

. Revma. o Sr. D. Carlos Carmelo de 
Vasconcelos l\fotí)., Arcebispo l\Ietro
polltan0 de São· Pauto, que fez repi
car festivamente todos os sinos da 
fapitai rilaranlien:sé dedicácia"ao gr,an· 
de Santo Rei da França. · · 

J'ai .combattlr !e bon combat: . 

Ceux qui font de viles morsures 
A mon nom sont·ils attachés'? 
Laissez·les faire: ces clessures 
Peu~-être couvrent Ínes péchés. 

./( AS·A 
IUA 16 ·. DE NOVE\! ~RO . N . . 28. 

fEa91lina a. · Jf.aa 41lehlelal 
• • 

(ASTRO 
.OFICINAS, 

·PROPRIAS 
.. 
• 

J]nicot · í:unce11111onario1 ·aoa AFA'\f& 
DOS rt!l.ogi~ • E. L E (l T a A' •.. 

Um dos· as~ctos inals curiosos do J.Cs· 
piritismo é a sua petulaneia e ousadia, 
deante das afü-m,ações de ordem dou
trin&.rio-dogmatica. 

Com efeito. Abusando da. inegavel 
ignorancia." _religiosa;·. tão , prEJpria , dos ·. 

· nossos tempos, em todos ·os paises do 
muhdo, os Espíritas quais anjos de luz; 
e amáveis defensores ·dos nossos direi-,, 

' A França verdadeira é a França · 
çatolica, mas ·a · V'crcladeira F1·au~a 
ca,tolica. não é dos que em nome do 
catolicismô se acumpl!ciam com as 
esquerdas e. fazem a famosa "Pollti· 
que de 1a main tendué". A Igreja. 
já condenou estas tentativas. Com 
o mal ilão·ha colaboracionismo, este·· 
ja, ele it direita ou .à · esquerda. 

Je suis em paix, laissez:les fairer 
Tant qu'ils u'auront pas tout V'çnni, 
C'est que, Dieu soit J:>éni, poussiere, ...,--------------------------------------~ ..... •.·------·.-·"'.----... -.,.,, tos, .arvoram-se·, em doutrinadores e 

SEMA
, N.A EU,CARISTIC'A' NA CATEDRAi_, nhar á: procissão atrás d~ palio'. se- catequistas, em filosofas e cientistas, 

Je suis encor leur ennémi.' · · 
rão permitidas tri;tnç,!s ·até a. idade , . em teologos e '.corisumados moralistas. 

Dieu soit béni, ma V'oix sonore 
.J:"ersécutEl. enco1'. ces meuteui:.s ! 
Ce CJ,U'ils lnsultent.)e I'hortore, 

de· 10 'aúos·'·vestidas ·c1e ·anjos, não Apreseµtam, .; como ·proprJas, cert.as 
. , . sendo permitido representaç·ões· , 'de doutrinas e afirinações 1·eligiosas que 

O E j A e A R E Z I N H O 
Sanfos, como sejam Santa Terezinlla, não lhes são exclusivas, como por exem-

·Je démens leurs cris lmposteurs. 

Dans leurs prisons et dans leUI'· fange 
A leurs captifs je peins le jo1ir· 

. Sant0, Antonio, etc, , · · · pio, a existenéÍa do Dens criador, 
, As ·familias- residentes·nas ruas por deturpando-lhes, ·não raro, ·de tal mo"-

. . , · onde: · houve1•. de· passa!' o· cortejo do o sentido, que acabam signifJcan-
· A verdadeira· França catolica é a 
França de Je\l,nne D'Arc, de São Luis, 
dos ChC>uans e de Veuillot É em 110. 
menagem a esta ·Ffança que ·o L~J
GIONARIO publica hoje um belissimo 
poema do modelo ideal · do homem 
da. Ação Catolica em nossos d.ias, o 
grande Louis Veuillot: 

l?Iacez à .mon côte ma plume .. . 
Sur mon coeur le Christ, mon orgue!l, 
Sous mes pieds, mettez .ce volume; 
Et clouez en paix le. cercueil. 

. Aprês la qerritere priêre, 
Sur ma fosse plântez la ·croix; 
Et si l'on m,e donne une pie.rte, 
Gravez dessus: ;J'Al CRu,· JE YOT,S. 

Dites el].tre .. vous~ "Íl sqmmeilles 
. Son duF labeur est acµeyé;· . 
, O.u pl~tôt dites :li s'éveille; 

·, II voit ce qq'H a t.ant 1·.êvé'.'. 

.Je fraye um chemin aux bons 'anges 
Vers les coeurs oít ualtra l'amour, 

Quant• à ma vie elle ,f~ douce, ., 
Les ondes du eiel fo11t fleurir · 
Sur l'aride. pierre la mousse; 
Sur les remords le repentir. 

. . 

Dans ma lutte labo.r!euse' . 
i\(a foi soutint mon coeur eharm~; 
Ce fut donc m~e vie heureuse; · 
Puisque enfin j'ai toujours aiJllé, 

Je. fu 0 pécheur, et sur ma route; 
Hélas! j'aí chancele souvent; 
Mais, grâce à Dieu, vainqueur tlu 

. . [.djmi .. 
,r e suis mort ferme et pénitent. · 

J'espere · en. Jésus. Sur la terre . · 
,J e n'ai· .. pas rougi de sa ·101; ., · 
'.Au dern1er. jour, diwa.nt .son Fere; .' 
It m, rougi!'a pas de m!)'j. · . · : ' . 

Lo-ul.s Veu~n~t: 

· Pregada pelos Revmos. Padres Pas0 

si:mi,<1ta.s,· realizar·se·á, na Ca,tedral 
provisoi:ià de ·.racarezinho, uma sole
ne Semana Eucaristica de 15 a 22 ele 
outubr<>, de acordo com · o seguinte 

·· progran~a: . . . . 
· Dia 11 - Pela manhã, chegaram C.'S 

Révmos. -Padres Missionarias.. , 
.Às · 19 .30 .horas, houve terço, ser-' 

mão e benção com o. Santissimo Su-
. cramento. ' : .· 

HoJe, domingo ·- Missa ~s 6, 7, 8 
e 10 hoi;as .. com pregação as .. 7 e ,lO 

. J1oras ... D1;;'p.qis· da ,l\Iissa · das 10 ho
. 'ras o ·santisslmo Sacramento ·fica• 
· .Í·ã: 'expósto .à adoração· dos fiéis.· 
. . .Às 19 30 horas, solene Hora San

.. ia ,preg~da por. um dos .Revmos, Pa
. ifres.' Missionarias. < Nos dias 1â, i7, 18, 19, 20 e 21, ba• 
, . .vir~ l\Ihisas. às 6, 7 e 8 horas, com 
.t1regaj;ão na .Missa das 7. 
· Durante ·o ·"ma, confissões. As · 16 

· horà:s . catecismo para às crianças. 
Ãs· '19 30 horas·· terço, Ladainllas · ele 

ANIVERSARIO . DA . MORTE: : DO .· ifUN- ., ~ó:s~- :~:~r::t~r;~~~=~e:tº~enção 
·. · · .: . · · ; ··. , · .... · · · ' .';·: .. " ·: .. · Dia 19 .... ÀS 16 horas·---·Conferen, 

. p• ""R· ons ·.:p 101 -=~· . S A LVA1lll1UOS~~a;Citj:i~qs!!~l!errh~;::,moi!~feren, 

te: Catedr'al Rua Pafam .. .,;,;.. nua 
Uruguai ~ ,Avenida : Get)llip Yargas 
""- Rua Piqueri' - Rrta. · Paraná, -
Catedral. Ordem da procissão: !lle-. 
ninos do· Catecismo - Cruzadas 
Eucarlsticas -. Coiegios , Femininos 
- Filhas de Mària - Col<'lgiO$ 1\-Ías- . 
culinos '- Congregàdos Marianos -
Apostolado dá Oração - Irmaqdaile · 

triunfa'.,· om.amentarãó com flores e do·. precisamente o opçisto · de quanto 
t.apeçal'las ·. a fachada das suas casas. . desejam dizer. . . . · 
~ara m.iior brilho da Sen1ana, ape- Assim é o caso das "comunicações 
la-se para à· generosidade · de todos com o além". · 

· rlo Sar.tissimo· Sacramento '."'" Reli
giosas e Clero. . 

Somente poderão tolllar. paí·te µa 
procissão· . os membros d1ts : .assoc,ta· 

. ções; formando colunas (Je 4. péssoas. 

. As demais pessoas- deverão acpmpa· 

qs ·fiéis, afim de que concorram· com 
suas esmolai;, que deverão aer entre
gues ap ·: I'tevmo,, Vigario; ,·. 

DuranUi·.á Seihana Eúcaristíca 'se
rá feita . a ;éfrtróriização' da. itila'.g:im 
do Sagrado Çoração de· Jesus na· ··re
sidencia dàs familias . que o deseja
rem. 'Pàra.'isso; é necessario ciue · pr,1. 
videnciem desde já, a·estampa do Sz· 
grado Coração ·de ,Jesµs e avisem, 
com antecedencia, o -Revmo. Vigario . 

. En1p~êza, Au_to .• Yi<1,çã<> . .! 

S~ PAU·to -SA l\l1_'0S LTDA\ 
.~- . . ., 

CR. $ 12,00. 

*' *· .:* 
Quanto a · ~ste ponto entretànto,' é 

preciso· assentar. ·,uns tantos · esclare.; 
cimentos •. 

: A e;>eistencia .de comunicações reais, 
entreo mi.mdo natural em que vivé
·mos, e ·o sobrenatural, é um fato. Es
.ta é, aliás, a ,doutrina catolica firma;. 
da . no valor . da oração, na ex!stencia 
das. inspiraçõ~s divinas e. da assisten
cia. de I?eus, · no · dogma. da. Providen
cia, Oniciencià e. Poder· do Ser' su

. premo, :na _i'\itercessão dos' santos · e 
especialmente da ·virgem Santíssima, 
junto de Deµs, .na guarda e proteção 
especial dos Santos · Anjos etc. · 
. .. Porem,. entre. a explicação espirita 
e a càtolica, aliás a unic;l genuína, ra
donal e ,vei·dadeira, permeia um es
paço tão gra11de . e int;ransponivel co
_,mo a eidstente, entre o_ pobre Lazaro e 
o rico epulão de· q~e nos fala o Evan-, 
gelho... . . · 
· 1). : As · ,. cornunicaçõ~s segundo . a 

· douh•in,a • c;itolica:. $t!QOl'dinam~se ab
:,solutamente: !l,; ,vontade ,Jiberrima de 

, . ~~9:n~~~~x:~ ~t:at;;::~:iivt:= ::r~;:~af!Y:ti()~~~~2,~j:~i:titt:t6:;r:~i1:~!i:!~;'.~: 
- sàl'io da morte .de. s.eu fundador, ;'o .:Fuo<la~or. da Copgregaçao.. ..., , .. ;(,,':J:;.\).9,U~~n:J e rapazes. . . , _ .. 

, . . · • . .· .. . Nó mtu1to de tornar maJS.,-c.o!iç~~~. :~ .; ,Apô's a conferencia, proc1ssao lu-. 

· D~~,;11~•passo ,.que na .,doutrina es
•l?kita: 0s,,medit!l;lS ,evqçarµ· e,.por. as
:SUll. çlizer,' .jm,péíem. ~a vontade .ao 
::p~opr!o .P!!US-'"Não. .h~ quem não veja 
nif-'• manüesta irreverencia; . :. . . 

.. Revmo. Pe. Franc15co Maria da ·Cruz .das a pessoa e as obras do Padre.Jor- minosa hav.endo 'tambem · confissão 
.1oidan. As solenidades que térão ·um , ,ian, hoje, às 14 horas, haverá .. µmá :,, dos ,JJ.oinens, .e., ra'.pazes. ' ' 

·· cunho . impetràtorio, · para que .a· Sán· , :ess;!'o festiv apara as crianças da '.J.'a;..' · ·, Diã ·22 . ,;,:.; Domingo· - Missas :às 
·. ta• Sé · beatifique e,m breve· o· Padr"' roquia, e à noite depois . da'n'e~~p 'd~ ;.·_:;·8,, j' fcé 11) IÍoras. . . 

Jor.dan, foram pr~éedidas por·um 'tri- ·santíssimo Sacramentor .. ã.s•;20 .. -Mtas/'.' ,,:A1·/s horas· Missa de Comunhão 
duo preparatodo nos dfa.·1z,.13·e 14. para o publico em geral. Pára•:fudas-;-\·;:'.ifiirat- nelebratla pelo Exmo. Revm.o. 
F'oràm realizâdas . tambem :variis . C()- estas solenidades estão convidados to- Sr. D. Ernesto de Paula, Bispo ila 
~u!Ülõesf gerais 'dos paroqÚi,~ÚÓs ds dos. 9s Pl\l'Oquian!lS,• assim como os -,,Diocese .. ' , :: : . <· ·:., . . . . 
~nd,iànopolis e demais ,!Unigos da:Coú· · amigos e'bemfeitore~ da Conneiação · ,b.16' ho.ras, solene proclssã9 Euca-

;cregàgio. Sâlvatorlima · 1tara ,i41el' :do §alv:atoriana. · ...... ;, .• :.:...:.-~.:::.::::J:~!°'-~·cufo itinerªri.Q. ~e~ã. ·!H~gµjn. 
. ······-·:---:---. . .. .. . . '.. . 

Rua 
$ ... PAULO, 
Máuã:'' N.~,. fJf:·· 

Fone: 4•3676 

':-, !:< : SÍ\NTÚS 
•. ;.' ,:Rii:i: ,d~ ,Comercio N:' 32 

,~ne:z . 6-TJ7, 

O I mesmo, seja dito coro relaçã'? às 
manifesfações do~ · espil;itos.. Segundo 

. a •. douti·ina .. catollca,. o homem pede 
·h.UJl1ildem.ente à ·intercessão,~, proté
. ção dos sabtos, · advogados seus, ji.mto 

. do Ortipotente; as .graças porem, Deus 
é ·quem ,as concede" Mui ao contrario, 
. os· medi uns · e, experlm:enta,dores ·. espiri• 
tas determinam e, por assim dizer, 
Jm11.õem __ ai?. e,s.cirito OJial . g · ui~ ·d.l 

c:omunicação. Haj~ vista as deterÍl)i.;. 
nações do alfabeto, pelo. numero ·de 
pancadas, egundo · no-lo referem· ·os 
mesmos historiadores do espiritisn,:o • 
Poderíamos . multiplicar: os. exemplo!!, 

·2) .. f,.s co~unicaçõ~s do \UJlnd{) ma,:; 
teria! çom o sobrenatural, dentro da 
doutrin~ catolica; revestem;sii' sem
pre de grande ·respeito · a .· dignidade. 
Ora-se a Deus' para a sua ·gforfa e 
para fins superiores, harmonizados 
sempre 'com ·a gloria divina. As co .. 
municações · espiritab o mais das ve .. 
zes ·primam ·pelo seu carater de de
primente futilidade, jocosidade e, não 
raro, imoralidade, muito embora os 
mentores da doutrina nos venham· ·di
zer - a modo de desculpa··.:;,. "ser isso 
obra ·dos -espiritos perversos/• ;,• . i . \ 

Aliás, nisso tambem se coniradizém, 
porquanto um dos pontos dos ensina::. 
mentos· de Kardec é jusfamente a im .. 
possibilidade de uma identiflcação ab
soluta e certa · dos espíritos, . seja dá 
.modo geral; seja de modo · especifico. 
Um espirita . mau pode com · efe:to · en• 
ganar .. os · incautos, transfori11audo-se 
em anjo de luz e um espirito b<)m é 
capaz, num momento de folga e dis
tração, mentir e fazer . cousas menos 
dign~ .. ; · 

Conclusão. ·' · 
· Pelo exposto podemos concluir pela 

· (alsidade · das comunicações, t;1is. e~ 
' ' ll;º ' são explicadas pelo espiritis.mc, 

visto . ·como · encerram uma acentuada 
iriconvenieneia ou indignidade intrin .. 
seca .. e extri1JSeca. Intrinsecamente· in
convenientes,. porque· indignas do· Ser 
Supremo; extrínsecamente pelós efei• 
tos e modo "indecoroso por. que se i)0r• 
tam os p.seudo-espir!tos. · 

E. uma · doutrina qué .: ·defende · tais 
principias não se pode recomendar. de 
nenhuma maneira. · · 

, .. ·! ., 
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JOIAS 
SOLENE NOVENA EUC.ARlSTIC.A -.E·M 

HOMENA.GEM A CRISTO-REI 

O Sanatorio São Vicente de Pau
lo, da, c1da.de de Campos do Jordão, aca
ba._ de iniciar a campanoo. de mafa um 
soclo. 

.GRANDE ESCOLHA 

Ultimas novid~des em JOALHARIAS 
MOLH:HNAS de ouro, rubis e brilhantes 
EM OBJETOS PARA PRESENTES 

Grande variedade em· RELOGIO s das mefhores marcas suissas 

Cas~a .Laeb 
NA CATEDRAL PROVISORIA, IGREJA DE STA~ IFIGENIA 

Este Sa.na.torio, un!co existente em 
Campos,. para. o tratamento. gratuito · de · 
criança., . tiiberculosas, .,·em ha. va.rios 
ano.s . aliv_iando. do terrivel ma1' cen
timas de . cr!Ançu_ atacade.5. 

Àtua.Jmente, abriga. o sanatorlo 60 en. 
fermb.,, "estando ·ein construção um no- . 
vo pavilhão para 200 leitos, que . apesar 
da&'. dificuldaties decorrentes d.a atual 
situàção, . não teve suas . obras paradas 
por u~ Instante se,111.ter. 

-~ 

A 
RIJA 15 DE NOVEMBRO ·N. 3_31 

Joalharia preferida pela alta sociedade HA 3 üERAÇõES 
1e a 29 de oútubro de 1944 

tclebra1,do a :-,ama . .lgteja no ultimo domingo. de outubro a festa dé éristo-Rei," 
como preparação a tão gratissima solenidad,e .e como ra_malhete espiritual a ser oferecido a 
S. ]facia. Revma. o Sr. Dom· Carlos Carmelo de Vascoric~los :Mota; DD. 1\rcebispoMetro
politano, no decimo segundo aniversario de sua sagra"ção epjscopal," o· Exmo. e· _Revmo. 
).foíisenhor José 1Iaria !\[ontciro, Vigário Geral; a exei11plo dos'anos anterióres, deseja que 
s.e realizem cerimonias e,peciais em to~as as· igrejas do Arcebispado.. ., . 

Ka Catedral Provisoria, sede arquidiocesana da Adoração Pe.rpetua sera este o 
programa das solenidades. nas quais espera Mons; Vigario Geral se façam representar as 
P,1,roquias, Associaçõc>s religiosas e Colegios da Capital, nos dias que lhes são designados. 

P. R 
l - Na Catedral Provisoria 

' S.\BADO, 21 de outubro, 
Às 20 horas: Terço, pratica, do Exmo. e Revmo. 
i\fons. Manuel Correia de Macedo; oração a 
Cristo Rei, Benção do SS. Sacramento. . 
Às 22 horas: Solene Hora de· Adoracão da Ju
ventude Masculina. Congregados Marianos e 
,Nucleos da Ação · Catolica. sob a direção do 
Revmo. Pe. Agostinho Mendicute S. J., Dire
to( da Federaçião das Congregações Marianas. 

DOl\lINGO, 22 de outubro - Dia das Missões, 
São especialmente convidadas as Zeladoras. e 
Associados de todos os Centros da Obra, Pon-
tifícia. da Propagação ela Fé. . 
Às 8 ·horas: Missa Votiva do Divino· Espirita 
Santo, celebrada pelo Exmo. e Rcvrno. Mons. 
José Mària Monfeiro. Vigal'io Geral do Arce
bispado. 
Às l6 horas: Solene Hora de Adoração, desti
nada a pedir a extensão do Reinado de Jesus 
Cristo nos paises de Missão, pregada pelo 
ReV1I10. Pe. Ditino de la Parte, Diretor Na
cional da Obra Pontüicia da Propagação da 
Fé. . . 
Às 20 horas: Terço, pratica etc., como no dia 
21 e assim todos os dias. 

SEGUNDA-FEIRA, 23 de outubro ,- Cristo-Rei e 
as ·Crianças, , 
Convidam-se os Pais de familia, os Educadores 
da iníancia, as Mães Cristãs, as Senhoras Ca
tolicas ,e as crianças em ger;i.J. 
Às 8 horas: Missa festiva de Comunhão Geral, 
celebrada pelo Revmo. Pe. Manoel Pereira de 
Ahneida, Diretor Arquidiocesano do Ensino Re
ligioso, 
Às 16 horas: Solene Hora de Adoração, pre
gada pelo Revmo. Pe. José Thurler. 

R A M :A 
QUINTA-FEmA, 26 de outubro - Cristo-Rei na 

Divina· Eucaristia. 

Dia dedicado à$ Ass-~ciaçõ.es Eucaristicas, Ir
mandades do SS. Sacramento · e Adoração No
turna Brasileira.' 
Às 8 horas: Missa festiva de Comunhão Ge
ral, celebrada pelo Revrno. Conego Aguinaldo 
_José Gonçalves, Cura da· Sé. , . ' · 
.Às , 16 horas·: . Solene Hora de · Adoração pre
gadá ·pelo Revmo. Conego Antonio Alves Si-. 
queira. ·. 

:XTÁ~FEIRA, 27 de outubro --- . Cristo-Rei cios 
corações, da Paz e da' l\lisericordia. . 

Di~. especialmente 4~dicado aÓ .Apostolado 'da 
Oração e Ordens Terceiras.,da Penitenciá,: e à 
conversão· dos'pecadores. · _. 
Às 8 horas: M~a· f~stiv.a de Comunhão Ge~al, 
celebr.ada pel<i Revmo; Pe. José Visconti, Di
retor da Federação· d<>" Apostolado. dà Oração, 
_.-.s 16 horas: Solene Hora · de · Adoração pre
gada · pelo · Revmo.- Conego Benedito. Marcos 
dé Freitas. · 

SABADO, 28 de outubro - · Crist~"'.Rci e sua l'tiãe. 
Santissima; Rai!ilia das Virgens, 

Dia ·dedicac;Jo especialmente à juventude· Ce:
tólica ·Feminina; às Pias Uniões das Filhas de 
Maria e ·ordens' Terceiras dó Cannó etc. · 
.Às 8 hqras: Missa festiva. de Comunhão Geral, 
celebrada peló Revnío:, Pê. Eduardo Rober
to; Diretor da Federação , dás Filhas, de· _Ma-
ri~ .. 

Às 16 horas: Solene Hora de Adoração pre
gada pelo .Revmo. Pe. Dr. João Rezende '. Costa. 

TERÇA-FEIRA, 24 de outubro - Cristo-Rej e· 0 DOMINGO, 29 · de outubro - Festa de Cristo-Rei 

Sacerdocio. .Às 8 horas:. Missa festiva de.,CoÍnunhão· Geral, 
Dediêado ao Santo Padre, ao Revmo. Clero c_elebrada pelo· Revmo. Conego .. Paulo Rolim 

· Secular e Regular e à Obra das Vocações Loureiro, Chanceler .da Curja, Metropolitana. 
Sacerdotais. }.g .16 horas: Procissão triunfal de. Cristo-Rei 
Às 8 horas: Missa festiva de Comunhão',: Ge- na' Eucarist_ia, presidida p.elo Exmo .. ,e ReVlUO, 
ral celebrada pelo Revmo. Conego. João Pa'- Mons. José Maria Monteiro; Viga:rio Geral do 
vesio, Diretor Arquidiocesano· da Obra das . .Ár<;ebispado •. Cons_ agração__ a ,Cristô-Rei, • ._ 1111 

. Para. .enfrentar.· 'tamanhas despeza.s,. a. 
direção do re~do ·sànatorio lançou a. 
presente ca;41panha. d.e -"mais um ~
cio"; co;:, 'Q _1n_ tulto de leva_ r avante tão 
magnii,.umo - empreendimento. . . . 
. µf' inscrições devem ser . feitas, por 
,1,irta, ou pessoalmente ao Revmo. Pe. 

· J.osé V1ta, em campos' do_ Jordão. 

Hora santa · das empregadas. 
·Ji;I;,::: rz_, r domesti.cas 

, Promovida pela Pia Únião . das Fi· 
lhas de Maria do Externato São Ja. 
sé, ·realizar-se-á,. boje, domingo,_, elas 
17 as 18 horas, na Capela das Serv<!,s, 
do ss .. Sacramrnto; às rua Barão·_ de· 
Iguape, uma Hora. S_anta, par11._. as 
emprega.das· domesticas, prégad.a · pelo 
Revn10. Frei Luiz Gonzaga, o. ~: J\I. 

-·-··-· ·-· 
Não Desperdice! 

!Yfj . ·. . . . . 
Deposite suas Economias qa 

· PRUDENCIA CAPITAllZÁÇÃO -
~-·- -:, '·,:..,·. ~ . ..,.,:Y,.~~-- . 

ELEtto·.o 3.~ BISPO DE TAUBATÉ 

Vocações. • . ,. , ~ 

-~fe~~~ :::::~a ~;~~~e R!1!:. d:~. AJi::ç~an~~ ' II - ;Nas Paroquia~ do, Arcebíspado \. . ' .. 1 o Exmo,' Sr; "~. Fra~çlsco Borja do _Amaral, ad\:;~·:r:audoso Co~de : Jos6 
S · J · • ., ,: ~ YJeenté 'de Azevedo} gral)de'benfeltor da· 1,à ._Diocese de & •• Ex«:J_a •. Revnía, . 

QUARTA-FEIRA, 25 de outubro - Cristo-Rei, - Os fiéis. de todas àS' P;roq~~ da J\tqutdi9:,- ..• · 11111 < • ; , · . · ' · .. · · : 
Senhor da saude e da doen~a; cese são convidados a participar das soleni- ·' ~ i, · Tele'gramas da Cidadé do Vaticano -'iriformám que Sua· Santi" 
Sãó especialmente convidados os Vicentinos, dades desta grande no«enà ria Càtêdra.FPrô- .. ; 11111' da.de es'colhett o Exmo. Revmo. Sr. D. Francisco Borja do Amar,al 
Damas de Caridade, Irmandades das. Dores, visol'Ía e "em suas· respectivas_ Màtrize.s, de 2f'. 1 ~ • pâbi ocupar o Solio Episcopal' de Tii'ubai:é; vago COIÚ a re1íunda do 
dos Remedios, da Boa Morte, do Rosario dos a 29· de outubro •. - · t '11111 Bxmo;-Révmo. Sr. D. André Aréoverde de Albuquerque Cavalcanti. 
Homens Pretos e Confrarias do Rosario. No dia 29 - Festa de Nosso Senhor· Jesus. ~ s· E · R S 

~ A feliz escolha: da Santa Sê vem encontrar · . 'xcia. · evma. Q r, 
Às 8. horas: Missa festiva celebrada pelo Cristo Rei -,, de conformidade '_com_ .a_ . deter_.,. IIII 
Revino. Mons. Dr. João B. Martins Ladeira minação do Papa Pio XI, dê 11 de deze.mbro . ~ ]J°lspo Eleito de Taubaté como Bispo Diocesano de Lorena. 
Arcediago do Colendo Cabido .Metropolitano. de 1925, os Re=os. Parocos, ,Vigários, Reit·::>·: f · .. :: A Diocese de-Taubaté ,foj· crea<la pelo Sa11to.·Padre Pio X, pela 
Às 16 horas: Solene Hora de Adoração, pre- res de Igrejas e .Cap~lães diante ,do' Santi:>si- ~ Bula '_'Diocesimn nimiam amplitudinem" de 7 de junho de 19()8. 
gada pelo Revmo. Conego Pedro Gomes: mo Sacramento . solenemente exposto, -ap6s as ~ 
Às .21 horas: Solene Hora de' Adoração dos Ladainhas do Sagrado .Coração ·de Jesus, de• 11111 
Vicentinos, Operarios Catolicos e Circulistas, · verão recfüir · com os -fieis a formula· da Con- ~ 
pregada pelo Revmo. Padre Jeroniino Verrnin, sagração ,do Genero Humano· ao ·Sacratíssimo.- 11111 
Diretor Arquidiocesano da Federação dos Cir- ~oração de Jesus. (Crf; Ordo Divini Offici,~ · ~ 

1 
culos Operados do Estado de São Paulo. pag. XXlV.) , / , i@I · 

, Curia l\letropolitana de São Paulo, 1.º de Outubro de 1944. / l 'ii1 
De ordem do Exmo. Mon?. Vigari~ Geral t 

I} a) Coneio Paulo Robni Loureiro iffi 
Íii1i Chanceler <lo Arcebispado 1 
1~A~e1e1~~~e1~~~ ~lfBIIBJ,g;;lnBfl!lilú~BúelfBll/lif;; ~~~ 
PARA AUXIUAR O PAPA·. A SOCORRER 

AS VITIMAS DA GUERRA 
Circular 
Eusebio 

RevmO'. Sr. do Exmo .. 
da Rocha, 

litano de 

D'. Atic~ 
Metrooo~ 

Atendendo ao à.pelo do Papa. o 
~:ano. · _Sr. D. Atico Eusebio da Ro
cha, Arcebispo de Curitiba · publicou 
a seguinte Circular: 

"Ao · Revrno. Clero e aos fieis da 
nossa qµerida Arquidiocese, Saudc 
Paz e Benção em tfosso Senhor Jesus 
Cristo'. 

Atendendo ao amargurado apelo 
paternal do Santo Pad1·e Pio XII. cu
jo· coração delicado se parte ante o 
quadro lugubre de tantas miserias es
palhadas pela crueldade da gerra que 
tortura e dévosta o mundo, e111 toda 
a parte realiza-se expressivo movi
ménto· de socorro dos cato!icos às vi
tunas 'da pavorosa calamidade que es
t.á atingindo quasi todos os povos. 

E' que à Igreja Catolica, pela au
gusta· pessoa do Sumo Pontífice, tem 
procurado minorar, com sua podero
sa· influencia e incomparavel prcsti-

Arcebispo 
Curitiba 

auxilio:; c;om que sejam atendidas, 
quanto possível, as urgentes necessi
dades temporais dos ·povos dolorosa
mente oprimidos o esmagados pela 
impiedosa "guerra total". 

Graças à Divina Providencia, cuja 
mão cadivosa- se .desmedira na outor
ga de preciosas riquezas ao nosso 
querido Brasil;,. embora tambem este
jamos empenhados neste horrendo 
conflito, . ainda estamos em condições 
de atender aos reclamos da miseri
cordia, respondendo . generosamente 
ao' urgetrte apelo •pontificio em favor 
dos que estão em maiores ·privaçÕés, 
ameaçados de perecerem de miseria 
e de fome; pela falta absoluta.de ele
mentos indispensaveis à sua · subsis
tencia. 

·e abençoado o movimento que .a res
peito se vai ,iniciar entre riós, não so
mente . transmitimos · • às Ordens,· às 
Congregações e . ás Associações reli
giosas o comovido"'apelo do Santo Pa
dre, ~orno tambem determinamos · o 
seguinte: . , . , .· 

1 ~ em toda~ as matriz;s;"'igrejas e 
capelas ·da Arquidioce~e; em dois clo
mingos do mês de setembro _proximo 
e à escolha . dos. respetivos ,Parocos, 
Vigarios; · Capelã!!s e Reitores, reali
:zem-se coletas·, de esmolas entre os 
fiéis, que deverão ser instruídos so
bre o fim a que as mesmas se desti-
nam; ·. · · ·• 

2 - na p1imeira quinzena de outu
bro, 'sejam enviadas à ·curia Mett-6-
politana,. paxa · serem remetidas ao -
Exmo. é Revmo. Snr .. Nuncio Aposto
lico, no, Rio de Janeiro, as contribui
ções. das coletividades e' das .· pessoas 
e as esmolas . resultantes das coletas 
ora determinadas • · 

Curitiba,. 30 de agosto de 1944. 

f Att_ico, Arcebispo de Curitiba." 

ALFAIATARIA 

B-R OS SI 
. Cavalheiro: Seja elegante ! 

Vista-se -nú111a das. melhores 
alfaia~arias do · Braz 

FEUCITACõES AO LEGJONARIO 
- Do Rv'mo ·Padre Ex:nesto , ela Cunha 

Veloso rec.ebémos a seguinte carta: 
"Exmo Sr. Redator Gerente elo . 

"LEGIONARIO". 
S. PAULO. 

Saudações leais: , 
Queira aceitar ainigo · gbraço, pela 

publii~ção,- no n.0 último, -das ·ener
gícas recomendações do Santo Pa-
dre Papa Pio XII sobre <is devêres 
nossos e · do leigos, referentes à 
Ação· Catol!ca é contrao o "quietismo" 
·ou 110 dizer' brasil'eiro "comodismo" 
espiritual; .a invadir O campo cató
lico social. Já . t'vera conhecillien
to do. assunto, por um egr_égio amigo 
da Companhia de JHS, -atalaia, emi

, nente na defeza dos sãos.· prilic;ipios 

50,o : ANIVERSARIO OE . ·pno .. 
FISSiO :REtlGiUSA 

Transcórre rio clia 17 deste mês, o 
50.0 anivernario de profissão t·eligio
sa . do . Re.vmo. 'Padre. Huberto van't·· 

-WesteiÍlde, l\Iíssíonario do Sagrado 
Coração d~ Jesus e residente 11a ca
.sa da mesma Congregação, na Paro
quia·· da Ponte Pequena, nesta. capi· 
tal. O ilustre Sacerdote nasceu no 
. dia 16. de janeiro de· 1875, entrou. na 
Congregação · dos Missfonario_s . no dia 
11· ele outubro .de 1894 o veio paw. -O 

\Bi·asil ·em· novembro elo 1916. S. 
Revn1a. exerceu, durante a· sua; vida 
sacerdotal; varios cargos no profes· 
~orado . e 'rio ministerio paroquial, e 
ocupa. .atualmente o · cargo de Cape· 
lão dó .Asilo São José, dirigido pelas 
Irmãs do. Puriasimo Coração de Ma~ 
ria. Ao ilustre jubilado· serão' pres· 
tadas condignas homenagens. 

Hoje; dia 15, haverá na Igreja ?.~a
triz da. ·ponte Pequ.ena, , Comunhao 
géral dos 'fiéis· nas 'i:1tenções à.o' Ye-

. . . ' . 

ela dóutrina ela VERDADE eva:11gêli• 
ca no mundo! -~- cei'to,,que não é ele 

·11oje, que o LEGIONARIO . vêm ex·· 
. pondo a situação exata sobre o mag• 

no_ assunto, à eluci,dação dos fieis; 
e )\ão hlenos,certo que tem, sido me
tralhado pela -lingúa. de multe~. Inda 
bem que metralha. de língua, não le• 
va aos· hospitais de sangue mas e1·i-

. dencia ·o fato,, que ainda ha: desotdem 
· em · campos nossos, infelizmente, e 
disto se ·rejub,lla O inimigo, à esprei
ta, para tirár "pÚtidozinho" e :a in· 
filtrar outras ·errôneas doutrinas· ro-

. tuladas sempre · de . sociàis o 
cristãs (com vistas a:os discursos 

'·"salvadores" -dos rotarianos, aliáz 
lJem refutadÓsjâ·no "LEGIONARIO" 
por Dr. J.: Saborido, faz tempo). 

Com lembranças ao. Dr. Plínio e 
me encomendando ás pre·ces ·do·. pes
soal af, sei·v'o em .J, C., agradecido, 

· Padre Ernest" . da Cunha Veloso 
Araçatuba, zg,9:44" , .,, , 

. SAIU O 'SEGUNDO NUMERO 
DO BOL'ETIM '' ASIA" 

Acaba de vir a. lume o segundo nu. 
mero do Boletim· "ÀSIA" ·orgão ,fa. 
Associação· dos Antigos ' Alttn-os <10s 
PP. Jes•Jifas. Q ·presente numéro foi. 
muito b_ém .conf_eccionado, em papel 
'' couché", trazendo ·excelentes·. a:1·· 

. tigos de'vàrios antigos afunos .desta- -
cando-se entro outros, u111, do' dr . . AI· 
tino Arantes,, que reprod~ziu magni. 
fica oração . proferida .-na, 'inaugu. 
ração·, de uma placa de, bronze ·sobre 
o tÚmlo do Révmó. Pe. José· Maria 
Mantero, por :ocasião 'dÔ_.1.0 .· ce;o.• 
tenarlo de_ seu nas~imento, em 18 de 
maio do ano de 1939, e- um trabalho 
sobre o grande Prelado Brasilei
ro, .D. ~ital -111a_ria de Oliveira, ·_mar. 
tir _do amor da. Santa Sé, dà autoria. 
do dr. Plinio Corrêa ,de Oliveil·a. 

Pregando e Martelando.~. 

EQUILIBRIO E TOLERANCIA 
----, 

J'e. Ascan,io Brandão 

Equilibrfo, bom se~so, criterio, juizo, prudencla ~nfim, eis o que falta, 
hoje ao mundo. E'. a maior das crises ·eia hora amarga que atravess~mos. 
O cidadão mode1;no distingue-se pelo .exagêro. E'. linguagem do Rad)o, da 
imprensa e da gíria.: Tudo agora é super, -extrà, estupe11do, maravilhoso 
tetrico, horroroso, medonho,•. piramidal, fenomenal. . . 

Não 'ha m11is substantivos sein aumentativos, e os superlativos sempre 
abundantes .em qualquer meio dedo de prosa. 

· · O mlilld<i se perde pelos extremismos da esque1·da e, da direita. A pru
dencia virtude modei-adora a: que Santo Tomaz: dá tanto relevo e impor- .. 
tanciá no·. tratado das· virtudes, vai sendo esquecida. E· com tantos extre
mismos e exageros acontece agora o que diz o proverbio da casa onde não 
ha pão: - "Todos l:'l·itam, e. ninguem tem razão". . 

, Falta a· serenidade dá justiça neste mundo inquieto e louco. E acon
teC/i aquiJQ dos versos de Lope de la '\'ega: 

"Senáles de ·juieio son · 

·. 
Ver que tódos lo perdemos 
Un~ por carta .. de mas 
Otros P?r carta de menos". 

Chegou-se a afirma; ciue pruden:cia e criterio são virtudes de me-
díocres . . 

. . Hoje tudo ha de ser louco. Ha mesmo uma poesia em torno da loucura, 
um ~ncanto em ser ·rouco.· O. mundo de. hoje se çaràteriza peJo profundo 
desiquilibrio. E desiqujlibrio que se reflete em tudo - . na pqlitica, na 
arte, nà cultura, e .tenta invadir. ·o· campo ,sagrado •da fé. Lamentamos a 
tarefa ingloria dos confusionista~ nesta hora . em que mais do que em . 
tempc, algum é mister que nós. catolicos unafao-nos ''.cor unum et anima 

·una", para ·a reéons~rução· e a salvação deste mundo em :ruinas. 
Ha entre nós·· agora· um demonio' de confusão; a baralhar ideas, a. ex

tremar atitudes e. a:·· desunir corações:. No campo da politica uns para a 
esquerda, outros'.para, as extremas chamadas direitas. Total!tarismo rubros 
e pàrdos< e ag\>ra com. pretensões de equiHbrio óutro extr.emo ~ un: de
mocratisni~· agudo 'parecé'.cantar,como $e dizia ironicamente do liberalis1:10: 
- viva 'o pensamento-, livre· e morra quem 'não .pense como cu. E' a sat1ra · 

. que .um fino autor traduz em verso castelhtmo: .' 

"El pensàmjento Jibre 
Proclamo e:pi alta voz: 
Que muera el que no piense 
Igual que pienso jo" 

O. d;mocratismo revolucfonario ti]i)o Moscou de. hoje·, · mui.to velada~ 
mente. sustenta o' "Iiberté,-. egualité e frafernité", que tanta gente levou a 
gúi!hotiria. E ai! de nossas. cabeças, nós, ós · que andamos a clamar contra 
a: invasfo dô liberaÍismo-·religioso, aíl de nos s,i eles os libera1ões tivessem 
uma guilho'tinazinhil, .. · Agora já falam, éles 'em carceres da inquisição, cm . 

"reàcioriarios. clericais> em• dericalismo,.:em falsas alianças com o poder e o 
dinheiro" etê. etc., Catolicos que não se pejam do .. embolorado e velho :rea-
lejo do lib~ralismo· dó ·seculó XIX! . . . 
. E queremser·moder1fos éom . .tanta velharia! Que falta sinão equilibrio? 

. À Jjreja,sustenta em meio dos extremismos a posição cen~ral e .equilibrada, 
1 Mestra:: e Mãé ·da. verdade conserva-se serena e firme em meio de tanta 

e<infusão é;só.Elâ ri?s darsi:â ultima pàlavra: quando ç~ssar a hora. amarg .. :, i. 
e:te~êbrósa qqe'VlllllOS Vivendo., Em 'µieiÕ d~:desiquilibrió:.~a uma_-p~l,ayra;; 
mag\ca:· tolérancÜl; líojé sedutora e bela! E'·. a, bela· adorméCJda _d~ jLJb:ep1-;; 
.lismô qúé :iicaba de acordar. -]i:la pretende relizar .o equilibrío. '· -' > :, 

· · · · E' a pálàvrà :de que'.hoje ,mais se abusa.· Palavra1 de, uma elasticidade:· 
extràórdinárià. - , · ' , · · ' , .. , . · 
. . veuillot. à détestavá porque dela tanto .âbusóu o liberalismó do secuJo.: 
passado que acabou na. mais tirariica "intolerancia" ·· contr'a a Igreja e a--fé.: 
O "Liberalismo' r~ligioso". que Pio IX coridcnara no "Syllabus" é a mais 
.perigosa forma de "Tolerancia". Quer· ter . a pretensão de unir verdade e 
erro, ortodox\à e heresia. O erro é livre. Pode berràr em praça publica. 
Pode' campéar livremente na escola, nas Universidades e vagar nas asas 
da imprensa. A verdade, sobretudo a '.'verdade de fé" com esta ..• ó •.• é 
preciso cuidado! Fere a sensibilidade liberar do cidadão modemo! 

'A. religião é coisa da· vidà privada. ;-Não há de . aparecer, O liberal 
sorri complacente a todas religiões, O dogma o enfurecé. · 

.A palavra "tolerancia" não -lhe sac dos labios. E' o côr de rosa. O 
comunista é vermelho. O . catolico de·. fibra levanta a bandeira branca de 

· Cristo. O Liberal não tem bandeiras. Tem ºlenço no bolso. Tira o len
cinho perfumado e "côr de rosa". 

Nem vermelho, ·nem bratico. Nem de Cristo nem. do diabo. Não bebe 
agua nem vinho. Tomá só agua de' flor.de laranjeira ou xarope de arnica. 
Sempre o homem, dubio, sorridente e com pretenções de conciliar· o irre
conciliavel, . mesclar 'erro e verdade, luz e · trevas num crepuscolozinho 
suave. Nada· de. meio dia, nada de meia noite. E assiin, diz Auguste Ni
colas, o liberalismo começa pela tolerancia do mal, continua por favorecer 
o mal até chegar ,ao prev'ile2io do mal e acabar no reinado do mal e ;; 
simples· tolerancia do bem". 

O . S A N l O P A D R E C O N F O R l''A 
' ' 

o s . e A rol l e os i .N G l E s E s 
- Em· telegrama. procedente de Londres, 
informa. A NC., 'que ao voltar 'de sua v!si• 
ta a. Italia, o Exmo. e nevmo, Mons. ;Bei;~ 
nard Griffin, Arcebispo ·de Westminster, 
trouxe consigo uma. mensag'errí .que Sua 
•santidade o Papa Pio XII. dirigiu à.5 _vi• 
· t!mas da. guerra da Grã Bretanha.. 

A. presença.' em Roma de vosso amado 
Arce,bispo -:- escreve o santo Padre -
apresen\a.-_Nos a. _ocasião de vos expres~ 
sar Nossas sa1.1dações e-- os sentlmen',-,s 
de nosso a.feto' paternal. •Com grandL~
simo consolo temos sabido .:;u" vós dig.; 
nos. descendentes dos ma.rtires que em 
vosso pais. !ii,"~receram .suas, vidas num 
a to de fidelldàde a. Sé de S. Pedro; conti
nuais ·send<i fieis e a.morosamente uni
dos à. Nossa pessoa e que comparti1'1.aes · 
n= -tl"istezas e nossas préoc:upações;" 

"vós, amados trmãos; não constituis 
por . certo a preocupação ínenor q1,~e nos 
embarga, Porque v&,' vós mesmos, 11&• 
veis tido qilo viver dias obscv.ros no 
tra.nscur.so · desta guerra; a. mais espan .. 

· tos& de · todas.' E esses dlzt; cont:nua.m 
afligindo-vos .•• " · 

"Nós nos ·condoemos. profUndamfnie 
em. vos.sas aflições e, quando a. destrui• 
ção, e a. morte se ap~xlmam de vós te~ 

mos acompanhado, diariamente, :nora 
apos hora. as · vOllSas afliçoos " .. 

"Nos vos exorta.mos a. sofrer vossas 
provas .cóin resignação e fortaleza e com 
sentimentos de perdão, caridade e m!sc" 
ricordia. cristã, para, que Deus vos prc
_:mie e par.a que. vossas provas frutifi• 
quem em vosso beneficio e no de vos• 
so:i proximos que · sofrem, elevando-os 

· espiritualmente at~ conduzi-los à vida. 
eterna." 

"Mais que nunca de,•eis perseverar na. 
oràçáo ao T<ido poderoso e e Santi.,;sima. 
Virgell1, recordando com orgulho. o ti• 
tulo com que chama.is a. vossa patria." d<J• 
te de· Ma-ria"; orai igu~lmente a; vossos 
santos Patronos, Tomas do canterbury 
Tomas ·More _e John Fischer, que tanto se 
esforçaram por praticar a. fortaleza. he
roica, e pedi-lhes a. proteção divina pa .. 
ra "vos mesmos e para. todos os cidadãos 
de vosso fmperio." 

, gio, os males iinensos com que a gucr-
1·a- feroz vem duramente atribulando 
a · pobre humanidade. Ela sempre foi 
e continua· sendo a mãe desvelada cm 
cujo 1·egaço protetor encontram abri
go e socorro fodos o::: qué fofrem. 

Assim, não é somente pelo pronto 
estabelecimento da r-az fio ardente
mente deseja<!a; não· é s,;meni.e con~ 
dei:tando o crime e execrando os ex
cessos, selvagens contra as leis ·<la 
guerra, que se tem feito ouvir corus
tant~ente a pala"\lra serena e t.lomi
nadora de Sua Sa11tidade o Pa;>:1 Pfo 
XII. Tambem a voz naternal do San
to 'Padre tem d!.~ciclÕ dz; alturas ilu
minadas do Vaticano. {,onvocando os 
filhos. q.1Je menos ,padec"m pa;a a san
ta, mobit:::àsã,o d::i caridade, no sen
tido· c.i ~ c:onse;:uirem · recur~o11 o 

Esperamos, pois, que · a nossa que
rida Arquidiocese de Curitiba, sem~ 
pre generosa e fidalga, nãcf fique na, 
retaguarda de suas .co-irmãs brasi
leiras e ouvindo a· suplica dos que 
sofrem na voz comovida do· Pai co
mum da cristandade, pi:este. sua · efi
caz cooperação a ei1s·a obra de piedosa 
solidari<!dade humana e- generosamen
te atenlia ao grave dever de caridade 
cristã, l~vando, com, seus ,a\lXilios e 
e~m,las, um pouco de lenitivo aos 
nosso~ irmãos que sofrem ,as' dens• 
trosas con.~equendas da guerra. 

Facilita-se o pagamento 

RUA BRF.SSER · N. 452 : 

. nPra:udo , . Sacerdote, que , cantarâ ::. 
l.Jissà. ,solene às 9.3ç: horas. Após a 

, ::\lissa o , pÓvo reafü:ará uma: mau ifes
taçã<i festiv:i;. .Às. lil,30 horas, can
tar-se;á. sole_nte Te• Deum, ~m a;ão 
de.- graças .. /.·· . 

-No dia 17 'do- corrente o Rêvmb. Pa
dre'. Huberto van't Westeinde, l!.,.á. 
homencí;eàdo ::,elas Irmãs e alunas do 
Asilo 'São Jos,é, 3ito à avenida Celso · 

''A CONFIANÇA~' 

"Esperamos vivamente com· cónvição 
confiante, que vos esforceis pela. obten
ção de uma. harmonia. universal em Cris
to, ao mesmo tempo que, com palavras e 
fatos, por ·meio de orações :e de sacrifi• 
ci~ pessoais; e com o resplandecente 
exemplo de vossas vidas sinceramente 
cristãs, ajudareis a milhões de almas de 
irmãos dissidentes na. fé que i:etor• 
nem ao redil Assim contribuireis ao es• 
tabdleciment:o na. terrá, do Reino de· 
C!'isto, Principe da Paz." 

"Exortamo-vos a.. implorar, com vo.• 
sas orações ,que, Cristo gµle a. vossos go
vernantés e a. vós mesmos, para que ·a: 
reorgan!zação de toda a vida social e \, 
publ!ca, depois da guerra, seja. anima.-

São· Paulo 
., 

Garcia. ,· · 
Para fim tão coinpasslvo, 'já nos· foi 

entregue . a valiosa contribuição da 1 · · 
Congregação das Irmãs de s. José, ·do . CASA . c:oRAÇAó. DE JHl::SUS 
f~lioto: &t;:~;~:~: · ~=. ~~! '~; JI ' F.SCOLA PROFISSIONAi,. DAS IRMÃS FRANCISCANAS 
magnifico exemplo de apurado a.mor Cursos: diurnos ·,, noturnos - Matriculas· abertas, 
ao proidmo . terá não poucos imitado- .1 · Rua Afonso de, Fr~it&s, 575 ..;. Fone; 7-7409 
1·es. ... Parai~o ._ São Paulo' 

E para 'que· seja 'bastante· p~oveitoscr • --------'---------------:.e.;..---------------· 

LOTERIAS 
Mesmo o proprio uar 

· Com todo· o ~so que tem 
Se na ºCONFIANÇA" . arriscar. 
Será; contemplado. tamb• 

~, 

... 

Av. ·são João 10'1 
. ' ... , . . ·' .São- Paulo 

da pelos prlnelpios evange!icos; para. que 
o. E~pirito santo d"8Ça,_ soJ,i·e este mun• 
do torturado e gere uma. vez tn!!.ls Q 
amor fraternal, porque s6m•nte com o 
renasclménto do amo1• entre os !lomens 
Iograrei;nos que volte_ a. poniba da l"az, 
anunciando que ret~ce~eram · as ~s 
da morte a ~Yi-es.J,t, à. ~ p. -1)~ d.! 
~i ... ,..s .. / ~ ' . 



A Ação C.atólica é 
eminentemente re

tligiosa. 
Pio KI 

( . 

.L.EGIONAR.IO 

Uatoliea 
R:E,.-AL'l2-A:ç-.oc.s ·E IDEAIS . 

São Pattlo, I.'í de Outubro oc 1944 

A Ação Catolu:a Brasileira é 
a milícia maxima do apostolado 
leigo instiluida por a to· coletivo 
do Episcopado brasileiro apro~ 
vado pela Sa.nta Sé. 

A-A; . A,, A··· ;E A:,_ ·e-~ ,M.. 1··- .. ,D .. , .T IIJ,. A/ -s:,.. 
. . • / . . i . . • ' . . . ,.: li ·. . .,. . ... •· e<'.. .. . IJT. ,d .JLJ . •. . . . . . . • •.•.. ÍUVENIUDE MA CATOLICA "Espirita Católico" 

-3 
l'sllS co11Siderações sobre as organiza

ções de ,4'})Q(;tOlado leigo ,entl'e .PÓS .Vi
mos que a intenção da Santa Sé, ao 
cr11ar a. A. e., como milicia m~ima. do 
apostolado dos fieis, não foi nem . GU
p1;imir 1,a.s .outras a~claç.ões religio~s, l 

:ném,Jhes· v~ar '..ou restringir ·O cam
po qé :n;l!s ,a.t!vidade.s,apostólicas. Ou
via!UOS .,ainda . ~-ª ._pouco p santo Padre, 
Pio XII exortanelo: "fazemos votos que 
.s vida das congregações Marianas, que 
tão valentemente trabalham, seja cada 
vé'z . ma~· sobrenaturalmente . fecunda 
em frutos de . propl'ia santificação e 
.obras de apostolado cristão/' 

A inte1,1ç;io da sant.a . Igreja é, pois, 
clai:a: As ,.l!S,SC>Çia.çqes exlste.ntes que. se 
de.dicavam :ao -,apcstol;ie!o .devem conti· 
nuar sua .atividade. 

Isto. pOsto,. resta-nos tecer algumas 
coiµlde1·açõeS, ,,- sempre à vista das 
:instruções pontificias, e das ·determina
ções .ele nosso ~piscopadp - a respei
to ··da, -hannon!a, entre a.s !\,A, e a A. e. 
:no :ça,mpo elo .Apostolaq.o. · 

,Nesté . particular, · temos ·em , primei• 
ro 'lugar a· aurea ·Cárta ·Apostolica de 
.a.s. Pio XI, 'Quamvis. Nostra" sobre 
,.li ~\.':C. no.·BrÍIBiÍ .. Nesse .documento do 
·luais alto valor, a verdadeira "Carta 
Magna" da. A. e. B., a. intenção do 
,Papa. é que haja harmonia, união, or
. ganização no apostolado leigo. Esta 
,é a.. razão porque o Papa escreve. Pe
pois de salientar "o alto conceito que 
ta,z <ia. . ~.olapoi;a,çã,o qµe podem os lci

)~os · prestar ao Apostolado da Hierar
qui,a ':, .,e ... a _Ilece~idade qesta colabora
ç~o ;espçciahµente · "Ilum territorio que 
.por .s~a .configuração .geografica, _por 
sua.s condições naturn!s .. e pela extraor
.di~ãria ~amplidão estaria .a exigir maior 
.:numero de 'PadresJ• dá o ·Santo Padre 
.o motivo de sua'Carta: 
· "Neste !J,bénççado _certame, porém, 
pela · defesa ,e propaganda do reinado 
de Cristo é-indlspensavel como aiiás em 
'todas·-as ·bàtalhas ,e exercitos, ordem 
· :métÕdÕ. e expediente". E .,para .aconse• 
· lhar ' â; maneira. de pôr no Apostolado 
'.leigo·· •:ordem, . método .. e e,cpediente" 
·<1ue o Santo Padre se digna escrever-

~ta a palavra do l?apa. Ela a.ux1t111-
inos a ente.nder .os ·Estatuws :Ãa .,4 . . e. 
B, que corporjiicam numa. entidade ju• 

.ridica os ,desejos ,e asJntenç~sJlo.:,Ro• 
mano . Pontifice. . . 

os . estatutqs da A. e .. B. tê!Jl um· va
lor especial não sarnente ::porqµe, fowm 
promu.lgados por too.o ,.o ,Elpll!cgpatjo 
Nacional, como tambem ;l)Ol'.que ;.re,ce• 
beram uma ~revia ap1-ovação da.· fi.an

. ta Sé. Por todas estas razões, pois, te
mos antecipada certeza de que reali• 
zaram eles plenamente as intenções do 
Papa, quanto à A, C. B., expre~as na 
sua Carta: Apostolica. 

Sobre a maneira como . os ;Estat.utQs 
da A. C. B, resolveram o pro))lema .de 
conservarem ,as Associações .,já ,ex!sten
tes, ainda mesmo na sua atividade 
,apostolica, e 'carrear está ·atlvlda.de no 
sentido de se mtl'Ozar na harmonia tje 
todo o apostolado leigo · organizad,o fa. 
Iam muitos dos seus artigos que : ClÍl• 
culadamente focalizam este problenia. 

Assim, os artigos 5·1-2. crtam ,as. as, 
sociações fundamentais,da -A. ·C., ,e,dãO 

,determinações quanto .à, ,sµa, constitui
ção; mas o artigo 19 engloba.no _quadl'.O 

. oficial da A. e. B. toda.s,as:~ciações, 
, tanto as organizações · fundamenWs · c{a 
A. e., como as demais reunldÍIB na Ci:,n
federação ·· Católica. Reza ru;sim, .. est;e 
artigo: . ·, 

"Na união das org«hizações funda
menta.is e das .associações coíífede1·a~ 
consil;te o quadro oficial da. A. C. B;'' 
(Grifo nosso). 

Em virtude desse artigo, pois, a ,A, C. 
B. consta de duas claS3€s de ,ai,soclà
ç(jes as organizações fundameµtals, ,e a.s 
assoc1açoes confederadas -Ambas da
zendo parte formal da A. C. ;a., ·uma 
v.ez que da união ·de , arnpas re.sul~ ;O 
quadro oficial da ,A, C. _.no Br;111il, 

Vemos ne,55"' determinação de ·•llOSliO 
Venerando Epj.scqpado ,,o ·re.conlleclmen-· 
to do zelo . e capacicja<ie .. apol;tól!aa ·®S 
nossas "veteranas associações· q~e inií,o 
podem, não devem . e nã.o ,hão .-,de ,,;dei
xar o campo da \uta" CD, Leme, iP!l;
cur.so .de encerramento pal.'Q .5> IV 
CongNsso Eucaristico Nacional çl,e ;S.ij.O 

,llos. P2,ulo), e ao mesmo tempo aquela ·tre.-
Ora, 0 Papa, depois d3 insistir sobre ~ dicional ·docilida~e com que sempi:e 

, ,, a. maior solicitude possível na for- . acatou as a,eterminações pontiflclais. 
. :mação dos que desejem . combater na8 Por meio desta determinação, fica. ,(a. 
:filéiras da A. c.," só fala sobre a har- A. e .. B. com uma. constituição seme-
:tnlJilia,e .organizaçíj,o que _devem existir ll1ante à que recomenda o santo Pa-
no a~stolàdo ,ieJgo, ,pols do contrârio dre, .Pio ·XII, ,.gloriosamente reinante, 
.estaria ele condenado . ao ,fracasso. para a A, e. I., (a · que sempre foi 

·. ''Umà'. coÍJ$ "hã., .assim ·0 Papa, que apontada. como ·"princeps'', ;pois 
,:nunca.· vos :ser:( .~az 1·ecómendacta, e ,oriunda,sob,as vistas do pr.op1*l Eaw, 
.é que:as _As.sociações _·inst(tuidas (trata ,a qllem. pertence .qualquer p.etef(Illnf/.• 
.. aqÍi(.<iàs .ÁA. ~~ A. :e,) vivam, -não ção no que respeita ·a esta forma ·nova 
;dizemÓS tão só em perfeita harmonia, -~e apostolaelo leigo,) Pe fato, ,~m ;:alo• 
,m~s: 'AA:lllàine1,1te coordenadas na mais cução pµbl!cl¾la .no "Qssena,tore ::-Ro• 
,estreita :e. orgánica ,unidade; .portanto, .Mano" em i;etembro-.de ,1:9.~o •. declAra;o. 

,. iassocíiç~s ,pàrpqu!a!s, organismos di- .Romano I'ontific1i: ' · 
· ;~cesân_ qs;, · ,c.e!l,tr ,diretivi-i,s . naci()nais, "A organ!za,çá,o g;i. Açií_o ,.ca;tQl!ça 

t 'd ., . tAm .. te -~ J?8, to Italiana, embora ~je. 'oraã.o',,pi:,!nélptl 
·' ,? ., ';~/!~)!7,;:,=:?_ .:\~; .. lll. ,,e · . ,Ans·,q. at.ólic. O_S .. m. _i!it.·an.tes.. ; ·,,ll,~,c~ .... rit.e .. i ,e/ .ad.o,. como\ meni]:>ros de · · um 'l" ~ 
iSP >qpoJ.'.«ls ,de um ~ó .valoroso qomporta ,ao . seu Ja_go imt~a,s '~~él~-
,~xe · , ções taiµpem _,lependent,es .. ,da . .c\m;oi;ldll,-
' f ~.'.·., m,. ~>n. it!,. e ,organi~çã.o ,·_entre -as_,as- ele .EQlesi~tlça,. das ,qua,ja algumas. q11e 

.,.. tem fins e formas ·de. ,Apostola.do ,bem 
,soc~~::~o~as ela A. C· Pepo~, com .so pqgem ,diµr colabó;r~do1·as no ,Apo;,- · 
, l'll!~,;A.s.ioutras a;ssociações · Pr!m~iro . tola.do bie1·arquico." · · 
,o·. ·Papa· ·-reprova que -se instituam ,as- Em outros termos declara -o ,Pa. pa 
sociações''-''vlsando' quas! os mesmos . 

':tins.da.'A,.'C;, ínas por nenhum vinculo ._que os catóUcos mi!itan.tes na ,lta_l,ià 
, têm duas maneiras c)e colaborar no . unidas,, e. até . comp~etamente . alheias o.u 

Apo.stolado hierarquico: ou se inSCI'jl· 
,O que ,seria pior, em deplor.avel )µta vendo em uma da.s =ociações. ·de ,A. 
,com ,a ,mesma." Quer, pOis, ·O Papa que C. e assim farão parte pa ·orgartlzação 
,.esta µnião ,e J:iarmo1t!a -não seja .. apenas principal, ou alistando,se em alguma 
,entre '.as :associações ,de A. C., mas mes- ··associação que tenha fins e fQrmas .de 
-lnO COlll outras ,U,~O~l!\Çi)eS ._qµe .se ins• apostolado, pois estas tambem -são QO• 
titµam ,_e V:lS\m:l ,_qµas! os ,tµ~lllQs fins laboradoras no apostolado ;hterar.quico., 
.que· a A .c. A intenção do l'apa, .pois,. 0 E t t t d A e B · 1 
:ao ,~tituir a A.' e.' ,B ,firma~se· no. sen- s s a u os a · ' · .· · JU garam 
tido ci.ê 'qu.e para verdadeirÓ exitÔ dÓ conveniente .transpõr -desde ,Jogo tam-

-bem as associações . confederadas, ,cha.-
.rap~tgladO, leig<>, elltre .o.õs, .para que madas auxiliares, .para .o .quadro oficial 
lia.ia ''.<1rslem:" ,roetodo .-e di,séiplina" é 
•:nec~~a; .wna. h,mn,onia :.o.rganica en- da A. C. B. 
. . Esta ~rnnsposlção, porém, ,embora, . 11ê 
•:tre ;w.das.,~s.,a,ssQciaç~:s que .. se -de5ti.t1arn a .estas =ociações a propriedade .de fa-
,a.o ,apç_sl;?li'!,do, ._quer constituam as or- ;rerem parte da A .. C, B., .nem lhes t.ira 
,ga11#;a,ções fu11çla,gwnt.ils dá A .. C. quer ,a autonomia, nem á.s iguaJa ,às :allllocta-
)não. · -çpes de A. ·C., que sempre :rerão as. or-

Estas palavras, porém, poderiam ser ganizações principais, e ,as oul;r)l:, -orga-
interpretacla.5 no sentido de que ª San- nizações aux!liares, A harmonia, wls 
·'ta .S.é, ·<l~ja1:ia .;i, ,,i;up_r<$,ão d.as Qutra.s estabelecida pelos Estatutos da · A. c. 
,Jtgremiações cie apestolado na Igreja. B. faz-se respeitando-re a subordi!la· 

Para excluir esta exegese, e melhor 
:firll_lll,r ,sµa, in. tllnção, a saber, que .a A, ção llecessari,i, 

Assim é que, individualme.nte sõ per• 
,~ .. o que deve ~azer é .dar maior ;vigor tgncem à A. C, .B. aqueles que se Ji· 
:ao apostolado leigo pela ~ua contin.ua 
'Vigilanci/Í, · .so!>re e,s necessidades do liarem a alguma das organizações fun• 

. <lamentais (art. &,o); ,os derµa!s, .~ó fa• 
campo d.o Pai ,de famil~, e pela .es- zem parte dll, A. c. mediante â. ,aãsocia-
trutJÚ'.ação ,orga_nica <;las · forças católi- ção a que estão filiados. Por out1c0 lado 
cas, o I'apa ,precisa de maneiJ:lt clara rui lado, para que à A. C. fique sempre a 
:funções da A. C. neste trecho que se tarefa especifica de coordenar a .aJ;lvl· 
.nê ,pouco adeante: · 

"Neín ,a tão ingente empre.sa hão de d.ade apostólica _dos leigos, pelo art .. :14;.o 
a maioria do Conselho SÚper!or qµe de

faltar .outras cooperações, .alem ,da as- ., ve a..ssistir ao Diretor da Confede-
sistencla divina, po_il; a. A. C. !\~ .obs- ração das Associações ReligÍosas de-
ta .e ,muito menos .anula 4'1ll4\><lller ini- ve ser composto pelo proprio conselho 
dativ;i,s .e fol'Ullls .de ·apostolado; pelo 
,Contl'.ário, .a.s suscita, apo~a. coor;dena Diocesano da A. C, na seção masculina, 

é e pelas dil'etorlas da L. F. A. e. e J, e. 
e, por isso, a primeira .a solicitar ,e B. F. na seção feminina. · 
iaceitar como auxiliares todas .as forças, Respeitada a hierarquia das ·af;Socia-
tinstibuições, atividades, que, .embOra ções, concede-se às -associações auxillà-
!nãó se encontrem no quadro oficial da res uma parte saliente ·na -prepr.Ja. di-
,A. · .e., 1ab11tam pelo .bem comum das 
ralm.!l-5''· (Nossos os grifos). reção do apostolado 'leigo, confp1:me 

aliàs aos merecimentos a qµe -elas·. têm 
. De novó áduz!mos esta passa{l'em da sempre feito jus. Assim, pelo -art. ·22.0 

(:arta. · Aposto!lca · "Quamvls Nostra", sempre feito jus. Asslm, pelo ;;Í.rt. :22.o 
yorque nos parece o :trecho em que o .ç\ Junta Nacional coordena as .ativida• 
#;',anto ·Padre estabelece, no meio das des da A. c. por meio dos ,CoorelbOs 
iatividades apostol!cas dos leigos, e, !u- Pioce::anos e Paroquiais, e pelo art .23.o 
111ar .especial .e a função· da A .. c. Se- 24,o e 26.o as associaçôe/; ·religiosas 
gungq ·o que àqu\ declara o Papa, a têm assento nestes me.smos conselhos 
i!inalidacle especifica da A, C., que a paroq11iais. 
torna. o apostolado oficial dos leigos na Parece-nos que os Est,a,tutos.da. A, .Ç; 
$nta. Igreja, é ·ser .. ela, o orgão coor- B. coweguirnm realizar a tão des~,S.da 
de!lÍ!.doi: de todas as iniciativas de harmonia na organização 11t1a. do 
apostoli'!,do que possam surgir, e, ao apostolado leigo creando uma , ~s-
:mesmo tempo, ·a sentinela avançada trutra. jurídica para:· A. cátólica na qual 
«ííié deve ,sw;citar ot moviÍneDtos que o trabalho especifico da A. e. é "sus~ 
;is necessidades da Santa. Igreja exigi- citar, apoiar e coordenar" as at-1vida-
:rell1. des e iniciativas a.postoiicas, copsl('l~1·a 

. ·Temos :µsim, que o Papa o que de- a reaiida~e brailleira. em todo o ·seu 
·:reja- é que a A. e. seja esse orgão des- conjunto, com toda:, as suas· pujantes 
;Í;inad9 P,.. realizar 11,qÚela "cousa nunca e zelosas associações rellgiosas. · 
iassaz recotne~\iada '' que '' hJ:tja não já Ainda um artigo dos ·Estatut,o ct,.a A, 
colaboração momentanea e cilSual, mas e. B. co.ntribue para .esti-eit!r mais 
c<Íll.Spiração perpetuá. e uninime para esta uhião e harmonia. ll; o àrtigo 
~ l:iém éomum; ••• de maneira que grá.- ·11,0. Recomenda ele que "os membro.s 
ças · · à. c<lesâo e subordinação" "haja das associações agregadas à confedera. 

'união de forças, não dispe1·são de ener- ção sejam encaminhados a se illscreve-
'.~~sY · · · ' , · rem individualmente numa. das Órg!I.~ 
.. conservando, portanto, sua, autono- nizações fundamentais da A, e. B, 
:mi~ ·e a. feição que lhes dão s~us es- l1: claro quo pertencendo· simultanea• 
tatut.os, ha ação apostólica, todas às as- mente a uma associação religiosa e a 
soeiações, .· hã.o .de agir de maneira . a uma 01·ganização fundamental. ç!a A, 
2.tender os planàs gerais de apostolado c. está a pessoa mais aparelhada a 
!leig\i'tra,,çádo .nwna ,Paroquia., ou nuip.a contribuir nara uma hannonia sempre 
pwg~ pe!I!. A_ .• ,,.,c..,,. _Ili . maior no trabalho apostólico. Alem d!s-

"" qa ~ ~o, como no BrnGil já e1:1i~tia~ mu.ita,s 

'.'. ' 
_______ ...., ___ _ 

· / · · · Sob este titulo q ulthllo n1J1ne1·0 qo-
REVMO: PE •. stGAU]) de apostolado. Nem .ela pode destruir Boletim Eclesiastfco desta Arquirlio• ·, Não _é dHidl r~cont1ecer:·1.1a :alezria,, na _,-paz .e ·.consólação 

·i11terior, utn ·sorríso ,de Deus .. Mas, :.no sofrimento, .110 aantc>· 
.s,9frim~n~Q. ,.,. qua,ntos .sabetãow'.êr:_~m .:nisrei:i~ 1e mn?r ! . 

'1))_dos podem. Oférece!'-'llOS ,COP.$,O}a;çoe_s .trtVla,IS, _mas SO. a 
amizade tem .o direito, .a foi;ça,.~ ,cor.ag.em.<le .nos .dizer v.er

,-<lad~s ;duras, ;POl'éll,1 .,11e.Qessúías. Essa. ve!"pacle dura .e. neceg
. .saria, ma.s .consola.<lwa, .nós ·a v.eria~o.s Jacil,tnente na dôr e 
-na tribulação, .si \àte11.(\.ess.emos 1.1.m .pouco. 1ao ,,cór.à:ção. do 
.~igp qUe'.11.0S fla,$éla.· 

J>' ,,. ; . 

' 
,AJ:.onsoJa,ç&,o .p.ass_a ·.e c.omo nuvem se .esvai; a vontade 

;<:1.e'.Deus:pei:1µ.a_~ec.e, s.e111pre fünutav.el .e dicaz. Pr.oc.urar .. di.r.e
tamenJ:e .à cons.cila,ção., Jiã,o .é de '.bom ,conseLho;.,a:ceitâ::la com 
i·simplidâal:1~,,:é :peddção «é ~amor. Recusá-la, por amor,' de 
:De.us,,;é'gi:atl'de,enet;g:ia e tnQrtífica&ão; aceitá.:'.la em paz, .sem ' 
,a;buscar., .é ,santa :hi11J1ilda:.éle, e a Iújnillda-de ,é gr.an4e ha:rr:eita 

, ,e.011ti:a,:às H.us,õe.s-do.de.nioni.o e os perigos .do e,goismo. 
i 
1 ·n_. DUÀRTE 
l .. - • ''"-----------------------

ltlBtffDADE, 'mtBlf, . fMltliDr,E 
• 6 • ~ • ' 

'r.lv,emos ,:ocasião •.ele · ver ,a enun1é~ te ,.,à. . ·doutrina·· polltic.á .(]o . "SHlpn'', 
·r3;~ãp .,(Jo.s·,ni:inc!P.~is ·e~'l'.OS <:do·' ",'Si!, )))OIS se ,refere de ,n1odd: élal'.o ;ap·e.µa:s 
IP,11''; feita-,nela :Santa Sé, •.Veja~os, à, Jeorià que .põ-e !no P.OVO.,o 'PiimeirD 

'Presta a Juventude justa homenage:Ql 
ao Révmo. Padre Dr. Geraldo ·de:-Proen-

- 'ça Sigaud, .S. v: D., operoso .:A'&<li3Wn
te · .Arquidiocesano da.·. jEC .. Essa. home
nagem. aproveita a oportunidade de seu 
,onomástico, que ocorre amanhã. Ante
cipando-se . a. Juventude fez . celebrar 

.·missa. · por intenção de. s. Revma. hon
tem, . na. Catedral• Provwórla,_ Igreja - de 
santa Iflge11la, tendo s!do ofiqiante o 
:Revmo. Sr. oonego Antonio de .. castro 
Mayer, As.slstente -~i:al -da. A: c. _na 
Al'.Cluidiocese. Hoje, às 15,30 no salão ~? 
festas do Colegio Santo Adalberto, a 
-rua , conselheiro Crispiniano, haverá 
'Ulfia. sessão festiva, , em que: a JECF e 
toda a Juventuc\e .~an!festa,rão. ao 
P.adra Slgaud, seu respeito, veneração e 
gratidão pelas qualldlJides de· intelige~cia. 
e ·coração com que form.a com seguran- . 
•Çl?, . e ól'ienta. com firmeza. no.<;Sll/i ca-
irlsslmas jecistas. ' 

·RECOLHIMENTO 

Hoje ha .manhã de. recôlhlmento·µara. 
.os .membros da JICF e· dlrlgentesl da. 
'.JECF e JOCF na. Capela das · Sacra
!m:entirias. Após· o recolhimento reu• 
11.iãn mensal •(la. JICF- presidida. pelo 
,Revmo. Sr. Conego Antonio' de Castro 
.MayiÍ'. Assistente·. ae1·a1 · da 4. e. em 
.São .. Paulo,' · 

CRISTO-REI .. ~.gpra, ,a refutaçã.o ·;dos ,me~mos .. , •tU'.ihcipÍO :iia :àutorida,de, •Contuuo, 
"ú""Sillon" coloca. a ,autoridade 1m- .qualquer pesso·a d.e níedilma · intf,li· ,Pia. 29, na solenidade de Oristo,Rei, 

Mica . primordiahneute :no povo; do ·gellcla . poderia dedu.zir, · com ba:Stari- 11 .Juventude. terá.. Missa às. 7 horM, na 
qna.! derMÍ· ,em'cseguidâ:;pàr.a..,Qs ,go- :'.te:fa.ciljuaaé;.jdaqueles::,pr'incl.1>los c~a· 'Igreja de São Fmri.c!.sco d.aa .Chagas, 
vernant~s; .de ·:táh::modo, ·,entretanto, . ranwnte .definidôs · :e ,eKp.óstos, o con, ta_i·go de. s. 'Fi-ancl.sco, após a qual ba-
que ela .contin.ua ,a ·residir no· ;povo. <trar'lo ,da 1louti'i;na .do "'.SJilon ". 'l'á,n, verá i:enovação do col)lproniillso. . o 
Ora Leio >XIU ,.eonden.ou 'formalmen- ,t.o "ê .assim ,que PJo .'X ,se 'litllitou · ª ,CO!llparecímento a essa. Missa é. obrlga

'te· ~s'ta J:loútrina ,ém .. sua :lllnci'élica ·:stranser.ever :o -:texto ·de :Leão ;XIII, di.' .tório. .A tarde, no salão de festas do 
"Diuturn.u~n .lllud", ·:sobl'8 .·() ,;iPinéil)a- ,z'endo ',llUe rtão ,era. uecessB:riti ésper,w ' ·Colegio' Santo /1:lberto, à, rua Martl
do Politlcc;>, •.onde '-tliz:. '"-0-van.de )ll.U· ~ 11.ova -condeuaçâ'O iie 4.al ... doiltri' i:uano· de Carvalho, .haverá sessãc> fes
mer.o d!l modernos, ,seguindo ·as me· :nâ, :uma vez ,gue -se_u anteoessor iá :tiva( ·com uma conferen()l.a do Eiano; sr. 
gadiJ,s .iJa,queles ,:que, :j10 ,secúlo '.PRS· ,e. :condenara, .:E 11'0 . i<:lntallito, m:ii· .Pr. Plínio ·correia de ouvelra sobre. ó 
sado, ee ~eram ,o '.nome· ·tle Jiloso'f.os; ' ,tas ,pessoas q,ue, Ínrlrihitavelníente, li: Reinado social . de Jesus Cristo, e um 
declaralll, ·.que ,todo, m ·1J9der •.vem <ilo mh.am -.Ullla' :tnt~J.lgei;çia,.,bem mais elo complemento recreativo. 
povo; . que, :em· :consequenc:a:, ,ague- _ "\l!lll _,mediana, 'inéi,dir-àn1. mo. et,ro iá 
le~ que,exéi'.ce.mio··podér::na·,10cteda- ';êon.denaüo, ,apegarido,~e ,á escapa- EXAME D.E ESTAGIARIA$ 
de i1ão "º ·ext:roem · -eomó ·sua jrroprJa 'torla>de .que :todo o' pod-er 'V'ém .ele, 
. autoridacl\. ,roa's ,.co.mo Jima ,autqri- · êDeµs.; 111as te:Jll :s.eu sujeito fmediato .. Pia. lll, quinta-feira, ys 15,30. :na. sede 
dade a -.el{ls ,qelega·da ::Pelo ·;povo éJ:l .;eQ'b' . ,,e ,proptio no' povo, ·.·daí .-subinllo. por ,da Juventude haverá exame para as 
a condição .,;/}e·. ·poder i,er.·:_:ré\'P- 'delegação,a.os·,govern,antes~ ·cO:m0 ·,eie · ,estagiarias da JECF que.se preparam 
gada pela ,v.ont~cte:,do ,,povo, ,do .,qual ,esta ê!rcmistan'éia ,meram-ente· · nci· para, 0 cOmpromisso no fim cle.ste ano. 
eles à '.téri1. Intetr.amentec.contrario'·é,. ·dental pudésse iludit as raz.ões eon- o exame para'as estagl.ar!aa dO JOCF 
t> .1iens11,merito --0.os :.catol!cos, ,9ue :râ: -denatorias :de .Leão N:I.II. :Pra, · i.sto sel'á em novembro. 
zem deriv;ar 'de Deus ,o c.di11eít0. de '.r,o. n:ão :aconteceu ·s~ .:Íl:o :caso.:do "SHlon", 
inandai;, ,coÍno ,:de . seu 'prínci,tfül {roas -em . :Illll.itos ·OUtl"OS' ,-assuntQS: 
natural e ,mecesR.a1:io", :Sem· .'dJI;v.-J:da, · ,u11: .,erro já. :-có:nd'enado, ,é ·,aceito F.ob 
O "Sillon", -:faz ,•í}esoer ·:de: 'Deus ;'.lfft.a ·ou:tra.s. :l'OUpàgens, CPJ.ll,o ,'6le ;:a, _(,i'on,de· 
autor:d,ade, .que ·cPlO.ca ,em :nrlméir0 ma;ção twêsse 'incidiaó ·na ,,tormul.a, e. 
lugar nQ •JlO,".O, ;mas. xte ·tal '.forma :,que ·,nAe ,m> ,eon'l;eutlo. · .à :Sa'l)ta -Sé est~; 
".el,a sq.J>e '.de ~hài;xci 11ara lr · ;!!,O ,ij:lto, ;senipre :tendo meoessidatle 'd'e. _conde· 
en(Iua.n.toA1,a:>01.'.i;anizaçli,o da 'l~rf'lja,, :o ,:na,r ,ooncr-~ente' ; topa;s . as \"a· 
poder tleàce ,do :aJto ;Palla :ir ,até ,el1l. ,liia,_ções JlCid·ei(tais ·,de /um ,mo :gene' 
baixo" . ,(¾.tare :s.agnler, dl,ae.w,so. ;'de >rico -~á, concleri'ad-0 ,em ;seus ,priµ~ipios 
Rouen, )1901,), 1\ia~,:.,alein :dtl;;ser tatL"lr~ !fálstis. ,1!\:ssim,' ,por ~xetn:plo; :o. ·mes: 
µ1a:. <il!e :a idel1;1,ta,!lii-~ !llJ.1.1~!!:, íJl~l11 ~ , ,m,o ienro ,oon:deúàdo )Jlbt :r.eão x~n 
. proprio.ià·.1sua mlrt~ :~eéf, }I,êjio ;e ;por iP,io 'x ~ltàSoe}em';;nossos dias, . 

FOLHI~HAS 

Já estão sendç, . dlstrlbujdas, ao pre,ço 
d~· cr,$' 6.00 ·os ca1endarfos da J.uven
tude, deste' ano. ArUsticamente · coii~ 
fecionadós pela .casa Pocal, são li.lein 
de. um Pl'.~nte- artlstlco, um meio de 
difusão da Doutrina. católica pois caãa 
mês ,é dedica.do: a· um Papa, e traz uiu 
resumo dos a.tos ,principais de seu pon- . 
tlf1c'àdo. . .· 

l\lISSõES 
· \~IÜ rif\Jtpif -d~. àtiteufã.o'"ce,stii :t~nµi- corri: novo i.a~plfpf{{',,. Jif.' .vai ier< ·preili·. 
ftlv,a; de ,con~.ill~~:ã~_:i.~re ;a ~~~1<111,~ s~ mte ia Igl'éjit 'l'!!llÍtâ 'm>iamente tis ' :Nada.·màis cat6Uco do- qu: ~ trabalho ' 

1 c11,tolica e ·o, erro .sdo :frloso'füiJ!l!'· ~ot'· •n'tê~)'nos' '1>l'ill!Ci-P:iirs •ocmtra .as 1rovas . ~18.iÍ'Mfüsõis; ~já; qÚ:e" as '•Mi..s-sô->..s é que 
. qµe .ele pl'.o~segue: .· C11l ne_eessal·lo dhÍsin{ulá~ões·do err.o. De. ~·ae:.,,v,ém:, . t-oina.m:'Í!.·'llhi; demonstraçil.,) da catolicl~ 
,observa4o ,aqút: t1{fueles -<1ú1:1 ·jwesi'. ·i~so~· 'Vem ,d:e .. ,poueo :amor pe~·~gre· . dàde da Sant~'IgreJa;.·,,Nada,.ma!á'pro
;,dem · ao go~er.no tlà coisll, ,p.11bficil mo· · ;la ·e 1.)el-a Fé 'Oatoldca e d-e a-peg~"ã;s ptio da. Ação católica., pois, do Cjt:? · tra
·d.ein 'bem, ·,!Jnf ·,cert;os ;casos;:. s~,r.'. ;e fois .'(loi~ ·.do· mnn:d~, '<le .maneira , que, ,11.e, balhal"",pelas, Mls.sõss,,., Dentro~ das cam
tos ,P.éla. vo.11.t.ad.e :Eí o .Ji~lgax,n~nto ,da . ..eshí \na Igreja com .:verilade'rat:1>ena :r,11nhas pal'Oqulals, ou colegiais, toàoa 
tnultidão s.e.m rPpugnanc:,t 11em opo- -a·e não ·se· estar..n'O mi\ndo, 'Daif NO< os, tnem)jros ·da· A. e. devem dar o mc-
sição com a doutrina catolica. '"1:·ll'S, Nêlri ,esüi;s posições· 1vontetriças, llior ··ae. i;eu. tsfórço nesta. .càmpa.nba 
;se esta escolha designa· :0 gç.velllll1Il7 >.estas ,atitudes :dUbias, ,estas cegueiras, por••que· .Jesus.,.crlsto seja mais conh<l-
,te, i•ão lhe .. confere a ,~uto.ridad:e .,de inco,nipr.eenslveis,, estas · eo:mplapen, ,tidd''e amado. A. Sede dá Juventude dis-
governa-r, n'M :I.110 füfüiga .0 ''P.od.ei:, elas abo,min.av'ejg , que, 'no fund·ó, -rE'-. põe cl,e ~do,.o material necessario para 
,apenas designa a pesso.a. qQ:e ·tlele se- flete:ni o presêntimentó Jior Deüs ·ter & -propaganda desta. camp,anha.. 
-l'á ·Investido", -coli'Ícado :em ·,o,posfcã-0 -'a Igreja e o 
· ,F)a(}amos, ,aqui, )Una. ohser11ai)ãi;> •. 'fI, mutido, e que, .. não .rai:o,. terminam, 
,evidente g1t1:1 -o t~to d.e Leão XHr. pO'Í'· ser l,aru:(mtaVoeis. ap.o.stasias 
,não s.e a,pl!ca -direta e- imediatam1am- · brancas. · · 

A ORRA DAS WCAeõES NO C6lEGIO 
AR:QUlU·lOCE.SANO 

e .tradicional ,e ,be~enterito ·,Cole• ,seminúÍo.}levmo. :M:01113. Manoel Pe-
;gio Arq.uidio.cesa,no, !dirigido pelos ,t1ri> da C~nlia Cintra. · · · 
Revmos. Irruão.s Marlstas;'1·ea:li'zeu de . A .;EXPÓSIÇAO ,O.E TRABALBOS 
.17 .a ,23 .de :setem:hl'l> ultll)lo, a ·Sen.m- ' . Hoje dia 15 s.e~á-eneerrada ·a ex[JÓ· 
•na ,,dai; Voe.ações, .destinada a-ensinar, ,Si"ã.o de traoil.hos, umà' da_s realiza-. 
,a.tis ·nossos Jovens, ,a. su.b.lim\dade. ,do· "' 
,sacel'.docio ceatoJico.. · 1,ões ilaguel~ ~emat1a. 

Alem ,,',as palestras foitas em :todas · Esta exposição, que compreende . 
,as class.es, :às 9 hor.as dcs djas JS, grande numero de quadros é di.sticos 
19 ,e ;20, ,convidou a ,direção ,daquele ,alusivos ao sacerdoci9, ,dá bem uma 
,estabelecimento de .~sJno, .3 pro,fes- idéia do interesse aos .alµMs pela Se
,sores do Seminario Central d.o Jpi. :mana que o· Colegio. levou a efeito, 
,ra:nga, para ,nos dias. 22 .e 28 enc~r- .com o concursovda JEC e da ,Cruza-

. d ,,~ da Eucarística, · 
,:,.:arem •COJll a eloquencia. e :s-s .:ia· A contribui~;;º dos alunos-d.e tO<las 
lavras tão piedosa semana. Os .alu· "" 
·úos d~ Colegio Arquidiocesano .·e de- as classes tornou ,bastante inter.essan-
,iia:s pessoas convidadas ouviram ~ií- te e ati:ativo.o mostruario orgapizado. 
,cessivamente os. Revn1os. ,Oonegos Alguns uos· -quadros, pr~morosos 
Antonio Leme· Machado e ·Luiz Ge- e • idéia .e execução merece.ram .o 
raldo .dê .l\hl'lo, e na :~1>são .sPlene de ,elogio de quantas pessoas · os. tên~ 
encerramento, 0 .Reitor do já .. citado apreciado. Mer.ecem, entretanto, ·espe. 

e férvo1,osas associações re,llgiosas, ,os 
leisOI! dotados de zelo pe'la c.ausa. ,de 
Nosso ~111101· · trequentementé se .en~ 

.·,contro.m ja etn alguma ,associação . de 
piedade, de maneira que é nestas ·as

;spciações que· se devem 1·eci·utai, os •me
lhores membros da· A. e. ·pesideratum 
que .se obtém normal .e. suavementê .si' 
,eJiteJ; mesmos membros .das AA, AA. 

, ,i;ão encaminhados a se inscreverem ~ 
.alguma. das associaçõe:; :fundamentais 
4-i, A. C. 

-cial destaqui\ os desenhos fel tos. pàra 
a Semana. dl\S Vocações; pelo Rev,mo. · 
Irmão Izidoro Pedro. . · . 

Alem das .. pinturas e d~sé~~ÓS1 apre· 
-sentados a exposiç!io coriipreende li• 
-·vros · s~bre a vocação e ativi_darfos 
Íu1ssionarias das .diversas Ordens e 
.congregaçõea religiosas, principal-
mente no Drasil. · 

No .. centro da sala,' ·chaman~o · a 
atenção de todos os que nela entram, 
<!estaca-se O busto do vene1·al Padre_ 
Marcelino Cha.mp:âgnat, santo funda
dor da Congl'egação dOIJ Irmãos 1\fa. 
tistas. , . . , 

O Ginasio Nossa. Senhora do Car· 
· mo contribuindo }iaia . o e:i:ito ,<là. Se

mana, enviou à exposição um quadro 
d~ seus .ant1gos ahu1os·, . que vieram 
depois a abraçar o estado ecleàia:s· 
tico ou religioso. 

úlRCULOS DE ESTUDOS DA 
. J. E.. C. F. 

1.o A'no de Compromisso. 
7.o Mês.· 
A Formação de Ação Católlca.. 
I. Colaboradores da. A, C, Associações 

1 :.Auxl:li11,res. , Estatu~o da. Confederação 
Catól!cà., . 

1 Corn;ultemsse os dÓCumcntos: 
· Estatutos da A, e. B. em Santln! 

curso da, .Ação 'Católica.. . 
'!:statuto~ . da, Confederação Católlca, 

.em: Relátorio eia· Junta Arquidlocesapa 
.da. ·Ação Católica. 1941; São Pâulo.'. ' 

Leiam-se o.s · artigos que o "LEGIO-
NARIO" estif pU:blicàndo sobre o ~
suuto: As ;µ;soclações , AuxÚ!àres, a · 
Ação Católica. (AA, AA; .e A, C.) 

.'. 2 A: À. e. pertence à familia das as
:sociàçóes religiosas de leigos. o con
cilio Plenario 'Brasileiro tratá da A. O. 
n;> capitulo das associações, e os Esta-

. tutcs . da A, c. Brasileira reunem no 

. grande quádro da A. d. 5\la$ Associa
ções Fúndamentals e as Associações 
Auxiliares, , . 

·Ex, Logo a. J.E.C._ é. uma Associação; 

3 'Ais Associações ,formam uma. gran
. de familia, em que. hà uma nota. CO• 

· ,mum, uma natureza ju11idica igual em 
todas: são Associações de leigos, Ne
nhum elemento existe na A. c. que a · 
tire .. do . numero de Ulna simples a.sso~ 
ciação de leigos. Nem· o mandato nem 
o compromisso a. colocam em outra na
tú1·eza; 0 Clero. é Hma organização de 
natureza. diferente especificamente su-

. perior à A. C. Neste conceito de cle
ro Incluem-se os clerigos e os religio-
.sos de,. votos _publicos. 

', 4 Sendo assim, o.s llletnbros da A. C. 
:não ' participam em um novo sacerdo

. cio de ordens, nem em uma jurlsdiçâo. 
hierarquica. · São ·1elgos· e continuam 
leigos como os meÍnbros das Congre

:gações Miirianàs e outras AMoc!ações. 

5. o imenso campo de apostolado fel • 
confiado a toda a $, Ig1:eja, Nele de
.vem trabalhar o clé.ro e ·o latcato, de . 

, acordo com a situação jurld!ca .de cada 
grupo. o ·Codigo de Direito Cànonico _,;.. 
que .vigora tambem 1:iara a A, c. - re-

, .As vezes. ouve-se dizer . qué este arti
go qestina-se a, acabar _suavexnente ,com 
as .AA .. AA. Certamente -esta não .é·. a 
;intenção do. artigo, po,is, .às llOSSl\S .. au
toridades .n.ão seria difi.ei! c!izer de 1na- . · 
11e1m clara -o que pensam, e, depois, os 
encomlos às . AA. AA •. são tantos,· que 
_para admitir a J)O?,Sibllidade de uma 
,it1terpretação contraria. às AA .. AA. ·de
ver~amos por em duvida-e: propria sill• 

· ceridade da Santa Sê. · Esta Interpre
tação é, pois absurda. .. Pàrece-;nos ao 
tnvez que nossos Estatutos. do A. e. re
aÚzà:m com muJta felicidade aquele pon
gl'açamento de todas as forças catõ!!
aqµele congraçamento . de toda,q as· for
caG, de . modo a consUtuirem "coortes 
dll um só e -valo~so exército." (Pio XI, 
Enclclica, "Quamvis Nostra"). 

. . , gula, em r.ormas bas!cas e gerais, as 
i-elações e · as funções das torças que 
éonstrotim o Reino · de . Deus. · · 

Todas estas 'consideraçéij)s despertam 
o.utras de novo genero: lsto é, • que dl· 
terença ha entre as AA. e· A, e.: ;F'.Mare• 
pws d.isto mais tard~ 

''f Otimo fortifican-: 

' :\ te femi.nino 1 - '. 

._, ii: Formula do Dr. 

• ,, . Tepeclinó. .Mercê·< 

de · seus· hornio• 
nios . especiai$ Tanagran remoça 
a-mulher. 

' 

6. b apostolado entre ·os jovens, por 
, exemplo é. dirigido pôr aqueles membros 
da. hieràrquia. a que. a Santa Sé ou. os 
Bispos ,. oú Padres confiaram o cuidado 
·d.a ~uventude. , . Todas as associações 

. que -a H!erarqU1a aprovou . para o apQs• 
· tolado . entre os Jovens podem. ser utl• 
. llzadàs. pelos. responsa veis, para o apos-
''- tolado .. · · 

· lNão cabe ª' · 4, e, ,ne~,hmn. nto,noppllp 

.Q1guma. · a~lação aprovada.._pela. S. cese publicou uma eiceléute ';Meéli-
Sé, e canonicam~te. erigida, so~ a ale- tação Sacerdotal"· Como a A cão Ca· 
gação de reiv.inâicà,1 · se11 campo de tolica é a humilde colaborauora do 
tra.ba.Iho, Clero . com pequenas -adaptaçõé.S pa~ 

Pio XI na Carta. ao Splscopado Bra- ra 0 ' laicato, publicamos aqui este 
sileiro: ". . • a A. e. não .obsta, e mui• trabalho: 
to menos anula quaisquer Iniciativas ·e 
formM de apostolado.;· pelo contrario, 
as ,suscita, ·apoia; co0rd~na . " 

Em .coriér~to: A· J, E. C. não se opõe 
à PI.a. União, nem a; substitue. · · 

7· A ,A. e. tem como seu· campo es
pecial··. .a. dll"eção cio apostolá,dO .. leigo 

·· tanto de seus membros como ~ AA. 
AÁ.. e dos memb~ destas. Este apos
tola.do· .de .direç~ · ele todo o exercito· do 
laica.to orgànizado cabe i;ó à A. C. que 
é à. unica que·aob· as ordens de Hierar
quia tein a !ncmrtbericla de dirigir o 'con
junto ,das forças 'do J.a,lcato: e· a orga
nização especial para · este. fim. Esta 
modalidade de apostolado ~ nova.. Ali 
s·e .encontrit a novidade pa.11tora1 é jUri
dica da A, C. Até a cri11ção do A. C, 
.não havlà. uma central que at!nglssel 
.todas :as. orga~izaçõ,et leigas e pudesse 
mo.vimentar, contr9lar, completai', .e or-: 
denar •.. Esw. função cabe' à, Juntá. Al'qul
êUocesariat •aa. · A. e. Esta realiza. o pa. 
pel ,df orgiio central 'diretcr. de todo o 
Apostolado. 11: como. que o -cerebro e 
o coração .do ap,stolacto léigo. 

8 l!': este o eampo ,earacterlstico e exclU• 
sivo da A .. e., deseinpenbaCÍo pela sua 
Direção Central, a Junta. Ar<iuidloéesa
ria. P-.i.ra isto .o· Episcopado Brasileiro · 
criÕu a confederação .das AA. ÁA. que 
'está sujeita ,a Junta. e llga ai; ,AAi AA. 
ao ·otgão central . do Apostplado Leigo. 
Ó Assistente Ecl~!ll.5tico Geral da. A. 
C, co~ ,seus colaporadóres o Presidente. 

· Secretarlo e Tesoureiro da J. A. A. a. 
são •o Quartel ,.General Supremo do exer
citl> de leigos da Arquidiocc:;e, 

Para ·e1es co,n!luêm as. info~ações, 
deJ.es. eiµanam as orlentatóes e .ordens, 
eles re~lizam à coordenação 'd~ e.sí:ors 
·çoa, pre~ e eoritrolam. 

II. Assocmções Auxi!la,res e Aéâ<> ca
tólica:.· 

1, As Asi;oclações .de leigos se. <lMdem 
em três . espectes. · · 

a) brdens Terceiras. "São Terce!roo 
se'cUla.res aqueles telgOS que, oo ·:mundo, 
soll direção de uma. · Ordem, procuram 

1a perfeição crlstá/.segundo· o, esplr!to 
desta Otdem, de uma fonna. ;l,daptada 
à Vida .secuiar; segundo regras' aprova-
cl8.6 pela Sé Apostôllca ". (can. 702). 

b) qonrtáternldl!,des, .(Contra.rias, lr' 
mancíades) ,; · 

e) Pias Uniõe~. 

2 .. Pfa Utilão é uma e.ssoc!ação ~e ' 
cuida · de .trabalhos apostol!cos, · 

I. - .fla dois obstaculos que f1-c
quentemente se· opõem à aquisiçá<> 
do e3pirito catolico. O primeiro pro
cede da inteligencia e o segundo· i;,e
"Ulta da excentricldade de caráter. 

No que respeita à inteligen,cia, hJm- · 
bremo-oos pem de que vivemos num 
mundo que fez da liberdade seu ídolo. 
E com que- paixão. se exalta este idO· 
ló! É de lamentar-se a excessiva. 
benignidade com que consideram-Os 
essas doutrinas ~ que não foram ins
tituic\as por Deus, mas pelo ..ctemoulo~ 
Quem. se contam'·,a por essas te11, 
dencias• dificilme: . e aprovaria todos 
os. atos'"da Igreja' no presente e .no 
passado e não , raro encontrará 
suas do'utrinas em oposição com as 
Idéias modernas; apoia as lumino3as 
diretivas cladas pelo Santo Padre ao. 
nosso apostolado com certa res:steI1cfa. 
passiva. inspirada pór · um demasiado. 
apego ao propri_o. modo de ver e ele 
fu!gar as cousas, 

Não se atreverá. quem sabe, a fa. 
làl- em dest0nfian;as sobre a condu
ta do Espirifo Santo nll, Igreja, ru:.i, 

· talvez sem querer saber, · sofr.l;lrá 
restrições na sua confian~a a Igreja 
e a Santa Sé. · l>uc ln altum ! · Não 
nos estacionemos nas cxtremidail<ils, 
nos pontos em que a Igreja se sep,ira do mundo donde recebe algumas 
emanaçõ,es daqu-ela ,at:mosfera mal· 
sã; naveguemos mais ao largo, em 
alto mar, onde se respira. um ar benl, 
puro. 

. -. . 

II. ~ Um ·outro obstaculo pai:a a 
formaçãó ·do espirito catolico é. a 
excentricidade ele carater, · 

B:a homens que sofrem de uma ii"' 
va. tendencia a singularizarem-se o 
querem que tudo se amolde a seus 
caprichos, mas el_es não se· amoldam 
a .nlnguem; que toi:los se dobrem às 
,uas . Inclinações e gostos patticuta. 
res. E niio é a . Igreja quem men0s 
sofre com tal originalidade 9-e 
carater pois que assumem a liberda • 
iie de 'censurarem a atuação de to
das\ as autoridades religiosas. 

Evitemos· tão perigosos extravias .• 
Glwien::o-nos de pensar e de julgar 
com a_ Igreja e como a Igreja,· o: que , 
quer · dizer, como o mesmo Deus .. 

Não duvidemos jama:s de nosso 
Paí, .º· Papa e de no~sa Mãe, a Igre
ja. Não· exijamos os motivos de sua 
conduta e c"eclsões; não titubeemos 
jamais em submetermo-nos. Esteja. 
mos• sempre· dispostos à. imolação, 

Se. a :a.ssoéfa'ção, é co!l51;itulda. à.. ~ 
nalra · de lllll éOrpo orga~füo, chamà.-se: 

is.ão este~ os rasgos de _amor sobr~- · 
• natural e abnega.do. que devemos 11.. 

Sodalicio. · , · 
Sod~lick> é · pois uma. associação or~ 

ganizada, destinada ao exérc!ci<1 de al• · 
gÚma obra de piedade QU. éar!dade. 

Quando a estas · dbras de . caridade e 
piedade· se acrecenta um cuidado. espe-. 
cial do. increménto do culto público, o 
. Sodaliclo ou Pia União se chama Con-
fraria, . 

PI& ·união - SOdallcio -- .confraria. 
As associações fundámenta.ls. da A. 

C. são pois P!aa Uniões - Soda!lcioi;. 

. 2. A Igreja · considera suas tradic!o.; 
nats· Associações com1> g1·a-ndes tesou
ros que o Esp!rito Santo lhivconcedeu. 
A Santa ~ tem escrito paginas be1ls-

( Concl ue na 7.a pag,) 

Santa Jgreja, tais como os reclama, 
em toqos .os tempos e em todas as 
ocasiç.es, ,o esl)irito catolico • 
.. E o orgão oficiá! da Curta Metropo
litana .. acréscenta o seguinte pensa
mento especialmente ulil para · a 
A: e.':· <.•Esteja longe longe llos Sa
cerdotes, o amor · às novjdades" • 
(Pio :X Encycl. Pascendi, 8·9,1907). 

Dr. Durval ~rado 
Me<1lco •>oullsta 

lt. Senador l'aulo li:i;ttlfo, l& 
~-" ~nd .• ·1,a1.as·'6U. 13 • lt 

1 l<:Í<Q. <111 l:{ua .José l:lonlf.Hc1o) 
Cons,: com hora mar.,ada pelo 

. Tel.: ·t-7313 

ATIVIDADES DA A. C. DA ARQUIDIOCESE 
OE CURITIBA 

:m,<! seguinte o programa da. 1tr, 
va11tude F.emin:na Catolica dà A. C. 
da Arquidiocese de Curitiba, para o 
mês de outubro:· 

"P,edade. - Virtude: a parseve
ranr;.a na p:.aticà das virtudes cris• 
tãs. ...;, Dia 3; terça,feira,, festa de 
Santa Terezinha do Menino. Jes11s, 
uma das especiais padroeiras da Ju. 
ventul!e Feminina: COmúnhão às 7.30 
horas. - Missa .e Comunhão geral ·no 
3,0 Domingo. ---'. Dia 22, domingo, re
colhtmrnto no Colegio da ,Medalha 
Milagrosa, em preparação aa festa 
.de Cristo · Rei que será celebrada 
com programà especial publicado 
abaixo . ...:_ Uma das mineiras .,princi
nais do apostolado é tr&.balhar e re
zar pela Missô~. Este ano o "Dia 
ilas Missões" ocorre no 3,0 domiu, 
go, dia 22 • 

Formação, E~t;igiarias: · -es-
tão no mês do seu nompro,misso só!e-. 
ra.s. -,- Missa. ·das crianças: srtas. Vi· 
ardorosamente para esta grande dig
nidade e responsabilidade que vão 
assumir na organização da Igreja. Na 
reunião ,do ·2.Q domingo estudarão o 
significado do compromissó, as.lições . 
que aíiresentam o texto e as cerimo· 
nias do mesmo. A segunda reurilão 

· mensal se l'eallzará no dia e horado 
do recolhimento. 

Militantes: A) no 1.0 doml!1go, às , 
11 horas .na Sede, circulo ·de estudos 
sobre o 'tema "0 Evangelho de São 
Lucas", pela sra. Vitoria Nasser (nes• 

. te cireuló devem ser entregues 
as . ~dernetas · em devida ordem): 
B) a reunião do 3.0 domingo, na Di• 
· vinii, Providencia, terá por assunto. a 
preparaçãp · dos trabalhos a. serem 
.empreendjjos ·proximamente. •ror. 
namos · a ínsietir que só motivo cie 
forçá. maior éom justiflcacâ.o ''pessoal 

' à presidente, excusii, das reuniões. 

. Mão. -i' Continuando -e . alem 
das ativ'idades da Paroquia, todas as 

· acilstas se esforçarão em IJreparar a 
devoção do 'tei·ç:o do Rosario,. esJ;le• · 
<.:lªl.merui. a.11aJ1il~ J'.§.C~ :p.,1 1&r.1j!lt 

, . 

- Prestai·ão apoio ã ··obra da:s r,iiS• 
sões. - Cada uma auxilie os traba• 
lhos da Juventude ,da .,se.mana elos 
Estudos e da Exposição· do Livro. Pa
ra isto' nr'oc·urar, às.,5.as feiras, na Se· 
de · a· ·vresidénte ou a blnHotecaria. 
- .' Ãs 5.às. feiras continuam ,as âll.ías 
de rejigião, na Sede, d.as 17 às 18 ho• 
ras. - Missa das crianças·:· sras. Vi• 
torinha, Teresa T. de FrE:Jitas e !Ol\tn• 
'cja Dariff. 

SEMANA DE ESTUDOS 

.!s· Semanas de Estudos_ sempre 
:têm sido um ·dos meios mais provei
tosos· para a formação dos. niembros 
da A. C. ; São dias de trabalho in
tensivo em que se debatem assuntos 
importantes e determinados, visando 
assim. aprimorar a' cultura intelec• 
tua! e religiosa.· Tambem este ano 
·a Juventude promove a sua já tradi
cional Semana de Estudos entre 
os dias 22 e 29 de outubro, O . pro, 
grama está assim distribuido: a) no 
dia 22, "Dia da Formação" no. Cole
g,o da. Medalha 'Milagrosa; de ma-' 
nhã para as estagiarias e de tl!trde 
para as . demais acistas; b) nos .. 
três primeiros dias da semaJla ha.ve• 
rá. .. reuniões especiais para as esta• 
g!arias, das 17 ~s 18 horas, na .Sede. 
A explanação dos assuntos estará a 
cargo dar dirigentes; c) dias 26, 2'< 
e 28; solenes reuniões de estudbs 110 
Colegio São José, às 20 horas. Ca• 
da dia serão apresentadas teses ím• 
portantes por conferencista,s es
P"Cialmente convida.dds e por mem-

, bros dá Juventude. ,Para· estas co11-
fere11cias estão conv'idadas todas as 
jovens da capital e demais pessoas 
que se interessem pela Ação. Ca.toli~ 
ca; d) Festa de Cristo Rei, dia :m. 
domingo: · na· Catedral; Missa · e · Co
munhão geral da Juventudé, oficiáda; 
pelo Exmo. e Revmo. Sr. D. Atico 
Eusebiô eia · Rocha, Arcebispo . Metro• 
politano. . Após· ~ Missa, compromis.; 
so das novas · acistas. - .Ãs 15 horas, 
recep(lão festiva nQ Colegio Sã.~ Jos~'', 

'(Do "Boletim da. ·Paroquia de N:0§1 
o·•~ ~-- J:i.U'A de ~.llI.itibA''l.t/ 

:.• 

•. 
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EVANGELHO 

'COM o REGULO 
VIGESIMO DOMINGO DEPOIS DE PENTECOSTES 

(S. João, 4, 46-53) · 

Naquele tempo, veiu Jesus novamente â Caná de Galiléia, onde fiz:ra 
~gua vinho. Naquele tempo, havia um regulo cujo filho enfermava em Ca· 
farnaum. Este, quando soube que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter 
com Ele, e suplicava que viesse e curasse seu filho: começava de fato a 
morrer. Disse-lhe, pois, Jesus; '1Se não virdes prodígios e sinais não credes". 
Respondeu-lhe o regulo: "Senhor, vem antes que meu filho morra". Disse-lhe 
.Jesus: "Vai, teu filho vive", Acreditou o homem na· palavra que lhe dls1Sera 
Jesus, e voltou, Já estava em caminho, quandQ seus servos vieram ter com 
~le, e lhe comunicaram dizendo que seu filho vivia. Perguntou,lhes sobre a 
hora em que se sentira melhor. Ol1Sseram-lhe: "Ontem, à hora setima, clei
;x~uo-o a febre". Reconheceu o pai que aquela era a hora em que Ih~ dissera 
Jesus: "Teµ filho •iive", e acreditou ele e .toda s~a casa, 

. e o M E N T A n I º· 
~\o condenar o Americanismo, cn· 

tre outras atitudes caracteristica-
111ente - americanas, isto ó, . caraqte
tislicas desse erro, que se divulgou 
11a America do Norte, e um ,pouco em 
toda a. :parte, salientava. Leão XUI 
esta: evitar toda expressão forte, 
toda censura clara, em uma palavra, 
toda parte austera, do Catol!cismo. 
l'Jstá de conformidade com esta 'men· 
talitlade erronea, e condenada, o con· 
selilo frequente que se àa. no sentido 
de 110 apostolado jamais se usa-

. :rem pala vi·as ferinas, expressões vi· 
·vas que venham a mag.oar mais ou 
1ne11os profundamente a .])essoa cJija 
conversão se ·procura. 

A atitude de Jesus Cristo, no pre
sente Evangelho, parece exemplifi. 
car a doutrina do Santo Padre, Leão 
XIIl, e conclenar a grande "trouvail· 
!e" que foi ;i. nova tatica de aposto· 
Ir.do. Jesus aborclado por um clrnfe 
11agão, sem fé, levado apenas pelo 
desejo ardente de ver são e 5alYo a 
:seu filho, em vez de seguir a tecnica 
aconselhada exclusivamente pelos 
moderuós apostolos, a saber, grande 
jndulgencia e amabilidade para atrair 
;i,quela alma, recebeu-a àa maneira 
ma.is "inepta" possivel, isto é com 
uma cortante objurgatoria: "Se n:io 
~-irdes sinais e prodigios, não cre
(les';, ..,. Modernamente em que :,e 
aconselha como armá. de apostolado 
11m maior ou menor pancristianismo, 
:sem prinçipios e sem penas, a. atitu· 
de de Jesus Cristo seria consideracla 
uma. inct:mceblvel falta de tato. No 
entanto, é. certo que toda a c(tsa do 
1·egulo se converteu, como é ·certo 
que Jesus não usou aquela expres~ão 
inutilmente. Dois fatos que . nos lo
val).1 a concluir que muitas vezes ati
tudes veementes como estas são r,a
lutares. Em outras :palavras: temos 
<lireito de julgar que se não fõra 
esta exprobação do Divino i\lestre. o 
milagre' operado por Ele talvez rÍão 
tivesse surtido todo o seu efe:to, is
to é, convertido ao chefe pagão e 
sua casa. 

:1: * * 

E realmente a doçura apostolica 
~mpregada de tnod0 generalizado é 
uma tática errada, leva a muitos. fs
candalo, porque. c.:oncorre para obfir
ma-los na. persuação que os proprios 

Desmantelados os planos daqueles 
que desejavam dominar a llumani
dade através do totalitarismo c:-ú 
das ·mo1des nazistas, ,olt.am·.5e eles ao 
"slogan" revoluclonario da "llberda
de, igualdade e fraternidade" para 
completar a obJ.a de dissolução dos ul· 
timos • nucleos de rcsistencia contra o 
cesarismo pagão. Falhou o 1>ri111eiro 
·golpe, por prematuro. De modo que 
manda. a prudencla que se continue 
a .',mistifjcar o mundo com estas pa• 
lavras, que a:: forças do· mal tomam 
·num . sentido, e. as pessoas honestas 
· noutro. Assim. por exemplo, a. Igual
dade revolucionária não é a que nos 
ensina a Igreja., isto é, a !gualdaàe 
que temos de. no= comum origem e 
de nosso destino cnmum. mas a igual< 
dade social, aquela que deve abolir 
toda hierarquia e por consequencia 
tcda autoridade, fazendo reinar a anar
narquia, que é o clima propric!o para o 
.a.pa.1·ecimento. elos désp~stas totalitarios. 
Deu-se o fenomeno na Italia com Mus
solini, na. Alem:inha com Hitler, na 
Russia com Lenine e Stalin. Dar-oe-a 
amanhã em e,scala ma.ior, quando se 
jufgà.r favoravel o momento para o 
grinde golpe. Surgirá entã-0 o grande 
Omniai:ca, previsto por Veuillot como 
o futuro dominador N mundo. 

* * * 
Diante desse novo surto demagogicO, 

«iue sU1Stenta que a. humanidade não 
póde regredir e que portanto os ideais 
revolucioparlos . continuarão ·sua mar• 
cha., é . oportuno relembrar' o · que diz 'a 
lgrejà. sobre este assunto, E través · de 
admiravel sinte.se contida na Encicll\::a 
"Parventt .à la vlngtieme aunée ", em 
que Leão XIII passa em revista todo 
seu pontificado. Mostra o Sobera110 
Pont!f!ce que a salvação do rnur-.'.o. não 
se ·acha. nesses valores parciais e detur
pa(joa,. ·mas· na volta ao cristianismo, 
volta. que de na.da valerá si não não im
:plica·r em um retorno à Igreja, pois ~ó 
1ia ,Igreja existe nác sómente a verda
deirà lgÚaldade, a verdadeira fraterni
dade, .a ·verdadeira. liberdade, mas todo 
o conjunto harmc:inlco de Yalores ne· 
cessarlos à conservação do fim ultimo 
do homem e 1ia conquista da veràadel• 
ra felicidade. 

Depois de descrever o triste regredir 
da humanidade desde os funestos diaf 
da pseudc-·reforma prot!'st~nte, di~ 
Leão xru, -

" Diant~ da hmn~ida:le dos· male,' 

catolicos não· dão â. Religião que pro
fessam a importancia enorme tã.o de· 
cantada, e com· ls5o continuam eles 
no seu l.ndifi,rêJHlsmo; bem como . 
concorre para qµe se encl1a.m os 
meios catolicos de verdadeiras quin
ta1. colunas,· os individuas que estão 
perpetuamente ••se· convertendo" e, 
em virtude deste ·gerundlo, gosam. dos . 
direitow· .de frequentar os ineios .calo· 
licos 'l neÍes . disseminar. suas eX• 
travagancias, corsas. ·que não a·ssim 
tão raram:~nte concorrem p;l'ra fazer · 
abortar "tantas gênerosas empresas 
dos bons. · · · · ·. 

Nem se. diga que: esta 'argumenta· 
ção .aconselharia seinpte a intransi· 
gencia até nas ,matieiras de tratar 
pessoas :não catol.kas. Não. Um apos· 
tolado inteligente e perspicaz salie 
temperar, à semelhança ·'1e Nosso Se
nhor .'esus Cristo, à suavidade e a 
austeridade, a azotrague, a ira, .a 
tlaclencla. E esta at'tude racional 
evita .. todos oe males, ápontados ad
ma, bem como os inconvenientes· de 
uma firnieza que pudesse parecer 
dura. · 

Em questões de apostolado, nada 
pode Substituir a vilrdacle. Com sa
crifi'.:io desta, não há teêuica de apos, 
talado que se possa aprovar, ou con
c'iliação que, sé possa .aceitar. Vt;J!U 
aqui a proposito ·ª respost.i. que deu 
11m Bi~po· "!nfalibÍlista" a ·uin ~eu 
co'tega "antÍinfa.libilista" durante o 
ConcBio Va.trcanó .. ~·Faze-nos . àG 018· 
nos. algÚmà. êoncessãon . . :;_;,;,, dizia ~l'S• 

te. AQ que aquele retorquiu:· ºMeu ir· 
, mão, .que Injúria mé fázes, e.a ti tn(ls

mo ! Serei .acaso·eu· um ·mais forte que 
· possa fàzer concessões· .à :um mais 

fraco? É acaso a minha ve'rdade que 
eu detendo e ,que ouso empenhar.me 
porque triunfe? E· ·Deus nos pro-põe 
acaso· verdades que nós possamos <ii· 
vidir, ou mesmo arranhar um pouco, 
para faze-las entrâr dentro das. 11,>sº 
sa conveniencimi particulares? Nem 
e·1 tenho direito de fazer'te conc.:is
sões nem meu coleg~ de recebe-las. 
Não estou aqui para contentai· meu 
cpraçãe> ou ao teu, mas para obedecer 
à luz que ordenará dizer sim ou 
n:lo". __.,. Eis a norma, ·com s1iav:c1a, · 
de ou secura, sempre com firmeza 
m«nd'l·nos a. Ver<lade que sempre di
gamos sim, ou não. "Seja tua pala
vra: sím, sim; não, não". 

que oprimem a sociêdade. e dos peri
gos que a ameaç.-im, Nosso .. dever exige 
que admoestemos uma. vez mais os7 hO• 
mes de l;i:ia. vontade. sobretudo aq\ie· 
tes que ocupam os. J11gares mais eleva
dos, e que os conjuremos, . como: .faze. 
mos- neste momento,· a refletir nos re
tr.édlÔs que a. situação exige e. com uma 
energia, previdente, os· aplicar i;em t.ar• 
dar. . . . 

Antes a·e, tudo é necéssário indagar 
quais êsses remédios e investigar o. va· 
lor. · A liberdàde e . seUIS beneficios, eis 
o que primeiro , óuvlmoo' louvar a.tê às 
nuvens. Nela exaltava-se , . o remédio 
soberano, !ncompa.ravel ln.strumento de 
paz ·fecunda e de prosperidade. Mas 
os fatos demonstraram lumínosamente 
que ela não p,ssuia a eficácia que se 
lhe emprestava. Os conflitos .economi
cos, as lutas· de classes ~e acendem e 
fazem tn·upção · de· todos os lados, e 
não se vi nem mesmo brilhar a aurora 
de uma. vida pública, onde a calma im
pere. Demais. e.tQdos o podem cons
tatar. tal como se entende hoje, jsto é 
indistintmnente ·dada . à.· verdade e ao 
êrro, ao bem e ao mal,, a liberdade ter
mina si11ão por rel)aixar tudo quanto 
há de nobre. de .santo, _de gene1·oso, 
e ,abrindo mais amplamente o cami
nho ·ao crime: · ao .suicidio e a turba 
01:>jeta· das · paixões, 

Alisegurou-se tambem que o dcsen• 
volvimento da 'instrução, t..ornando as 
massas mais polidas . e inais · 1nstruidas. 

. seria suficiente · para. as'. premuni:r con
tra li$ suas tendências malsãs- e para 
as reter ncs limi,=B da integridade e da 
probidade. Não estam!)s, porém diante 
duma dura. realidade que· todos os .d!.as 
nOs faz· tocar com ·os dedos· a. inutili· 
ctade ·de:· uma. instrução. desacmnpan"'11a
da. de uma sólida. . formação. re]lglosa e 
moral? Em consequência. ··aa $Ua inex
periência e da termei1tação das pai1<õés. 
o espírito dos .jovens _sofre ·a. influência 
das dçutrillas perversas. ~le se im
pregna · sobretudo àos êrros · que um 
1ornalls1nó .. sem· freios não , . teme : se
meai· a mãos ~heia1, e que, ..depravando· 
ao mesmo . tempo e inteÍigêpci:. e a 
vontade, alilÍlenta na mocidade ·ês;e es
pírito de org~lho e de Insubordinação 
1ue agita, . tantas vez-es a. paz das fami• 
!ias e ·a tra,nquUidade das cidades. 

Confiou-se também· em larga escala 
'lOs p,·ogressos da. .ciência De fato, o 
século passà.d'o presenciou enormes· pro
{ressos nas ciências, . progressos inespe
!'ado,• alguns . · me$mOS surpreendentes. 
Mas é v:rdat;le que· ê~é-.s p1-ogresso11 nqs 

DELE SE PODE PIZER QUE PASSOU PELA Í ~~~-
VIDA FAZEN~O _O BEM 1 { ,~: 

A biografia dó Padre Eustaquio - o V~gario de Poá 
Por oca~mo d<J primeiro aniversa, 

rio da ·morte do Revmo. Padje .Eus.' · 
taquio Van Lieshout, da Congregação 
dos Sagrados Corações, publicou se;u· 
irmão ·de saceydocio, o. Revmo. Padre 
Veuancio · Hulselrnans . SS. cc., int~ 
1·essantes notas biograficas do. incs
quecivel Ylgario de Poá; enfeixadas 
em um volume editado sob o patroci· 
1110 do "Centro Nacional da Entroni• 
zação" • ' 

Nessas paginas escritas en1 lingua· 
gem simples e atraente, vemo.s a 
historia da. santificação- de ttm sa, 
cerdote, que foi um. vei·dadeiro eniu· 
Jo do Cura d' Ars, a. exercer. seu mi, 
11isterio nos sertões do Brasil, de· 
pois de ensaiar .os . prilneiró's passos 
no apostolado em sua terra natàl, a 
Folanda. 

O SEMINARISTA 

rio,de Nossa Senhora aa Abadia,,Ti·o 
pequiÍnó logarejo d.e Agua Suja, nó 
Tria.nguio · !\tine Iro. · · 
. A lei . protetora da segura.nça in:li· 

·vldual.'não ·chégava: a.fé ali, e assim 
cada um ·.defendia. seus· interesses com 
uma. .boà garrucha. quas!· não passa- ' 
vá. um mês sem que a. população fos· 
ti i .sobressaltada: por um ou outro 
~~L . 
.. D(;/ rellg:ão só 'conheciam, pratica· 

mente; o bà.tlsmo, o crisma que o Bis· 
po ministrava por ocasião ·da grande 
romaria. do 'Sa.ntu~rlo da Abadia, é 
o .enterro com encomendação elo cor
po. Càsamento religioso... . era pa; 
ra os .roÍnéiros. Poucas tàmi!ias e&• 
tavain formadás leg!timamente. 

UM LUGAR AGRESTE 

Padre Eusta,qulo,, com o auxilió uo 
seus doí~ conjpanheiros, tenta a rege-

Um simples 1ipfsodlo Cat'.acterizará neração do lugar. !vlun!do de seu 
o futuro Vii;ario de· Póá em sua vi• · prec!oso '!nillnual de med.iclna. de 
da no Semlnario dos :sa:grados Co. ea.mpo'\ que tanw bem. havia cau.sa• 
rações: do .entre os valões, pôs-sé a canli' 

"Estudava com afinco, fiando,se ni'to. Todas_ as casas' e choupanns 
mais na sua memoria e no valor so• J'-,cebara.m· súa· visita.· Mas essas Ti· 
breriatural das suas orações do g,:ie sitás não foram de tni.c:o bem recebi· 
na compreensão das. coisas. Embora das, a umà -ius!nuaçiio m.aldosa so-
u'1o clestitu:do de taléuto, notava-~e bré à honestidade de suas intenções, 
uma certa lentidão ná digestão in· · Fádre. Etistaquio :percebeu que ele.via 
telectual . das · questões filosofico.s. " tratar· ·· aqu.e!a .g~nte' c(im a. energi;i 
Surpreenderam-se por 'isto os prof"lS· com que São· Pedro· Apoatol.o sacud:a 
sores do Seminario Maior a.o verifi~ as 'jovens. ci'!st.a11dades, v.erberan.do 
carem que o. e,iu110 Hulierto van Ljes- sua 1•volta ao· vomito". 
hout, já então frater Eustaquio, reza- . ;;... ·~ Qu,er.em. a 'lút1ú Pois bem; 
va o terço enquf!pto os .outros anda. cóntém.'com el.a:!" E desd·e aó.uole 
vam C-Olll livros e cadernos por toda ~1onieiíto 'atacou,, publica1v.ente, todos 
parte. Inten·og11do se estàva garai;i· os, defeitos e monstruos.iàades da r,o-
tido já, o humilde filosofo respondeu: pulação ,de Agua Suja. Trov,ejou 11as 

..:.. Se recordo wateria na lminBil· sua~ )>rat'càs, làn~a,ndo ao rostp cios 
eia d.as provas, misturo tudo;, ·pdfi, fiéis todâ sua imoralidade .e corr11~ 
ro rezar· o teri;-0 para que Nossa Se- ção.. .Preveniu .a tódçs que' nenhum 
nhora · me ajude". padrinho desde que não fosse casa· 

·Essa confiança. 110· so.aorro da· San- do' ;ria Igreja,· se apresentasse; que 
tbsima Virgem havia de acop1pru1har ninguem seria sepultapo . CCll). enco-
o Padre Eustaqulo por toda a sua rnenoiação . se não frequentasse a 
extraordinaria exist.encia. . Igreja; : iÍ,ué, ,na :úande . festa, t(lmarfa 

ENTRE OS VALõES 

Ordenado Sacérdote; .foi exercer, !!':!11 
tr1balho fü!ssionario . co1ho Capeião 
de· uma colonia de vidra.ceiros valões, 
qÚe, na grande. 'guerra: de 191'1, ha
viam emigrado da Belgica para uin 
pequeno porto nas l;)l'Oxirnidades de 
Rotterdam. Recebido de inicio. com 
hostilidade pôr àqueles homens l'U• 

des e sem regra moi"al, aos poucos 
0 Paàre Eulltaquio · se impôs ao. rPs
])eito de · toclos, não sem enfrentai· 
com énerg·a aqueles que algumas ve, 
ze não respeitavam su·a dignidade 
sacerdotal. Aos poucos todos os obs
taculos forani vencidos, ttansfo'r· 
mando-se a colonia em be!a Paroqnla 
colll associações regulares patrona. 
to ffofesce1tte e circulos opera-rios 
para .cuidar ,9-0 bem estar da pôpilla· 
ç1lo opera.ria. · · 

Esse . ·apostolado do 'Padre Eustà,. 
quio -entr.e os. valões ,teve tamanha 
rcpe'reussã.o, que o ~óv'erno . belga, 
por iutermedio de seu embaixador; El 
em nome de Sua Majestade' o ,:Il.~i .AI· 
berto · concedeu' aó,. então '. jovem >"1\fa. 
ceTddte o titulo e .·~ ' insigÍlias .de. 
"Cavaleiro.dai.Corôa ~eigà.''.. · ... "· 

VINDA PARA· O 8RÁSÜ ... 
. , 

Transfe,:ltl~. p11ra uov,o · posto c0m9 
Vigario;Coopera.dor de .. uma. alde"azf, 
nha ao 1101·te 'do.· país, 'que a.pesai· 
<'ja malcr\3 protestante,' cons~guiu 
consagrar ao · Sagrado Coração, e1:
guendo uma grande llllagem ·de Nos
so· Senhor em 11lerrn. praça publ!c11, 
ali o foi surpreender a lndl \ ção 1;a.
ra ser um dos três. pl'imeiros 
Padres. q11e a Congregação queria 
mandar às terras da .America do :Sttl. 

Aqui chegados a 12 de maio de 1~25, 
ao Padre Eusta.quio .e :a seus dois 
coinpa.111Ieiros foi confiado· o · San tua.· 

NOVA ET 

a; 'direião; e que suspenderia, simples
mente; · a.· · gran(\~ procissão, . ;;e 
não obedecessem às suas .ordens! 

·Mais de· uma· vez ameaçaram-:po ·<!e 
"!'evar .un:1 tiro" )nas· .logo. verifica,· 
ram· que com aquele V garlo .não i;e 
brincava. Não tinha. Ílledó n:em de 
Satanás. . .. 

APOSTOLADO OE C_ONQUISTA 

Uma vez .dois cavaleiros armados 
vieram avl;a:10 que havia um .cada. 
ver ~sp~raµdo: â encomendàção . . â 
porta·dà. Igreja; - "Quem é?,., pe,·. 
gµntou Pii,dre Eustaquio; - "O nome 
não tem importa11c â; é um catolic'o 
'e nós 4ueremo$ a encome~lda~ão ! " 

.,.- "Sem :-saber quem ·é· não· a faço!,,. 
os. dois corísúltara~-sé um ins· 

taute.· · · 
Oepoi!l, disferaru ser o Sr. X, · fa· 

zendêir<f. abastado: . . . 
-:....,, "Podem enterra-lo e.orno bem en· 

fenderém; não vou!" • · · · · 
.'Q:i, homens · f.óta.m-se para. logo vol• 

ta'i- çoni :. umit. ,êqj:n)ssão. ;toda armad~ 
De d'.scussões paclticas pa11sara.m 

a_;am~a:ças; dándo tiros rio ar. .:Mas 
o. ,.Vig.ario só repetia uma ,unlc~ Jr11-

. !!e·::,,t,- '•.'Quem em Vida não.entra 'r,â_ 
Igreja; tàmbem depois de ll?,,?rto UãO · 
e,1trarM" Dito e fetto. . . 
' o .•. manrl¾., de !vlan:eêos foJ enter~ 

r;i.d0 sel1l. uma. ·gota .de agua benta. 
. · EsÚl-' fato !mpressioii.Ot\ · a comarc.a 
e .toílos temiam ·um incidente. De 
fato,.. no: prç,xhno. domingo, . a popula~ 
çã.o .<:le. 4gua. 13µja: assustou-se. ao ver, 
descend9 .do. · 1ncirro. dos .. Marreco.s, 

· um11: tropa composta de uns. ~e~senta 
ou · · setenta: cavale:ros. Ré<!éarãm 
Ulll \iésacato e alguns 'se Ofereceram, 
·espontaneamente, _para defender' o 

1 V.igarió. Nãô !oi preciso,. poren1, pois 
a, cóll'iitfva, saltando da selá na praça.· 
da )Matriz, amarrou, ,tranquihimenté, 
os animais às. arvores .• , Vieram as· 

sistir à Missa dominical porque.,. 
''não desejaYa111 ser enten-ados CO·' mo ~,achorros!" 
,· E assim, usando de bondade extre
ma, onde deparava com mlserla · e 
traqueia,· empregava, o. Padre Eusta· 
quio irttransigencia · énergica, · onde 
havia manifesta má vontade ou obs-

- tina:ção na periers'.dade. E de~se 
macio, quando o ênt.ão Bispo da Dio
cese, D. Lustosa, foi presidir. a festa 
do: Santuario ,de Nossa Senhor.a c\a 
Abadia em 1926 ficou edi.f!cado, com 
o 'lué ;iu., Em ~ez de corridas e "ª' 
.valhad11s, :realizava-se agora, caria 
clia, às .três horas ela tarde; a procis· 
são do Santisslnio,- para a benção dos 
doentes, 

O VIGARIO OE. POÁ 

Transferido .para O Iogarejo de Poã, 
nas Imediações de São Paulo, ~epoi.s 
de po,:, uma vez ter de enfrentar uma 
verdadeira "revolução branca" 'co 
povo dÊ) Agua Suja, qu·e o não quer;a 
deixar partir, aqui chegou· em 1935. 

Ainda uma vez, foi a caridade corn
p:i,ssiva · que. em Poá o fez pensar ~m 
outro meio .para socorrer os enfor
mas: Vendo que os espiritas infes, · 
tavam o lugar ,e faziam uso de aguas 
em s,uas tentativas de curar, re$ol
veu o Padre Eustaquio aconselhar .o 
povo a que fizesse uso da a,gua, 1wr 
ele benta, de uma cisterna. existen· 
te em uína gruta de .Lourdes cons
truida a0 IadG dà Igreja. Datam dai 
as .Prodigiosas curas .operadas pelo 
Padre Eustaquio e que tiyeram reper
cussão· por todo. o ·Bras;1. Quls as
siin ·Nosso. Senhor, através desse c:à· 
riama, segundo suas propr!as pala· 
vràs, mostrar.lhe ·visivelmente o cá· 
minha a seguir, que er~ o "de aliviar 
os sofrimentos· do proximo e de ti· 
rar do mundo, em quanto possivel,. o 
mal que põe obstaculo à felicidade 
da vida e d·a eternidade". · 

E esse dom de curar é que 11avi.a 
de tornar para o Padre Eustaquio um 
.excelente meio de santificação pro, 

. pria, pois com ele ,'eio seu Calvar,o 
ele sofrimentos e humilhações. Afas· 
tado pela segu119a ~·ez de junto· dns 
multidões que lhe imploravam uma 
benção " a saude pará. o .corpo e pa, 
ra- a alma, Padre Eustaquio se reti• 
r,-, qual novo eremita, para .a tran~ 
·qu'lidade de uma fazenda· 110 inte
rior ~o Estado de São Paulo, onde, • 
como , resultado de seus colotiuios 
êom Nosso Senhox, escreve .as se
guintes impressionantes palavras, 

_ q•1e parecem sair ·da pena de um pro
feta do Velho Testamento: 

A IGREJA AMEAÇADA 

"Jesus, na minha solidão, se. rez 
ouvir ma.ifl do que nunca e são estas 
as. :palavras que me foram· confiadas 
pe!â b:oéa do Senho;: 

"Eu vejo a .minha religião ameaça-
. da, calunJa:~a e pe:rsegui(Ja \UaÍs ció 
que mi!J.ca, Não sài mais; .comó . 110; 

tem~o lll!:ltliev.i.}, a v.oz ~:o· ~i:rq de 
uiiu, sóJfoca, está saindo' de milh~res 
de· l>Óca,s; ·c1e· liocas que nã-0 sàbem o 
qu·<iJ.'.zem, l\ão 'sabe~ ç 'que fala.m; 
ap.enàs . empµrrados por uma for· 
ça. · que ,não conhecem, nem pro
ciira.m conhecer; gritam contra Mim, 
bw.afeman1 contra Mim; uns fogem 
da IU.inha. cómpauh!a,.outros como ra
mos ·secos ficam se· agarraU:do ao 
ti-onco àntigo que é a Religião Catoli· 
ca, Apostol!c:a, Romana. 

E .o falso poder que invade os M· 
rações, .1n·vade as almas, Invade ó.s 
lares, aiiinénta-se cada vez 1\1aJs.,-·Í>e-
11et1·à. caàa vez mais na intimiclado 
d.a vida, âté ·no ten\plo em que.habito. 
. O pcder infernal .que se desencitdcia 
nestes ternpos, ,não ell1 vio!enc:ae, 
nem. martírios sangrentos, tal to;110 
nos tempos antigos, 1nas com as l'ª' 
lavras de Deus e dé Santos nos labios 

UM\ REC-U,O ES.TRATEGICU 
trouxeram plena e rep1,radora~bundari• to novamente são e florescente, não ha eia divina e pela ·imortalidàde que lhe 
eia dos frut:s que üm tão grande n'ú- dúvida; ijue cf preciso submetê-lo dt no- foram prometidas, 11une.a. lransiglndo 
mero de homens. esperava? Sem dú- vo à, ação ·, vivificante· de~ ·mesmàs com o. êrto, ela permanece fiel ao mll.n-
vlda. o vôo da ciêricia abriu novo.s ho~ . causas. ·ora, à. soé'iedade atual, na lou- dado que recebeu de levar a doutrina 
rizontes a 1-Íosso esplrito, aumentou o C:\ tentativa que fez para· fuglf dê seu ele Jesús Cristo atràvés dêste murtdo, .e 
domínio d~ homem · sõbre, as forças ·da Deus, aba\donou 'a: ordem so~;·enatu• . Mlé con.serviida, em sua integridade 
matéria. e a, Yfda ne.ste mundo tornou- ral e a revelação divina; ela se· sub• inviolsvel até o fim dos séculos., Ligf-
se ·mal.~ suave em vários pontos.' En• traiu, assilÍl, '.à. salutar eficácia.-do cl'Ls~ tllna. dispensadora dos .ensinamento do 
tretànto, todos sentem e muttQS, çon- tlinismo, que , é · tr\8,nifestamente ··a 'ga. Evangelho; ela não se revela somente 
tessam que a realidade não e.steve à. al- rantlà má.Is sólida. da · ordem, O : lado como a. COllSOladora e a, rédenOOra ·da,s 
tnra das !lSperanças: ·tsse tato não mals-fo.W ®·fraternldac!é e a inexgo- a1mas;.elà.,é ainda à. fonte eterna da 
pode mesmo ser negado, ·sl se Jevà em .tável, fonte das virtudes particulares e justiça e da. citrldade, e a propagàdora. 
contâ o estado dos espiritos e dos coJ- µubliéâs: . ao · mesmo tempo que a guardiã, da 11-
tumen, a estatística criminal, oir sul'• bêst~ sacrifício nascé11, à. agitação rn;rdade Yer@déira. e da única igua1-
dcs rumores que se elevam e a predo• que: a; . corroe_ atuaÍn1ente, IJ:,, port.a,ntG, dàde que é poss[v~l . aqui. na _terra. 
miuãnc!a da força sôbre o dil·eito. Para pà,ü1.. o seio. <10 cristianismo que esta ,so· Aplicando a doutrina de seu divino 
não falar ainda· das multidões vitimas cledade desencaminhada. déve voltar, se Fudadór, ela mantem um sábio equm~ 
da miséria, ,é suficiente re1a.n:cfar.' . 0 seu bém estai·, seu rep<>uso,· s11a, salva- brio e traça justos limites entre todos 
olhar. mesmo súperficialmen~, ,sôbre .o ção .Jhe sãó precioi,os. . · os direitos e . todos os. privi.légí-0s na 
mundo, para constatai' que uma inde-. Assim eo. mo O :cristianismo· ·não pe- sociedade. igualdade que ela pro-

. f1-n1'vel tr1'ste7 ~ ·pe.sa.. sôb1;e· :i:.s à:lm.as ' . . 1· - d t . d" ti - - ºf -.. 11etra.· e. m, uina. alm .. ª .. ·sein. a melhorar, c .arn,a nao es ro1 a. is nçao das dl e~ 
e que há um vazio ime.nso. no. s córações. r···en•·s cl• •• ,.,, ~ft • JS. • e· ta dcse· · • ass. im .ta,·mbel)'l __ êle: ;n. ão entra na vida ..., -~ -eia , a.. Ja 1n.-o hon1em poude s. ubmeter a matéria. t · ,_, "" e ld te te ·· ia. publica ·de tim povQ: sem a ordenar . ac ... ,. ,wrque v en men a. p1·opr .. 
mas a ma-têria I\âO lhe poude. darº, qii~, ·Com .(l.)déia'dé um' Delis que rege tudo, 11atm·eza assim requer. Para impedir 
não .pos.sue; ã.3 grandes questõe.s ·.rela~. · · fi -A i d. a. • · · aa· d 

ífa · que ~-.~á.bio, J. n.fin. itame. nte bo. m .. e.· in • a a.,..,rqu a .raza.o, emanmp a a 
Cl·o adas com 110.sscs mais. altos inte. res- · · · · · . · . · nitament!l justo,, êle. inculca mi cansei• fé e abando11J1dà a. s[ própria., a liber-
se. •, • ciênc'· Í.um.· ;i.na. não po· ude r'es- · , · 

~ .. "" • ência. humana . o sentimento do dever, da.de (JUe ela. concede não tesa 'nem os 
pender; a sêcie de verdade,. de bem, de . dulclitca o li0frirt1é;nto,: acalma: ·os ódios direitos da véràadé, porque são supé-
infinito que .nos devo,·a não· foi sac~da · e forllÍ8. · os heróis. . Se êlé ·transformou :riorcs aos da liberdade, nem os direitos 
e nem as alegrias e os tesouro$ 'da, ter• a .'sóciédade pàgã, - e 'éstá.. t.ransforma. • da justiça., potque ':êles são /jUperiores 
ra, riem o ·acréscimo de: bem estar na . · i;ão foi· uma verdadeira r~urre!ção, aos d.a humanidade. Yida puderam ado~m.ecer a. · angústia - . 
moral no fundo d~s corações. · pois a;, ba1:barla ·desapàreceü :,.à.' propor- Nos lares, a Igreja. não é menos ,fe~ 

Deve~se então desprezar ou (leixar de ção· que o. cristianismo· se , extendeu - C\lild&; em· bOllS resultados. .P<>ls ela. 
êle saberá .também do mesmo. modo, de- não somente resiste aos artifícios per-

lado as vautagellS trazidas pe]a instru- pois dos terr!Yeis. ·abalos da incredu1i· yersos que a incredulidade põe. em açíÍo 
Ção., pela· ciência, pela.. civ. Íllzaçáo. e por · . , dacle,. recolocai•. i:io .Jer.dade!ro caminho . para atentar contra a vida da. f>1,milia, uma ~ãbia e. doce liberdade? Não,· cer- . . e. reinstaurár, na ordem os. Estados' mo~ mas ela ai11da prepara e salvaguarda. a 
tamente. B necessâi:io: pelo contrário, dernos .e os ··povos .cóntemporàneos. união e a, estalii!idade conjuga.!, ·da qual 
tê-las em grande cori.ta, eon.servá-las. e. , • · · , M0 ~ fs+- não é tudo.: 0 ret.õmo ao . ela protege e desenvolve a honra., a fi• Mínenta-1as como- uin .capital valioso, - w . 
pois con.stttuem meios bons cm suá · ná- cristia.ulsnio nãc:i se1'á remédio eficaz e delidade ,e a santidade. 
tureza. desejadoo pelo . próprio ~us. e corrípleto, se êle · não Implicar à voltá -a s Ela sustém e consolida ao mesmo 
ordenados. pelÍt 11,f!nita. .. sabedÓri.a para um amc:ir sincero à. Igreja· una:, santa,. · tempo a ordem ciVil e política., trazen-
0 -,em e proveito d.a humani.dacie. · Mas Cátóliça e Apóstolica.,, O cfisttanismo _ do · por um lado um auxilio .e.fica.z à 
· b. · d' à • so ,se· incarna, com :efeito, ua Igreja Ca- aut.oridad .. e .. e por. outró · favórecend. e." as e preciso su or 1i;i~r o .seu .usp, s m~ . . . . 
tenç~ ào creador, e 11g!r· de modo que tól!ça; se-idél)tifle& 'com esta sociedade ~b!as reformas ~ as jl.tstas aspirações 

. não sejam jamais · separados do .. ele- esp!rltua;l' e petfelta., sql?era.n~ . na sua dos súditos,. impondo o res~ito · aos 
mento religioso, no qual resldé a vlrtu• · esfera, que é o corpo llltstico de Jesus prinstfl')s. o a. ·obediência. que lhes é de· 

, de · que lhes confere, com· um Yalor par- .crLst9; e ·que ,tem por· chefe visivel · o vida., defendendo os direitos imprescli-
ticular, a. suà verdad.e!ra. fecundldàde. . Pontmoe foma.no, sucessor do :Prmclpe Uvels da. consci~cia humana. se.m ja-
Tal ó o segredo do ,p,o.blema.. Qu!indo · dos. Apóstolos. Ela. é . a. continuadora ma.is se fatigar •. E é assim que. graças· 
um seí· orga.nlco .. pereci((e se corr~irtpe1 da missão elo Saivador, a filhil. e a,. her- à. Igreja, os povos submetld<'II à sua. in-
é porque éle deixou de est&r &Ob a, ação .d.eira de sua. redenção; ela propagou !luêncla não tiveram que temer a. ser-
das causas que lhe havta,ni da.d?. ·sua o 'EVal:)ielho e o de(endeu com .. o preço vldão, pois ela re.teve· o.s priucloes no 

!orm?.i e sua cc:i1isti\1.tição,'. l"ai:a. fazê• de ~u. aaiuue; e, forte DE:ltlt a:;sistêJl,• cam\Jm~ 9'!\ tirania. 

~usruifcs 
SERÃO APROVADOS 
POR TODOS ••• 

... si preparados com 
CI saborosa Maizena 

Duryea. Sopas, pudins e 
demais pratos preparam-se 

facilmente com Maizena Duryea 
,, ft.c:am mais sabo- · 

vem. se dar o beijo Venenoso a todos 
quantos se apresentam na sua frente. 

Gr.ta-se "Deus" es,oreve.se "Deus" 
e nada ha de Deu's no coração, senão 
peste e veneno que sob a falsa mas, 
cara de fé e de religião, qu·erem es
palha.r-sé sobre a multidão cuja fé, 
embora. fraca, não está totalmente 
apagada. 

É um horro1· co1110 se revoltam 
contra Mim. E ainda falam como se 
fossem inspirados pelo Espir!to San· 
to, ·enquant-0 sua inspiração não pas, 
sa de uma sugestão do mau espírito 
que é o· demonio em propria pessoa. 

E sob este fingimento de santida
de invadem muitas almas, muitos co
rações e muitos lares. El depois do 
mau espírito haver tom&,dff posse 
destes · corações, vê-se Jogo o estra
go e o · Yeneno que por ai derrama
ram. 

õ astucia di.abolica, que chegou n 
tal ponto que soube inclinar o 01tvi· 
<lo do povo mais para o lado do mau 
esplrito d<' que para o lado do pro· 
prio Deus. 

Vê como as guerras rebentam em 
toda parte, como cresce cadavei mais 
o odio entre os . povos, ,,ê como 
aumenta a falsidade ucs corações, 
diminuindo, a olhos vistos, a. fé. nas 
almas e os estragos espirituais que 
em · to'das. as classes do povo aunien
tam de dia para dia. 

A OBRA INFERNA'!. DO ES· 
PIRITISMO 

E os mediu:ns que toni.am o lugar 
dos santos, falam, ~scutam e eng11-
n:1.m O proximo. E aí se vai a fé, se 
vai a religião, se vai á amizad.e com 
Cristo. E chegam as multidões· a 
tomar confiança com quem não ê de 
Cristo e a perversidacle torna-se o 
habito' natural destas pesioas. 

E aproYeitando-se das miserias ln1. 
manas, lançam-se sobre as ~riaturas 
doentes que, no des~spero ele suas 
moiestia:;; e na .falsa· esperança ele 
um pequeno alivio, .. éntrega,m-se ele 
corpo é alma, ao. Ci'uel demonio que 

. não :.somente, lhes .c<>mpromete. a. ra11-
de· d9 corpo, mas :o que, é pior, a·sa} 
va~ão · de suas almas. · 

ó mal; ó .m.al extremo que. se arraF 
gou nas .almas. de tantas · .e tantas 

'pesi;<>as. . 
,Chegou a hora cm que as, guerras 

hão de se abrir contra. tantas pra-' 
gas, contra os maus espÍr:tos que an-

1 C:am pelo mundo para pei;der as al· 
mas ... 

Vá meu filho com franqueza. e li~ . 
berd~de . em combate a este grancle 

. màL Sê o Moisés de hoje; que li· 
vres teu povo 'dessa. ])esslma.- escra vi• 
dão! 

Revoltar-se-ão contra. ti, .Pois, o ele
do s~rá posto na ferida. Mas, as 
curas que em meu nome operares, des
truí.ri' os fenomenos diabolicos com 
que obseca.ram o meu bom povo, 

Ao teu lado aµ-dará. o meu pai 
nutricio cu~ proteção escolhi sobre 
nossa c~sa de ,NaLal'é e sobre ·a. 111i;-
11ha Igreja, · ,que ~ fundou sobre a 
pedra solida e lnaú)Ovivel da verda· 
de e da santidade. · 

Invoca a São José com toda. a, con• 
fiança, far.e. Invoca-lo, j'untl:>' com sua 
Santa Esposa,. Maria SanUss.im.a;· e 
ó mal se extinguirá e a fé $e toma
rá de novo florescente e crescente 
nas almas, nos lares, nas sociedadês 
dô mundo inteiro". 

* * * 
fie seu retiro, o Padre· Eust.aquio, 

sempre doei! âs determinações ne 
seüs su])e!'iores hierarquioos, seguiu 
para Belo Horizonte, onde, depois de ,· 
algum tempo de fervoroso apostola·· 
do co11tinua.11do a · curar doentes em 
ill~io aos encargos de seu ministerio 
sacerdotal, a morte o veio colher a 
30 de agosto de· 1943. 

* * * 
A edificante biografia d;; Padr~r 

Eustaquiô ·s~'. acha. â venda n..: Matriz 
de Vila Prudente (ponto !inal do 
bonde "Vil.a Prudente"), 

A 1 LHA DA ESPERANÇA 
De Cruz D' Alva 

Um livH de Fé. em cujas paginas vive., os altos prlncipios de jus
tiça e da nossa civ1hzação Cri~tã . F,,.,,1f: ~iio do · '11>rniRmn dos defimso
res do bem, entre os quais se encontra o 1.Brasil. 8: poe:mas cóm 10 ilus
trações .Cr$ 12,00 - encadernad-0 com pano Cr$ 20,00. Em todas as livra
rias inclusive as catolicas, ou a caixa .2375 c/ reembolso postáL 

Perfeitamente con:sclente desta. efica.• 
cia. divina, desde, o comêço dê, Nosso 
Pontificado Nós nos esforçamos ouidà.• 
dosa.mente em trazer para a luz e fa. 
zer ressa1tar os benef!cios design~9s. da, 
Igreja, e em extender. o mais possivel, 
c;>m o tesouro de · suas doutrinas, o 
campo de sua saÍlltar. ação. 

Tal foi o tlm ctos prlnc!pal,s .a,.tos de 
Nosso. Pontifica.do, . nota<lamente da.:i 
.Eucícllca~ sobre a "Filosofia Cristã" 
"Liberdade humana". "Càsamento cris
tão,,, "A Franco Maçonaria" i '~·Os, Po~ 
derea Publicos ", "A Con.stituição cris
·t1í; dos Estados", "O· soé!a'llsmo" '~A 
Questão operária", "Deveres tios clda
dãoo cristão", e sôbre outros a.ssuntof 
a.ná.l,gos. Ma.s o yoto a··dente de 'Nos.sa. 
alma não foi somentf' aclarar . as. inte. 
!igência8; Nós procurámos ainda como
ver e purificar os corações, aplicânélo 
todos Nossos esforços para. fazer reflo
rir no meio dos wvos as virtudes cris
tãD. Tambem não ·C<'~samos de prodi
galizar os 'eucol'.ajarnentos e éon.selhos 
para elevar os espíritos até os bens im
perec\vels e para que os homens apren
dam a. subordinar o corpo à a1ma, a 
peregri11açâo tierrestre â vida, celeste e 
·o homem a Deus. , · 

Abertçoada pelo Senhor, :t'jossi pala
vra pode contribuir para. fortalecer as 
convicções de um grar.c:e número de 
homens, para escla1·ecê-los · ainda mais 
no meio. das dificuidades (jas quest'ões 
.atuais, para estimula.r seu zêlo e pro
mover as obras mais variadas. Jl: sobre
tudo para o bem das classes desherda..:. 
das que e~s obras surgiram e conti
nuam a surgir ainda. em todas IIS. na~ 

, ções, pois se viu reav1,,a.r-se· essa cari
dade c.·istã que sempre encontrou en
tr.e o povo seu campo de ação predile
to. se a colheita não,·101 mais .a'bún
dJ,nte, Venerá.veis Irmãos, adoremos ·, a. 
Deus, misteriooamente justo. e supll~· 
quemo-lo ao mesmo tempo que se com
padeça. da cegueira de tal".tas almas, 
as quais pÓde ser a.plicada a· iu,,sust.a
dora palavra. do Apóstolo -: "Deus 
llujus saecul! excaeeav!t mer,tcs intlde
Uum, • ut non fulge'at 111:.,; Wum!natio 
eva.ngelll glorl~ Christi - •· Deus ce
gou as mentes dos Infiéis ,dêste sé,:mlo, 
afim de que não brilhe para õl~., a. luz 
do .Evangelho e da. glória de Ch:~,,, 
(II Cor, IV, 4). . 

Mais a Igreja católiéa amplia. o seu 
zêlo pelo bem moral e material dos 
povos, ma~ os filhos· ãas trevas se 
levanta"" rzivqsar~ente con-Sra. e1à e 
recorrem a. todos os meios. ;1,fim ciQ 

' empanar sua : beleza. divina e· parali-
zar sua 'ação de vivlficanté reparação. 

Quantos sofismas . não propagam êles 
~ quantás -:alún!as l · · 

'Um de ,seus .. artlfiéios · es mais pérfi• 
dos consiste em repetir sem cessar- .aos 
povos ignorantes e aos govêrnos . inv~
josos que .a. Igreja é contrária. aos .pro• 
gréssos da ciência, é hostll à Uberêla.;. 
de, que o Estado .vê seus dfreitos usur
pados per ela .e que a política é um 
campo. que eJa. invade a càda pru,so:' 
Acusações lns~nsatas que foram repe.,. 
tidas · mil . vezes e · que mil vez-es foram 
refuta.das pela reta · razão, pela hli,to• 
ria. 'e coni. ela.s. por todos os· que têm 
•1m coração ho!U!l;to· e a.migo da · verdli.• 
de. 

A Igreja inimiga da Uberdade? Ah! 
como se mascara a; idéia de liberdade, 
que .tem por objeto um dos dons mall! 
preciosos · de · Deus, quando se explora 
seu nome para justificar ·o abuso e .o 
excesso! Que se deve entender por li
berdade? , A Isenção de t..odas as leis, 
o afrouxamento . de todos os · freios ll, 
como corolàrio, o· direito de · ter como 
guia. de · to@s a.s ações o -capricho? 
Esta liberdade,' a. Igreja a · réprova cer
tamente, .e· com ela. todos os córaçõe1. 
honestos. Mas aclama-se na liberdade · 
a faculdade racional de fazer o bem 
largamente, sem entravos e, ·segundo as 
regras que .foram·- postas. pela justiça, 
eterna? Esta liberdade, que é li. única. 
digna. do homem e a . única. 11til à ·:SO• 
cledade, ninguem 11,·.favorece, encoraja.:e 
proteje mais do que a Igreja;, Pela força 
de sua doutrina. e eficácia. de sua . ação, · 
esta Igreja, com efeito, gue ·uvrou a. ,hU• 
manidade. do , jugo · da escravidijo, . pr~
gando ao mundo a grande, lei da igual• 
dade e freternldad do homem. Em todos 
.os séculos, eia ·tomou a. defesa dos . fra-. 
cos e oprimidos contra a arrogante· dó
rninação dos. fortes; reivindicou a. liber
dade da. co11Setênc1a; cristã, derramando 
a flux o sangue· de seus mártires:· resti
tuiu à. criança e á mulher a. digni!lade . 
e· !!§ prerrogiJ,tlvas ele sua nobre · na- . 
tureza, f9zendo-as participar, , ~m nqme :, 
do •direito, do . respeito e da justiça; ,e 
concDrreu a.sshn· gra.ridemente pará. Ül• 
traduzir e manJ,er a. liberdade ;civll ·e 
politici no·,seio das aaç()es". · · 

O "LEGlpN~RIO'' SIG

NIFICA BOA LEITURA 

E FORMAÇÃO, 

I 

f:. 



__. G _.. 

QUAL E'· O CASO?; 
Abc;ssos, · arterosclc.-oses, anemia, a:1cnrisma? Chaga~, 

comichÕ<ÕS, corrimentos dos ouvidos. do 11aris? Dores de ca
beça, dores nos ossos, nos musculos, da:·tros? Ecze111as, es
pinhas, escrofulas, cmpingens? Feridas antigás, fistulas, fu
runculos, fraqueza, falta de ar? Gangrenas osse:i.s, gomas 
terebrantes? Lesões no coração. fígado, rins, hexig;a, estoma-
go, intestinos? Reumatismo, ulceras rebelde.!';? · 

Desde que o sangue esteja impuro, de 11ada. valem tr,L"' ' j 
tametos lor.ais; Impõe-se uso d•) 

~,§áFen2!J_a& 
porque sua composição tri-iodada, a base ele plantas depura
tivas, atuél; diretan1ente no sangue. 

Comece a usar este energico auxiliar no tratamento da 
Sífilis hoje 'mesmo e veja "que alivio'. 

(N. 95 EC) 

TELEGRAMAS DO RIO 
Serão 
ações 
rio·e 

desapropriadas/ .. as 
do Banco Hi}X)teca= 
AgricoJa ~e Minas 

Cierr.tís 
Rro: (.lS.\PR,j;.1;) ·- o Pre.s!<!cnte 

'la Repu}?}íca <i.ssinou_ o seguinte de
cretO-lf.:i._ 1)'~0 qual ~.erào des:-;(propria
<1.as ,as ,açõE>As _do Banco Hipotecar!o e 
. A1.G'L~icola «"J~ 1\-.'íinas ue·rafs: - :art. 1 o 
- · 0. BaP,<-o Hipoteca.rio' A Ag1·ieola ele 
:Minas G,.érais; fundàrl 0 eom o a po10 ~ i-
11ancei.,-o «1o Governo do EStado à(! ~\Ji
:na..i, (ieraü;. para.· des?rivolvimento U-0 
q.-ed!to Í,ipotecario rural e agricoln, é 
;~ons>dcrado ·e utilidade p11blica para. 
<,s efeitos <lo ae·c:relo~léi 3 ::65, de 2l 
rte junh0 de 19-11, - e,.. 2.o Fica o 
'tq-overilo C~ Jtjstaclo · de ··i\1it1as Gerf'li~ 
=tutorizado ,à desaprc•pr·ar as ações d.t> 
:Banco. Hiirntecario ·ec Agrícola ele· i1 i
:nas Gera's. - art. 3.o - O valor, chi 
ação ·será o resultado da divisão tlo 
ativo. "iquido con; ·...,,n-:e do u11-in)o ba• 
J:,nç<;,- publica pelo numero de ac:ões 
,ern.· cí:·cu)agão. -:.-.:... art;. ··Lo _ Rev.o
f~.am ... se as di~pçisiçôes. -cm contrario, 
êntrando este Qe,!reto-Iei e111 ·vigor na 
'-data dá .sua puhlica.cão. 

Desastre õe · aviação 
!tIO, ÜSAPRESS) - o Ministerlo 

:·:C:lü. Aeron~u_tka.-- dl~tl'ibuiu á. ·ituprcn-
':sa ... : segÚinte ·,nota: '' .. .· 

. :"(}·,'.~vião,. L,cic·)<lWd J,oclé,st'at' ., PP
õ.-,\S, jla0 ',ayei;-a~ão :&ef.:.a 'Braslleirn, 
!ao· d~:.§p}r-1 :,_ont_em; ·'-'11\ . ~ir_:i1)ora; f~r. 
·um P\)1j"s9'cde. :mergenda lia. pourios 
<tuilom.etl'os :·do · Aero1,.orto, · tendo,'·fa
Jecido-.. :·cis · segu:nt_es _ ·par:sri.iBi.r.os: Llliz 

· :.\mefié:ií:o de S(l. 6. Sil,"a; llfaria, Cesar 
:_\Íoretrá, :.~_au_ld ·.<;i_aJ_"'~_br ya: ,-- ilJ:tSCare
.:i,has, ·Ma.rio· Ronfero· CiiválcanH,· l.'n, 
·tiüia Can~c.ira,--·:', ... i:~ · -e· José Perrêira 
de Cas'.ro-,Fil1,lo, menoi-: . 

·-~ !.ripula}fi.o .-·a ·con11)osta dos ·s.nrs. 
:Contidih f]uiYt"'~rãés, · Jóão Ltttov11•19 
Gil Deusdcdit l\IaC'had 0 .,. e Antonio 
Gretihalg ·úns,' tendo ·falecido e~te ul-
timo,·. . . ,. .·. · ' 

l,~i ibert.o' in<l~ê'rito para'.apu1•ar as 
Ca: .sas d0 .. _ aCidt:nte". 

Conflito. em um . sindicato 
. RIO, . (ASAP :,;;,,s) . - Durante. a. 

rc,tiú~. ~" en1 d,ssernbicja g·e·ra1 fo Sln-
(licat. · dos Emt;regados, do .comerei o. 
JIOtele_i-ro, · V ·rific.ou.;se. se.ria. desinte-
1.igenc.i~ ntre-. o_s nlembros· .·q_ue se en
éoiltrr.v3.n1 ·.p1•e:::1ú\tE:st · d~ric,o inicio a 
'Ur.;. <-onfl_ito, de,;..s·raves Con~e,1uencias. 

Dados demograficos 
!;' 

RIO, '(ASA:.'HE.'S) - Scg·undo daº 
(loS_ -:,forntcidós pelo S~rvi<:o d<.~ Hio
l~st-a_ti~tic·a _do _·~fipiste_r.io da Agricu~-
1.H\'a, duranfe :a· ~emanà de 17_ :-t :?.:.s '1~ 
s,.úe'n1b·ro

9
• 11asceran1 ~- no Dlstritn 'Fc

tlérál. s·43· pc'ssoas •. 'tendo ;n,orl'iclo 603. 
J~h sao- Pàulo,-· na-S~cran1 · '773 H-· ·111rJr-

1·ei'a1n 3~·s: ,]>n Belo_ HorizÓ11_te, n.-.i~,~,..
J"Rin. 40 ·e· n1orrera1n 140. e inorrcra1n 
!!_(; 

.Xos déma-is. E-·~áclQs fornm regís-
trados . _·excesso. ,"C. obitos S(?bro. OS 

nascimêritos,'· Em· Selem cnáscer«•n n 
pessoas,· lllôrr'etido ·110. Eín Tel·l~,sina, 
na·sceram 17 e morreràm 21.··Em lfor
tálêz·a.· o· -'í-1um:ero de riaScil11entos foi 
dé 73·P. O dC·Obitos S2; Em Recife, ll,l,
ceram lÚ. pessoas e morrera•n l'•S. 

·J•Jffi '.~\r,acaju ·nascera1n 14 e falecp1·a .. n 
23; :E;m ,,itoria, nascc.ram 14 e Cal<;ce· 

.·: .. '\.rthur Lacerda Pinheiro', pela~-As:,;o .. 
c·i,H)1o Com....-:rcial do Tiio de· __ Janeiro, 
.A ri 'I'orr~~s, nela A!";!=<Oc.iaGilo Conü·r
cial d~ São Paulo. Alberto de Olivei• 
ra, pelas cla~:..:.<::s prorlutoràs do Rio 
Grande do -Sul, 1\lariano F~erraz, pela. 
Federa<;ào elas Inclustri~s de São Pau .. 
] · e Torr("S Fi~'1o. ·pf\l..l Sncicdade Na
cional d .\g-ric11Jtunt, Corrn;, acesso
l'"'•> téí'nicos, egu1rao os, ~rs Bug-o 
Xapoleão, cons.nltor jurídico <lo Han
''º do Brasil, Lui". Dn lswortlf llfa r• 
t ins, !l:eci·E:tario do Insti*:ut0 dé Eco-
11omia da Associa<:ão Comercial do 
Rio de .Ja.n~·>iio. e Chileno de ca·rli, c1o 
Jnstitulo rlo Alcool e do Açucar. rc
J"JreBentantes · elo ".;). paise. estariio 
JHP~(?tJ t.C'~ ao eouf'la\·p_ 

O ~')r, ·•y Ido l,odi, pr<:.sidente da. 
C0nf<~d<:rar:ão N,t.<·ional r1a Jnôustrin, 
foi 1•0,t\·irh,d trtu,11.>em pala integ-rar a 
nossa. delegação, 

A aviação americana pas'" 
sará suas tarefas à FAB 
RIO. 1.\S,\l HESS) - Parece evi• 

rlf'nte. que. rkntr de brev,c tHnso. n. 
a,\·iatân nortí1-americana· deixará. a. 
ear~-,i cxc! •i::;;h·o da F. A. B . .todas as 
trtrcfa;; no Atl:J11tico Sul, tal · como 
'1.Conteceu e1n relac:;ão á . .llaririhà <lo 
e ler.a 8raf'ilJ?;irtt. que dcsc1e O clia 11 
:-\t ·lim· t todos os encargos do patru
lhamento do Atlan i-eu· Sul. 

. os Esta.elos t:nlclos já estão: rleslo
can<.lo todas as forças 1,ra ~ Pacifico, 
,., .. ,, <le ani.1uilnr o ,Japão,· em vir· 
tude dos aconteci1nentos na Eurova 
já t-rcm toma' , uma fei~ão · nítida· 
rn.cnte !avoravt:l O.'JS aliá.dos. 

o Brasil 
·nho o 

pa(rulhará 
Atlantico · 

SOSÍ= 

Sul 
RIO, (AS.\PJ~l:::;,S) ~ O ,\ !mirante 

'\"!}liam _S:1f>:=tr~. <·he(c do,. Its~lidr>· 
)Iaio1· da UI \ii~: o Pan..;J .. n1erfc..tna; . Í•n1 
entrt~vista. . á imprcr _ bràsiJ~i,·;t, 
anunci • que I IJt·eve · to-do O 1iode1:io 
nc:·al <'los :Estadcis .Uiti<io:: seria ·trar.s.• 
f~rido·. cll . : o Pacifico, ·1rnli1'· ~a1ig·.ui• 
noICrita g:_uc-1-r~ · C'.7.tra .os· j1.pOhései. 

Ago.ra, '1umr.te .a , .. con,feroncia·. que 
fo: realli<:ida 110·. :.)in'istÚio cda. •l\Iari-· 
11~ta, <1uhl lornii"ra,11 paÍ-to \"> l\Ji .. 
11ist1.-o <la Milrll~ha, ·O· ·chefe'···c1o'·-Estádo- _ 
l\( ior ·:c1a A···1 .ada., ·o. All'llirantP. ,Jo .. 
11as. lng-ram e o comod'.)rO BrailH~ .. e 
o Çoa1a1ulu.11te Haroldo Do<ld, chefe 
da mis::são ,.-:11 uo,·t ... · a néricâ.na, fo
ra111 e 1tu<lndas as tne.didas para, c:n.· 
b .-·-.. ex.clusi\·a.inentc'! á · n1·a.rinha elo 
Atlantico s J, poa~ão e:sta -qu .. Yi-
11,t·.._ sendo e.xe(' 1tada r 1 ~ pleno cxi
to ])ela:.., . f,,rç(ls na.\·ais l.·~si:.:-iras e 

11,0. te-a1r1,er;canas. 

!~~?los 
TOMEM 

Uia~o creesala~o · 
''SILVEIRA" 

Grande Tônico 

Comunicado da Legacão da 
Polonia 

J'UO, ( .\: \ l :s) "~'nUllfCll• 
110~ a t.,,:,ga(.!ã.o da ~olonH't: -

":S:o die 10 de. Outubro, e foi publi• 
(•::H]o nuin (l JS jl'rnais dastn · capital 
11,na ir f0r1naç: de fonte J)articulat\ 
an1Icin11clo que o prüsid<-'·tte <ht Henu
hiica da. Poloni:i. ··o Primeh~o r.unis-
tró e outras figuras proetnineriteS. c1o 
governo i;olonês, não alinientado 
Jnais "esperan<·a ele um dia tr:ansla.
clar-se para o lerritorio 1netropolitano 

'de .. seu pa ts .. .' estariam trat'Qndo ~le 
regularizar ~eu::::· pa.peis. para· t~rern 
entrada no Brasil, onde iria1n fixar 
rt:Sidencta. 

t; E G I O N A RJ O 

AS APARICõES DE FATIMA RE· 
,VELADAS PELA PROPRII VIDENTE 

NOVOS SEGREDOS E .MISTERIOS.·~. 

, 4.a ,\parição - 19 ele ago,sto de 1917 

Foi. a meu ver, no dia 15 ao cair 
da tarde. Coino entã·o ainda hão sa
bia contar os dias do mês, pode ser que 
seja eu quem esteja enganada. Mas 
conservo a idéia de que foi no mesmo 
dia cm que chegámos da. Vila. Nova 
de ,Oureni. 

Andando . com as ovelhas na compa
nhia. de Francisco e do seu irmão João,· 
num lugar chamado Valinhos, e sen
tindo que alguma coisa 'de sobrenatu
ral se aproximava e nos envolvia, sus• 
peitámos que :t{óssa Senhora nos viesse 
aparecer e, com pena de que Jacinta· fi
casse sem a ver pedimos ao seu irmão 
João que a fosse chamar, Ele não que
ria ir, mas ofereci-lhe para isso dois 
vinte11S e lá foi a correr. Entretanto 
vi com o .Francisco o reflexo da luz 
a que chamávamos relampago e, um 
instante clepo!s ele chegt11· a Jacinta,· 
vimos ·Nossa Senhora sobre uma carras
queirn; 

-:- Que é que voccmecê me quer? 

- Quero que c:mtinueis a ,•ir à,. Cova 
da Iria no dia 13, que cont.inucis a 1·e
:,.ar o terço todos os dias, No ultimo 
d!a farei o milagre para que todos 
acreditem, 

- Que é que Vocemecê quer que 
faça ao clinl1eiro que o povo deixa 
Cova ela Iria? 

se 
na 

- Façam 1lois andores: um teva-o tu 
com a Jacinta e duas meninas vesti
das de hrnnco, o outro leve-o o · Fran
cisco com mais três mr.rinos. O !li
nheiro dos · andores é ()ara a frsta de 
Nossa Senhom do Rosario e o que so
brar é .para a ajuda de uma Capela que 
hão-de mandar fazer, 

- Queria pedir-lhe a cura ele alguns 
doentes, .. 

Sim, alguns curarei durante 
ano. 

·E tomando um aspecto muito 
te, Nossa Senhora acrescentou: 

o 

tris-

- Rezai, rezai muit\) e fazei sacri• 
flcios 11elos · pecadores, que vão muitas 
almas para o inferno por não haver 
quem se saâifique .e peça por elas, 

> _· ' .-, 

flexo da luz e a seguir, sobre a azinhei• 
ra, Nossa Senhora que disse: · . 

...;. Continuem ·a rezar o terço para. 
alcan~arem. o fini !')a guerra, . Em O.u
tubro virão tambem No.sso· St-.nhoi; Nos• 
sa . Senhora das J)orei; · e .do ' Câl'.Ql'ô, 
São José com cf Menino· .Jesus -.·pâr& 
abençoar o mundo. e.· neus está. conten
te com os ,·ossós ·sacrificios mas não 
i:uer que durmais com· a có'rda, ·trazd-a. 
só dur~nte o dia: .· . ''' ' 

- Têem-se, pedido pàra. ahe pedir 
muitàs coisas: a cura. ceie a.Jguns doentes, 
dum surdo mucio .. ; . . . · 

- Sim, aJguns cura1;ei, . outros ~ão. 
Em · Outubro , farei o milagre fara 

que todos .tcrriditem. 

E -. começando a . elevar-s~ desapare
ceu como ele · côStume. 

6.a A1iarição -- 13 'de Outubro 

Saímos de casa bàst,anté, cedo, . con
tando com as ctemoras no '-caminho. o 
povo era. em massà,' a : chuva: torten
cial. Minl}1L mõ.e, ten,eQdO < qÚe !ó.si;~ 
aquele o .ult!IÚJ. ' dia da. ,mlnl'ia 'vjda,. 
com o ' coração retallladó pela incerteza 
do que 'iria ·acontáer, ' quis ai:ompa• 
nhar-me. Pelo caminllO, ,as· ceiÍas 'dO 
mês pàSsado. mais numerosas é ccoino
vedoras: Nem a lamaceira· dos éami-
1ihos impedia essa gerite :~~ se• ajoeihar 
na atitu<'le mais humilde· e suplicànte, 

Chegados à Cova.· dá Iria,' juÍito·.·da 
carrasquetra, levàcta por uni m'Óvlmento 
interior, ·pedi ao· povo que' fecllaue 'Ós 
g).iardacc!rnvas .. para ):ezannos' o terço • 

P:íuco depois· vimos '-' reflexo _jfa .. 1uz 
e em seguida Nossa . Senhôta sobre a 
canasqueira;'' ' .. e' ' 

' Que ê e que voceniecê me quer?. 

Quel'o dfzcr~te ctte ·taçam · aqhi · 
mra capela eni minha honra., . C!,Ue . SOU 
a Scnho,ni do Rosaiio; · que -continuen1 
sempre a rezar o '.terç:> tódos o_!Í, 'ilias. 
A guerra Yai ·acabar e ós milital'lls vol• 
tarão em breve para.' suas casas. . : 

- Eu thiha muitas . cÓ!Íias para lhe 
pedir: se .se· curav:i, uns doentes, s<:· con
vertia uns pecadores;_etc. 

- Uris sim, ou~ros não. . ll; . preciso 
que ·se. · emendem,, .que peçam pe;rdá~', 
dos seus pecados. · · · · 

E tomando um aspecto mai.s triste: · 
- Não ofendam mais á Deus e NolÍso . 

São Paulo, r5 de Outubro de r944 
.:,.,;.. ____________________________________ _ 

PADRõES ClASSICOS E DISCRETOS • 1 • PURA LÃ , 1 • 

OS SNRS. ALFAIATES ENCONTRARÃO NA 

Casa Alberto· 

P·e,MA:CHADO &·FILI.{·OS 
E como de costume, começóu a ele~ 

var-se em direção ~o nascente, 

5.a A1iarição -,- 13· de Setembro 

Senhar que Já está muito ofen~ido. 1 M A T R I Z : · Largo São · Bento N.0 40 

E. abrlpdó as.:mãps fê-las réflettr:no; J DISTRIBUIDORES: Alfredo Serra.' & Cia. 

Telefone:. 2~2336 
CA.MPINAS 

- SANTOS sol e, enquanto.cse elevava, conth1uava Vila .& Fernandes 
A aproximarsse a hora fui para a o reflexo de :sua ·própria,.luz a pr<>jetar- I·, ll"ineu Comes de Almeida _ Rua 12, 

Cova da .Iria com a Jacinta e o Fran- · se ilo sol.' · ·' . , ' .· ·'.,;,, · 1 f o8. 
ci.5co entre llUlllC)'()sas pessoas que a Eis 'o 'motivo pelo qua.t éxcl;mei que de Outubro, 19 1 ·-.:re e.: ·5-' 00 SÃO·PAULO 
custo nos deixavam andar.. As estí·a- olhassem pàra. o: s0l." ., o. meu ,fim não ) .. ·· ....,_....,,__..,:.;. ________ , ______ ___,_ ________________________________ _ 
ela.~ estavam ai>inhaclas de g·ente: todos era chamar a atenção' do povo:,para af,. 4 \ 

nos queriam ver e falar: Ali não havia poi1 que .nem siquer me dava.·éé>nta, ·da· · · · · 1 · · · · , · · , · e • •• • . . . M. ··o· . . V 1· . M.· . E-N r· O M. A. R 1· A N O bençã.oS· de, sua Mã.e e Rainha. l Mariâ respeitos humanos. Multa gent~ do sur. presença·~ :'ri-lo _ape1llls: léyadi·=. por· ·, ... '.··:· .. · .. · . ..·•··.·. ·.· :. ··. . .. ·.··. · .. · · .· .. · . ·e·_ . . ' .. ·, · · · . ·... : Santissima;,, · / ·. .. . povo e até senl10ra<1 e ·cavalh~ü·os, con- um moyimento interioJ'c que e. .lsso'.·me. 
seguindo romper por entre a ümltidão impelia. e. ..: ••• ,,, .·., • ' •• ' • ' CONGREG,AÇÃO MAR ta.NA ortv'ILA 
queà llossa volta.se:aplnhava,v.inl:)am _'cn,,..,sapareéida .Nossa' SeriMra >na.• , , . . . . . • . NOVA CONCEIÇÃO. 
pros~a1 .. ·~~:,de. e •• , joelh,O,s.·.dj,9,.P~.e., d, e:n. ós;,.:l>C- ilmmslcjade :d. o·,.·.· flt>.in11-m. ç.n.to. ';,.:vim.o.s .. ,=·,·ª .. ·.º.... . < ,, . ~- . · . · .. , A ,C;ong1.·~ga,çã. º. ,ilia1'.i,a.1ia,, :d_:e .. Noss~ 

tdlncfo que aptesénta.s.semos a N.o.ssa. se- lado·do sol São·Jose''com:O'Meninó;e CAS:'CC,.Mm. co.·éoLEGIO'S, LUI.Z Congregado tem .. um·pequeilo encar- SJnhora da.Gl'aça e ·Síio,José;de Vi• 
. . nhora .a.s snas, ,nepe~idad,cs,·.= .. 011tro •. ,ij· 1-1. ã,P .. ' NOOéa..:s~nho,ra;,,·v..es,tldà de.· ''tira,nco·. CQm. ' ,· ./ . ' ' . :e e .. ,., ' " go qué rearzàr: um cuida ela. an:it· la Novà C,ônceição,·· Tealiio.· ü e no. ulti-

. d h " - . - · · À'"ÊsJ1;el:i:"'da Már" pülllieou .. · a Se• ·maçãQ dac sêde outi;o é· i·ésponsávél consegum o c e1,ar .junto clec .nos .. cla, um '',lllanto .. azul. .e • , , • · .• , CC -:Cc ,ill• ,; .,:e . :,., •. c}·c, .. ,,o.•J ,,,;,,:,,,si•. ,·,,· .. e. ·,•,.ci ·, '.J. . . · , . . · . . . . , !li ··nfo '.dii'iúingó ,· diif 8. do corrente, mais . 
ma.vam 4e longe: Uni delc;;::1'>éh amor. São José· com o j,1enino ''pat'e6iá-in ,,· 'g'uinte,,;:1:éJ?OJtag111n, de. um,:vísitante", pela ó.rqueStra; outro .dirige o '"'B,>le· ,unià,'s-ôieÍ1e"'recepção e;posse tle no• 
d:i Deus peçãfü. a , Nossa. SéíÚrofa· qµe: e·· abençoar; o mundo,' pois··ra.Íl!ain wóm, a. as!liIJadi pelo, sr.Al1(}ré; de. Souza, SO· tim" send0 · auxiliado p(ll,õs '.com na- va· dii:etói'ia. ' · . : 
111º curn O n1eu 11·1110 que e· a101·J·a· '"'inl10•. 111a·o U11S gestos· ·em '·f·or· m•" de· c"ru' ~·· . . ~ . ,, . . n. he .. i.ros e na: su.a.· • co1 .. 11p· osiç.ã .. oie' Íll. ipres~ ;·c····'.A'.·_·, ,e·.'11·t"1'··e··.,a .. das, f1'ta·s· ·ao·s·n_o· ·vl".0S e. 

• • • • • • -,. e , • .u . ·. •. . · ~· . .,,.,,,,,,, ·1 ·-e'""ª:.'CC.i''l\.clº,'·I,'.'.'d.0'·""0·1xg·1··0.c'"-ao· Lu1·z·. e "' • ~ 
t • · ·· ' · . . ' · · ··' . '"' " " " " " são .• ·. Í' um gosto ver ·COlllO todos ·tra· · ouro: que. ln<l cure o meu Qttllce·c~go; Pouco· depo,ls, .desvanecldâ ,elita :.a.pa• · · .· ·· · · · · .. · . d c011gregados e.'possEi da nov!' .direto• 

outro: o meu qµe é .surdo; que llle tra- rição vi N:JSSo ~nhor e' Noi;sa Senhora. '.}l:"1~'t.!)lli'.,1~~st~'.f.!:01e;}i_o. 3 ·congre. balh.im satisfeitos em poderem e n- ria . forám' feitas pelo .Revmo. Frei 
.. · · ·- · · M · e' d 1 · · t"1'b.t11·r· 'de·. alg· um ·modo pa1·a o b'eln • ga meu marido/ e meu filho. que andam que me dava . ideia·, de .•.ser ~ós.sa:;,,se~., _ gil:~º.~ª,<, ,a,~~8:\.1!1:s,: . a, _os g 11as1anos, • J·ust'no o~.' e.,' DD., Diretor . desta; 

1m guerra; que nie converta mn peca~ nhora ·das. Dores. Nas.so senhór·:p.avecilli\ a dos colegiais·'·e .a dos íl'x-alunos, da· O. M.. · · c 11gregação Mariana. 
C]Ji·: que me dê saude que estou tu- _abençoar· o 1mu11.do da.,.mesmt(,fi?míaiv agj.ll,c\o,',c!!,.da llllla 110 .. seu setor, CO!I\ A sede daC. M .. ocUpa atualmente As·soienidades obécederam ao se-
berculoso, etc. A!í apareciam , todas as que São José Desvãnec(lU~/l~ est!!,!-l!>P'a~·:,· reun!ões, apropria.das e e, orlentação quase todo o predio da rUá Be'a. Cin· .. guinte prog\·amá: 
miscrias da pobre humanidade e ai- rlção e pareceu-me ver· ainda/Nq~a Iia,i'ticular. ·, · Int€,ressaú1-110s, porem, tra. No .andar terreó; ficam as e salas : sahàáo . dia ,1 . à noite, con!iss:'i.o. 
guns gritavam até do· cimo das arvo- Senhora entforma .semelha~te· a "Nossa.· l)Í'esent~nente as .dtias primeiras. de jogés (Mlhar, e pingue-p.ongu_e, xa- D:nningo,' dia s, .'às ,7 horas, Missa e, 
rcii e paredes para onde subiam com o Senhora dÓ Carmo. . ' , . ' . UÍnà,l.das graniles preocupações do clrez, etc.) e a.. sala de conferenc'as. Comunhão · geral, durante a,, qual, fO•. 
fim de nos ver passar. Dizendo a uns Els a historia, dll.$ aparições de >Nos:. Pe. e Diretor,' o ·Pe.' .. Walter l\Íariaux No andar. superior, está a biblioteca, ram rezados o's exerclcios dô 'mês ele 
que sim, dando a mão a outros para sa· Senhora · na Cova· . da Iria em 1917, & J:; é a.· formação das "elites". f,ã_o · a sala da orquest~a, a redação, do "Li·· outubro: , , 
os·ajudar a levantar elo pó ela terra, lá Sem.Pr.e que.por·algum motivo.··unha f t ·· . . 1 .. d de.r"·, ·o "Quartel 'ge. neral"'da C. llf. . i>s ,. ·horas l\I"issa •estiva, ·com .can, requen es. ,. ·os cursos espec1a 1za os ~ ., , 
fomos andando, graças a alguns cava- <'ló falar delas, procul'ava fazê-lo com as pé.ra 'cllefes.·cm que os proprios Con- é a Capela particular. ticos .,Pêlos marianos. Às 10 ,horas, . 
lheiros que nos iam abrindo passa,gem mínimas palavras, ·na ambiçã(}cde ·guar- :grega.dos. vão aprendendo a co!abó· o· edificio está ficando urna mara, solene recepção e 'posse da nova. di· 
por entre ª multidão. dar IJ/l,1'a mlm só- essas partes mais in• i-ar .eficazmente com O Pe. Diretor. vilha: ha pouco, ·1111111 gesto de'cali- retoriá. Foram récebldos três noviços 

Chegamos por fim a Cova da Ii'ia tlmas que· tanto me .c. us.tav'á. manifestar. · · · · · · 1 e t · ·· · e · · · · di t J · Esta$··" elites", reçebendo unia f:ir, vante _·gent1 eza, presen eou-o a · asa ~ tr, :i · Congregádcis,, .e a re o.r a cm• 
junto da cari-asqueira a rezar o terço nhas.e.Ele,agora m'as reclama. ••• res- mação mais esmerada,· permitem Isnal'el. com passadeiras, cortinas e possada,é .. a,-segullte: . , .. 
com o povo. Pouco depois vimos o re- tituo o que mé. nã~ pertence", . maior. rendimento ·de ação e [lua;o1• deco1·ações modernas; foi renovaia Diretor: - ·Revmo. Pe. Frei Justi•. 

-====== 

As garras · niponicas sobre a cruz de Cristo ' 
Ati·avessando a espessa rede de cen

sura. oficial e ela propaganda japonesa, 
chegam-nos lentamente informações 
que revela1n aos olhos· assombrados do 
mundo civilizádo o espetl\culo torturan
te ela perseguição nipônica contra · os 
mais imros repr~sentantes do· Cristia
nismo nas Indias Orientais Holancle• 
sas. 
, Antes da invasão japonêsa, esses mis
siona.rios católicos contavam com todo 
o apoio necessar'io por parte do Gover
no holandês para realizar a · tarefa em 
que se haviam empenhado. Os ma.gni-

Há quasi clois 'anos. que o Bispo das . 

rapidez de ·.111ovimentos; são auxilia· sobretudo a Capela, que terá 'um: be- no O, ·C.; Presidente: ..;.. José, Ma• 
- res: valoro'sos na conquista"dos, cole- l:saiq10 àltar com tim quadro de Cris· .zierti·;, i.o. Assistente. e. d,iretor espór• 
gas ·e facilitam sobremaneira a to-Rei, Assim, vai prosperancfo eiate tivo: ...:. ,Abel J. Costá; l.o Secreta• 
organização geral da c: l\L .o Í'e. esquadrão do exercito n1ar_iano. send·o ·rio: ..;;.. Luiz,T. ,Ãfonso; ·-Tesoureiro-a 
Diretor, clepois de· a'gumas instru- palpavel a influencia .destes jov.imi Apontador: - João Amarar;· l\Iestre 
ções,uteis .eadequadas, procura coin entusiasta.s sobrn os colegás, já quan- de Noviços: .,.-- Jos,é R, Silva. . 
qu.e todos tomem ·parte na solução iie tn ·à ?disciplina, já quanto à ·piedade, As · .sólenldades. foram encerradalf 
.alguma CÍificitldacle, · ou no debate atraindo sobre o colegio abun1antes com à benção do. Santisslfuo. . 
de . uma. tesé, tornando as. reun:ões 
cheias de.•,Vida e de reaL interesse pra
tico. t 'pàra ad1hitar , corno todos 
estfüJ atentos, a perguntar; a· cmMn
tar/ E, não se deve passar em silen· 
cio qu~ os Congregados, ·antes da .i·cu

, nião, · recitam o .oficio de Nossa Se, 
nhora, 9Uer .. passeando pelo .patio, 
quer de ,Joelhos. na capela. 

Outta atÍvidàde, que se estende tam. 
bem às. outras CC. MM., ê o i;e:vi
ço: do-' altài·. Os. Congregados assu-

FÉDERACíO MARIANA FEMININA 
· AUMENTO NA~. FILEIRAS 

'MARIANAS 

- f,0111 a· fundação da Pia União das 

' ' . 
Fiii' otÍma a· inípres·são' que leva, 

ratii, ,ó's .convidados, pois; o povo de 
Pirituba: 'p:edoso,' bom e. acolhedor 
conquistou logo os coraçõ~s de c.tuan• 

ram 22, .\ Leg:itfto <la Polonia <leclara <1ue ficJs resultados que alcançaram consti-

Hhas Kal, · s. Excia, Mons. Johiumes 
Aerts, e outros· sttê ~issionarlos holtn
clêses foram mortos, éin Lartggur, pelos' 
japonesés. Por outro· lado, nada ·se, sa. · 
be · da sorte de outros 'dezénote, mls- ., 
siçmarios que serviam juntamente .com 
aquele Bispo. Dá ·mesma ,(ónna, não 
se tem noticias sobre o destino· de cin· 
co Sacerdotes e duas Irniãs ·de, Carida.• 
de que se achavam na grande, ilha' Kài, 
e de quatorze· m!SSiOIJRr!OS pertencentes 
à comunidade do ,Sagrado Coração, que 
se encontrai•am nas' .ilhas: Ta.nlmbar, 
Quanto ao P&dre J.:.paapar, missio:18.
·rio em Nimlka, na. .Nova Guiné :merldi• 
oual, pereceu afogado e quando fugia· à 

• mem .cí <\ólll[}l'OlllÍS!;O de ajudar a 'i,;an
tit Missai no, que são 'ü1strn!dos as· 
sim Que, entram para a e . M· •. _, 

· Filhas de Maria ele Pirituba · est'-io 
e.1riquecidas · as . fileiras · mariániiS, 
:fJ um ·novo nueleo ciue .muito prome
te dadas as otimas disposições des· 
si pequeúo grupo de moças que, do• 
mingô passado; -se consagrou a. Ma• 

· tos tiveràm a ventura de .participar 
das festividades de domingo pasaa,. 
do. 

Encalhou na·.Barra da 
juca 

Ti= 

! ' RIO, (ASAI'RESS) ~.},a madrút;a· 
·da de' 10 do corrente. um ,:-argue!ro 
1'.lrocedentO de saâ"tá Catárina, con1 
c.;arrég'amento <le banha 0 fa.rinha. 1 ao 
<1ntrãt· · na: barra.;·.··devído. -á .::~rracãn, 
a.pro.xiinou-S~ _ _c1e1.nas~ada111ente da ter-
1·~- e_~foi ·encalh~r.~~ª .barra- _d.1 ·J~i_Juca. 
lias. proximidade·s 'da· Lagoa.· <lo (:allh>· 
1·im. · · :- ·.; ·. . · · 

·.A tripulação, com ·o, intuito de sr!• 
1Var o navio,. atirou· íi- agua varias cai
::-=as de· banha,. ·1nas. isso· dé_~ n'!J.Ça ,v11.
,eu, por.que: a embarcação impelida. pe
las e o.ndas,. foi arrastada' para a· 1>raia, 
ficà.ndo·:..,m ,s!Uiação, perigosa. 

Até. agora, os ésforç·os· de um re
liocador.: ])ara t.irar o na vlo têm sillo 
intrutiferos. 

Até ag·ora não· _há nenhuma c~~pp .. 
1·ança di, que o na\'ió desencafh,,, jt·J
gando-se :que estâ reservada para ele 

· a me3n1a sorte do .HSan l\la.rtin-''. h<t 
,·a.rios anos .encalhado no posto 2 em 
Copácapane. 

Delegados do Brasil - à 
-- · Conferencia Economica 

Internacional 
:RIO, (ASAPRESS) ·- Até o dia 3 

de, novembro, viajarão para .os Esta
dos ·UnidoL os delegados brasileiros li 
con!erencla . econômica Interna<.:loJi.'tl, 

,t1ue _s-erá in·s\aJadâ: ein _:Nóva ·York, uo 
<lia ·ll do mesmo mês. · 
· A rep,ese.nta~ão brasileira será. pre

. ~'-1ida i:,'elo sr. J.oão Dáudt ·:de Olivei-
1.:,. séndo· os demais membros· o~ sr~, 

~s ·" informa,:fto <'arece de qualque1• tuem notavel contribuição, ·não somen-
rnndamento. neconhecido por todos os te para o desenvolvimento cultural das 
B~tados' dcmocra ticos, o g'overno po-
lonês de Londres que. desde O come~o L1dias Orientais, mas .representam tam-
d.t guerra tem sustentado uma luta. bem verclacleiros passos para; frente,. no 
~angrenta e s,;,m tregua em todas as progresso· gera1 da humaniclaclc: Num 
frentes para \'encer a Alema.nha 11a• ambiente de liberdade, e ·com o apojo 
zista, está decidido a continuar a ' do Governo holandês, a.s missões ·cató-: 
Juta, a.té a vito,·ia final <l:t ~ansa ,1,._ .. ijicas floresciam ... 
justit::n e ela liherta~ão -da .Polonia in .. 
de:nendcnte e :--obe··tlna.". 

Violento choque de bondes 
RIO, (ASAPRESS) - Verifkou-se 

ãs primeiras llorns da noite de 11, na 
esquina das ruas 1.o de março e· 7 de 
selem llro um violento choque de llon.• 
àes, e1 .L consequencia de ter 11111 d os 
"eLulos saltado .,o' trilhos. - Os dois 
hondes corrfo em direção õpostn. pe
la rua 1.o de mat'Go quando,· Cruzando 
um- peltJ on' •'o, <lesC'at'rilo t un1 'clc•lC>s 
pt·ojetanclo·se sohre. o outro que 
tn1nspot·tn va. nu mf2rn.Sos passageiros. 

· Em f'Onseqne,, 0ia do actden te varias 
JJ :ssoas saíram rerida,. , 

Restrições à circulação ele 
veicu!os a gazogenio 

Não obstante, s:iou, a hora funesta ela 
ínvasãq e· os inimigos do Cristian:smo, 
que são os japonêses, não tardaram em 
estender suas garras para derrubar a 
cruz. simboto da Fé, ela esperança e 
da caridade: E a · Cruz, neste caso, era 
encarnada' pelos missiona1:ios, os únicos 
guardas avançados da civiUzação nas 
remotas seívas do interior elas Ilhas. 

• Enfrementes, o tempo ia passando .•• 
e, ' pol: ,, J.llelo ,de varias noticias. 
niuito se pou.de saber sobre as · , me
didas de opressão a que os nipões 

· submetiam ós mlssionar,ios. Assim sou- · 
be-se de, fonte absolutamente vel'ldi
ca., tt·eze missionarios . holandêses · per• 
te11ce11tes, ao' Vicariato Apostólico da 
Nova qµilié. foi'am in_ternaclos pelos ja
p'.lnêses , na ilha de. Amboina. ·Entre 
êles estava: o ·Pa.dre Se . Schuur, da Co-
munida~e ·do: Sagrado Cor.ação. Os ni
ponicos : ' tra'nsportàram tambem para 
Amboina dez ou quinze mlssionarios, 
Padres · e . Freiras da Orde:n de. São 
Franc!scO,•,'pr9cedentes de Takjak, .Ma~ 

RIO, (.\SAPRESS) - O Coôruena·., 
dot· d;;, i'-tv ,ili~aç-o E:conomica as· 
si·-..ou uma 'pori.-ria, proiblnclo :i par
tir do <lia 14 

1
clo corrente o 'rnfego do 

autos pai tlculares movidos a gazo
g~i, lo, no periodo cou:::prE:e'ndido entre 
21 hora~ ,e 5 horas da nianhã. 

· nok,warl, Babo .e Kokas, na Noya, Guiné. 

~\os domingos ·o tra.fr .. r:o dos carros 
á. g·ct,;,.~,genio ficará..' \)•oi bido,- ben1 co• 
mo nos Gia:s feriados. 

Bf'u~a '1Pdida ela Conr'rlena~ão. v,sa · 
cc'ln-mizar o ('éirvrto, 11H:- atu:1.t1uente 
pa1'cce escasso em ,. ..o pa!5s · 

· Todavia, esta ultima informação ainda. 
não foi confirmada. Sabe-se ,tambem 
que os japcineses se apoc;eraram de dois 

. missionarias · do Sagrado Co1·ação que 
residiam em Larat, nas ilhas de. Ta
t1imbar. 

sanha. dos japoneses. · . 
Estes são apênas aiguilÍ, casos ·reve

ladores da. situação · dos mtjsionarlósi ca
tólicos, sob o· regime dos· .tiranos· das 
Jnclias Orientais .. As' massas iracU11das 
ela ·humanidade, como dissera o presi-

' dente .Roosevelt,' se· aprestam;, ti1itretan
to, para vingar tão nefandos érhnes. E, 
desta vez, âs forças aliadas que ·já: inl.- · 
ciaram a. libertação .'das Indias; se. en• 
carregarão d,e 11arantlr ,q~e · os :japoneses 
não mais voltarão' a martirizar; ·1 com · 
suas . garras .. ·criminosas, , os oorvidores · 
ela Cruz .de. C!~~o. · . 

ó "LEt;1uNAIÜO';·s1G~ 
Nll·lCA:HUA LElfURA 

i:: 1-·uHMJ\<;Aü 

. Têm 1·corn .·isto uma ocasião de afir, 
·mar, a sua ,fé;. vencendo ·o, recspeito 
·humano.·, Por ·que não sec 'faz o meS· 
mo em outras· Congregações? 

Importante fator·· de'. apos(olatlo . 
orientação e llllião, é o "boletim'; 
edita:tlo pela C. M .' .dos , Colegiais. 
Sob modesta apresentação é ve),q,ade 
mas jov,ial, e interessante' · encerr; 

',ttlila· s.erie de instruções uteis,: ele ~·.r· 
tigos palpitantes e de sugestões va-
riada:s. · . . 

111.erece ta.mbem mencionar , a or
qu~stra, composta de Congregados , e 

'por eles· ·mantida· e· dirigida; Prova 
. de_ suàs·c'possibHidades' são as varias 
· eiiecuçõés. quê :eia levou a efeito em 

festas colegiais: 
f:l interessante. observar que cada 

r PA~NAl'BA · 
-· 

. PIRÂPÔRA' -- .' CÂBREU'YA ' 
SALTO. ~-- PORTO · FEtlZ . 

{TU,'·· 

Partidas: 7,00 - 17,40 -·, ··.· Chegadas: 11,00 -- 18,40 

RUA. DOS PROTESTANTES, '19~ ~· '1iLEFÔNE:. 4-4248. 
· · · s .. A/o· ,P A:,V t·o · · 

ria Santíssima. · 
Às 8 · hor.i.s; aos. pés do ·altar . ela 

Virgem,. ai•mado ·à porta da Igreja de 
Vila Pirituba, depo.is da· recepção :ele 
noviços ·e Cóngregados · Marianos; rea
lizou-se ·a recepção· de ·20 Aspirantes 
e c3 Filhas ,de i\1arià; fundalidÔ-se, ilS• 

sim, à .Pia Utíião das Filhas de Maria 
de Pirituba. 

A :entrega das . fitas' foi e feita . pelo. 
Revmo: . ;F'adre· Agostinho l\Iendicúte, 
que .rec~beu' do ·Revmo. ··Padre ,Dire
tor ·da Federação .l\Iariana Feminina 
delegaçiâo par~ réalizar a· cerimonia: 

· . Esteve pr~sente o Revmo . Padre 
Htladlo. Cp1-reia LaurinL Par%º, da 
Fregmizia .do ó e Di:~etor. de· ambos 
b3 . sodalicios tundados domingo p:is. 
sado - 'a Congregação Mariana. e . a 
l'iâ União - de Filhas de Mari.t, ' 

A diretoria desta ultima: ficou a\. 
siril '.constituida: . 
. Presidente - Inês · Gomes Pinhei

ro; · 'Seéretâria - Rasaria Gouzal ez; 
Tesoureira - Inês Camar~ Leme. · · 

.. C6riipareceram à cerimonia Con· 
gregaclos e· Filhas .de , Maria da Fre
guezia do1 ó,· Vila Ipojuca;,- Vila Pom• 
péia, bem como o Presidente: da Fe- · 
deração das Congreg·açõe,s l'/..a-riànàs 
e a Presidente da. Federação. Maria-
na Feminina. e • 

Apõs a· cerimonia religiosa, num am • 
bieut~de graµde cordialidade, foi ser, 
v'ido unr'cafe' aos· presentes. · · 

REUNIÃO DA FEDÉRAÇAO ~ 
R!'laliza-se, hoje,_: às. 10 horas, n• 

Curia · a reunião mensal da. Federa.. 
ção i qual âev"em eom·parecer as· sras. 

·Pre~identes·ou ·suas representantes. 

Cl f'ICVLOS ,PARA MESTRAS 
DE ASPIRANTES 

Como hábitualn1~nte, haverá,, hoje;. 
às 14;15 horas, na Curlà'. e· na proxi• 
ma quartii,:feira, dia 18, às 17,30 ',110-
ras; naSeile, úm 'circulo para.Mestras 
d·• Aspirantes do qual . deverão· parti• ' 
cipàr as .FIihas d.e Maria :11ue ocupam 
~sse:_cargo; na Pia União. 

·~ .· . :· . . . 
O PAPEL Dk.MOÇA SOLTEIRA N!i 

. · SOCIEDADE 

· Subordinado ':ao titul; · acima, hU'e
rá,. ria, proxima sexta-feira,~ dia 20, d 
17,39 horas, na sedé, à · praça·· àa Sé, 
47; um.circulo de,estudos,.sob a·.õl• 
reção d<t. · Filha àe Maria ·cecilia· Por
to Trigo. 

O' SACRÁMENTO Ó.O MATRIMONIO 

e Continuando as aulas . de. Religião,, 
· que o·. Révmô .. · Pe; : Roberto . vem . dan• 
do, .. às ·segundas,fefras, . na' Igreja. de 
S1o Jl'rancisco: da. Penl.tencia, dll,$ 
18,30 ·,às · 19 'horas, haverá, . a.manh,ã, 
mais ·uma·· explicação .desse· ReVJllO;j · 
S'!.ce.rdote; .E;obre ;º· ~acr!m~llitº -dq 
Mati'imonio,.. · · . .....__., 
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r E A r R o s E e rN E M A s F~,~,!~ ... º.~ .~~~~~.._IE~~~!N~~~-º M ~~!~u~.R~~~ -~~-!.A~!~~~ N o T I e I A s o os E s T A o o s 
·dade e brilhantismo dos anos passa- rezâ :wlene ·. e ·sermão. . José, Dr. Pedro Costa, Marquês de Her- ESTADO DO RIO ca. de 20 mff arrobas de rumo <>m cor• 

PR O ·a RAM ·AS DE H OJ·E 
PRlMF:IROS EXIBlDORES 

~LHA.llfB.RA .- Agulas americana&,. com John Oârfleld. - APi: 
ART PAL4CIO - Nlnguem e~capa_rá ao castlgq, ,iom Marshall Hunt. - Ai"A. 
BANDEIRANTES - Sob duas bandeiras, com Ronald Co!man. ~ APA. 
lPIRANGA - Jane Eyre. com Orson Welles. - R. 
METRO - A terra dos deuses, com Paul Mnnl. - AP.4.. . . 
OPERA - Amor de um· estranho, com Basil Ratl)bone. ;,,... APA. 
PEDRO 11 - A sombra_ da m.umla,. com-Lon Cha-ney Jr. 1- R. 
RITZ - Almas no Mar, cqm Gary .poõper . ..,.. APA. < • 

SEGUNDOS ,EXIBIDORES . . . 

AMEJUCA - A lua a seu '.alcance/com Frank Sinatra. - :Al'A. 
·: Mulher contra ho;nens,'çom 'l\1ari:iu11rite Chapman. - '·D, 
AS'í'OR.IA - "E o vel'_lto levou, co;n>Clark:Gable. - Xi. 
"4-VENIDA - Quero-te com és, com· c1ark Gable. - R. · 

_. Ferias do ::lanto, com Hugh Sihclair. - AP A. . . , 
BABILONIA - .Ali" Babá e os. 40 ladrõe$, com :John úall, - APA · 

Dilema de medico, éom Wamer Baxter. - APA. . 
BRASIL - Damasco, com. George Sanders. - APA. . · 

Sherlock Holmes enfrenta a morte, com Basil Rathbo11e. -· APA. : 
QRAZ POLITEAMA - Meu rem·o oor uma cozinheira, com Charles .coburn D. 

1 

' 

. A Du Barry era um oedaço, com Red Skelton. '--- AP A. . . . 
CA!tfBUCl - Branca de Neve e ps Sete Anões, de Walt Dlsney . ..:. A. 
. Amor a granek com ru; Andrew Sisters, - A. 

CAPITOLIO - Queijo Suiço;,com o Gordo e o Mag:J. ~ A, 
Pimpinela. Escarlate, com Lesli«i Howard. - A. 

; 1 · 
CA~LOS GOMES - Beau ,Geste, com Gary Cooper. - '4PA. 

Bandidos contra Rurais, com Charles starret. - AllfC. 
CASA VERDE .;., Conciencias mortas, com "Henry Fonda .. - .. R. 

Espião do . eixo, com ·John ·Barrymore. - A. ·· · 
CINEMUNDI - Surgirá a a.utorn, com Ralph Richardson. - AMC 

Ambição sem' freios, com Richard Arlen. - AMC. 
. Aloha, a. ilha dqs !lncantos, com Jean, Murat. - R., 

COLISEU - Fugit!vosdooinfeí-no,;com.Errol Flynn. - APA. 
To1-velinho feminlnó, com Lupe Velez . .:_. D. ·. 

COLOMBO - Amor· a percentagem, com Rosallnd Russel, - !), 
. Duas vidas, com Charles_ Boyer. - APA. , 

COLON - Torre de Londres, com Basil Rathbone. -t R. 
Ji;lefante de. Carmelita, com Lupe Velez. - APA. . . . 

CRUZEIRO - Dez pequenas para um homem, com Ollvia de Havílland. APA, · 
.• Torvelin.ho feminino, com Lupe Velez. - D. . . 
ESPERIA ..,... Bi;inpando com o perigo, com William G~rgan, - APA. 
: Audaciosa chantage, com Leo Carrilo. - AMC. . 
FENIX - Seda sangue e .sol, com Jorge Negrete. - APA. 
. Tarzan, e o terror no Deserto. com Johnny Weissmuller. - APA.. 

GLORIA - Carthen, com Nini Marshall. - APA. 
Coração de soldado; ·com· ,.An'gelillo. - R. · . ' ; 

HOLLYWOOD,- Fugit!vos do inferp.o, com Erro! Flynn· . ..,.-_: A. 
Sedução tropical, coin Mae West. - D. . ' , 

IDEAL -·o dedo·dcf_destlno, com Richard Arlen.,.... APA. · 
·. ·Garota caprlchosa,-com Rutl:) Warrick. - A. 

Encontro em Berlim,. com George Sanders. - APA. · .: 
!JUS - Palxão·,de Aventureiro, .. com Pedro Lopez Lagar. - J). 
. Sua criada obrigada, êom·· Marsha Hun,; - APA; 
ÍPIRANGA-PALACIO-,:- Amor de mãe, com Sara Garcia.-· AP1,.· 
· Rei da Alegria; com M!ckey_.Rooney, - /1.PA. 
f1UX - Misterios da.'-vida, com 'Charl.es -Boyer. - D. 
1 • Lili, a teimosa, co1ú. Judy. Garland. - !J. . 
MODERNO - InsuspeitoS',·com ,Tc,an Crawford. - APA. 
· Serenata ~Iexicàna, ·com Gene AÚtry. - A. 
OBf;RDAN - -Da ,justiça riingt!eÚl escapa, com Eddie · Alber-t. -· Jt, , 

Cavaleiros drui montannas,rocbosas, com Bob Livingston. - AMC'. · 
Um peq1terto en·o, com Joan Bennct. - .APA. · · · · 

ODEON (sala azul),..;... A v9lta do vampiro, com Bela Lúgosi. - D. 
Capanga. de Hitler; coín John Carradine. - APA. 
(Sala vermelha) - Alta malandragem, com ~ud Abbot. - A. 
Ela quasl màtou · Hitler, com Elsa Lanchester. - A. 

OLIMPIA'_.;... Branca de neve e os sete anões, de Walt Disney. - A. 
;- Despedida, com V:ivlen Leig-h. - AP A. 
l;'ARAIZO - Flor de Inverno, com Sonja Henle; - D. 
. . Ela é da pontinha, com Jinx Falkenburg, - R. 

PARAMOUNT - A Du .oarry era um pedaço, Jom Red s:.elton, - D. 
; · Campeão da liberdade, com Van Hefltn. - A. · 

P.ARATODOS - Rosa, a revoltosa, com Betty ·Grable. - D. 
· Grito de refelião, com Eric Portman . .::... APA. 

PAULISTA - Fugitivos do inferno, com Errol F!ynn. - A. 
·· A ronda da. morte, com Chester Morris. - APA. 
PAULISTANO - Feitiço dos troi:,icos, corn Dorothy Lamour. - APA. 
· · Adeus Mr. Cllips, com Greer Garson. ...: B. 
PI!UTININGA - Ali Babá e os 40 ladrões, com John Rali. - APA. 

Dilema--0e medico, com Warncr Baxter. - APA. 
RECREIO (centro) - Pistoleiros sem pisto!as, com Bud Abbot. - APA. 

O rancho fátidico, com 'Tex Rittcr. - AMC. 
RECREIO (Lapa) - O expresso de Bagdad Istambul, com Geo1·ge Ra."t AP A. 

.. O amor .faz das sua.s, com Ann Miller. - D.. . 
REX - E:Jn cada coração um i.,ecado, com Am Sheridan. - R. 

Qarota·caprichosa, com Ruth warrick. - A. · 
· <RlALTO.:-· Tarzan, o terror âo deserto, com Johnny Weissmullher, .,.. APA. 

-: ··.·O diabo disse não. com Don Ameche . .;... D. 
·ROYAL --,:·lm;íostor, com-Jean,.Gabin. - APÁ: · 

. ·.,.:,,~ -0:.falcã.,a ~ as estudantes,-corp:::Tom Con,va:y. -- AMC. . 
. ROSA~lQ, - Sonhando de olhos,.aberlç,s, c6m Da1my Kaye. - D 
ROX! ·..;;.. Solar das almas petl:lid.ás, com Ray Milland . .,.. M. 
. . Falam as pistolas, com Russel ·Hayden. - AMC. 
SAN_TA CECILIA - Rosa, a•revoltosa, com Betl Grable. -- D. 
·. · ··:orito de rebelião, com Erió • Po1•tman. - APA. 
"'.SANTA ,HELENA - Venus e cort1Panhia, com Leon Erro!. - APA. 
.<$4,N_(['O AN_TONIO -- Gung-~o. çom Randolph Scott. - AMC. - . 

Amor a segunda vista, com Red Skelton. ~ AfA. 
SAO BENTO----'- Amazonas dos Ares, com Loreta Young, - APA, 

· ·França eterna, com Charles Boyer. - R. 
SÃO CAETANO - A grande valsa, com Femand Gravet. _;_ R. 

· · · · ·Fi!lio querido, com jJoii Amcche. - APA. · 
SAO-·CAIJ,LOS -· Irmã do mordomo, com Deanna ourbin ...... APA. 
... Garoto prodlglo, com Donald .O'Connor. - APA. · 

:S.AO ~E~A.~DO - Uma noite no Rio, com Carmen Miranda. -· R. 
Paixão de toureiro, com Lorenzo Garza. ...;. A. 
Loura inspiração com John Sheton. - A. 

8.Ã-0 JOSE' ....... ·com os braços abertos, com Spenc.er Tracy, - A. 
·.· · Camin)ló Fatal, com John Wayne. - AP A. 
Sl!o· LUIZ· - Minha amiga r'licka, com Preston Foster. - A. 

· ·cabo· l:te esquadra, com Ken Murray, - APA. 
S.!I.O PAULO ..... Mister!os da vlda, com Clmrles,Boyer. - D. 

Mulher contra homens, com Margueritte Chapman. - D, 
SJI.O PEDRO - Mestres de baile, com o Gorclo e o Magro, - A. 

Sedução tropical, com Mae Woot. - D. 
'UNIVERSO - Amor a percentagem, com Rosalind Russel. - D. 

Dúás vidas, com Charles Boyer. - AP A. 
VILA PRUDENTE - A volta do garoto, com Jack!e Cooper. - A. 

Caminho de Satanaz, com Blll Elllot. - APA. 

TEATROS 

· BOA VISTA - A casa do seu Tomás, com Déa-Cazan·é. 
SANTANA._ A sombra dos laranJais, com Eva -Todor. - APA. 

EXPLICAÇÃO DAS COTAÇÕES 

B . ..,... BOM - Filme que pode ser visto por todos com proveito morar. 
A, --ACEITAVEL - Filme que pode ser visto por todos, embora sem pro-
,. , vetto mpral. . . · . .· . . · . . · 
"AMC. - ACEITAVEL MENOS PARA CRIANÇAS - Filme que pelo enredo 

. ou cenas_ pode impressionar o publico infantil. 
BP.1.. - BOM PARA ADULTOS - Filme que pode ser visto com proveito 

moral tão somente por .adultos. . · 
.APA. -ACEITAVEL Pi\RA ADULTOS - Filme que pode ser visto tão 

.· . son:ie;ite por aduitos embora sem proveito móral. 
, R. - RES;l'RITO - Filme que pelo enredo ou cenas deve ser estritamente 

. ; reservado a pessoas· de solida formação moral ·e religiosa. 
·D, - DESACONSELHAOO - .Filme que pela g·rave inconvenlencia do enredo 

ou cenas, deve ser evitado por qualquer publico, 
M. - MAU - Filme prejudicial parn qualquer publico. 
,~OTA: - Jtr importante que o espectador não se contente com a simples cota• 

ção do filme ou da• peça de teatro, mas que proéUre conhecer pelo 
menos alguns detalhes da critica. Isto Justificará. uma cotação que 
aflrmad!!> sem nenhum comentarlo poderá parecer injusta; e so
bretudo com a leitura de uma analise que põe em relevo os ele
mentos bons e maus do filme o espectadol'. pouco a pouco, educará 
sua conclenc!a e aprenderá a julgar por si mesmo os outros filmes 
que lhe forem apresentados. 

O boletim da Orientação Moral dos Espetaculos contem uma 
critica. detalhada de todos os filmes exibidos em ·s. Paulo. :e publi
cado semanalmente· e a. assinatura anual custa· Cr$ 25,00 na Ca
pital e Cr$ 30,00 para. o Interior., lnfoimaçõ.es· na Assoc\ação dos 
Jornalistas Catollcos á rua Quintino Bocaiuva, 176, 3.o andar 
sala 307 - Fone: 3.7760. 

·os . MELHORES. PREÇOS. . 
E A MELHOR QUALIDADE 

PRESUNTO E FRIOS. - VINHOS ·Fll\"-0S, ºFRUTAS 
· Bl~COUTOS E BOMBONS - 'GENER0"3 ALIME}JT!CIOS 

EMPORIO . MONTENEGRO 
Rua ·Auguáta. 1.559 ,(Esq. R. Luiz Coelho} ~ Fone: 7-0035 

MERCEARIA. AVENIDA 
-~v. BriÍ:I. Luiz Antonio, 2,098 (Em frente à Igreja 

!maculada <..onçeição) -, Fone: 7.,545; 

.P'NICOS. J;)ISTRIBUIDORES D . .\ 

-MANTEIGA "BANDEIRANTE'' -.. 
, E.NTIJ.EGAS A DOMICILIO FRESCA EM '-f'ACOTES · 

1 

dos, de 6 a 15 de outubro, solenes feste- · I>fá, ).5° lle outubro ..:.. . Domitlgo .:... · . val, Bosciue; Visconde Rio Branco, J&rgo da e em tolha. Essa sxportaç~o supe• 
jos em homenagem à querida. titular do · Di:tda. ·Festa·~ As 4 · botas, ilalva., -al- der· Rosatio, · Dr. Emillo Winther e praça rou a do ano passado, quand0 em iden. 
santuario de Taubaté, santa Terezinha · vora4à e repique test!vo dos sinos. Santa Tei-ezlnha. I:XCE:XDIOS DEVIDO A SECA tico período, foram exportadas so• 
do Menino Jesus. N!. 5 horas, Mlssa com recitação do A chegada. da Procl.ssão, que será PETROt'OLli:i, (ASAt'RESS) mente 18 mil arrobas -do referido pro., 

A.!! solenidades de encerramento, 80•
0 

&e+ÇO e llOmunhão dos· fiéis. abrilhantada pelas bandas de mÚSica, (iO Desde ha. Ilias irrompeu um incend!o duto. 
rão abrilhantadas pela honrosa presen- As 7 horas, chegáda do Exmo. e 5.o B. o. e Santa TereZinhe., ocupará nas matas de Marcos da Costa, ·neste 
ça:do Exíno. e Revmo: S1;_ -D,,·fránciS- Revmo;'sr. D. Franc!seó BorJa·dO Ama- novamente a tribuna sagrada. o Revmo. município que se alastrllu ,alarman-
co Borja do Amaral, DD. Bispo de Lo• ral; J)D. B°lsp!) de Lorena. O cõro. exe- Sr. Pe. José de Castro Nery. temente e que ameaça hoje -os manan-
rena. cutar.á., à entrada do Pontiflce o J::cce A Estação Dlíusora ZY A-8 tran.smi- cla(s que também abastecem o Dis-

~ROG~AMA-•, 
Sacerdos ~agnu.,, Missa. celebrada por .(lrá diretamente do Santuario, as :;ole- trito Federal. Agora um outro gran-

. · · ele incendio veio agra-var a situação, 

Dia 80 de seitÍnbl'o ....; Missa às 7,30 
horas. -celebrada' pelo Exn'io. e. Revm0; 
Mons. João José de Azevedo, Vigarlo 
Capitular,· que falou aos riéo-comungan
te3, alunos do Grupo .Escolar da Com
panl)!a Taubaté Indru;trial.· Comunhão 
geral da Irmanciade de · Santa. Te1·e
zihha. 

S, Exéía; ,Revn'Ía. Comuriliãô geral' da& nldade~ do dia. da festa, começando em ::;ant'o . .-Aleixo e alas-
': Irm~4itclés e ass0<:iaçóes pela paz n<) t1·and·O·S~ pelas serra~ de Petropolis 
. m11,n40, . . .,. . . . , PREG.4.DORES ., Teresopolls, alcançando lá. as mar•-

As .. 18,30 .horas, reunião das Sras. ze
ladoras. Em seguida, reza· solene e 
benção de rosas. 

Dia 3 de outubro - hs 7 horas, Mis• 
· M ·com· cant!cos ;e Comunhão ·geral de 
todas as Irmandades e Associações da 
Paroquia, por intenção da Força Expe
diclon.aria Brasileira. Beijamento das 
Sagradas rellqu\ai; de Santa· Tarez!nha. 

As B horas, Missa. em sufraglo da al• 
m?, de d. Olga duizard de Matos. 

Dia 6: Inicio da · Novena - Salv.a, 
alvorada e repique dos sinos. 

As· 7 horas, M!Ssa com cantlcos e Cô· 
munp.ão geral do Apostolado da Ora
ção, ·' 

A.s , 18 . horas, reunião do Apostolado. 
As. 1s:45 'horas. recitação do terçó. 

As ) 9 horas, reZ!J, solene de abertura 
da novena, fazendo-se ouvir o ·orfeon 
do -Colegio Estadual. Em seguida, ben• 
ção .da Ban·aca "Santa Terezinha". 

Dia -7: Sabado'do Sacerdote e Dia de 
Nessa. Senhora do Rosa.ri., - ÀS 7 horas, 
Missa com canticos e Comunhão geral 
ic!a' ÁssÔcíáçãO do' Rosa-rio, 
~ 18.,45 horas, Terço. Às 19 horas, 

reza solene e sermão. 
Dia 8 - As· 5 l}oras, Missa com recl~ 

tação do --terço. 
-Missa." com 'Cantlcos às 7 horas, e co

munhão geral das Irmandades e AssO· 
biaçõe~. ' · 
~ 8 . horas, .Missa, com ca.nticos e Co

muribão geral. cias moças que têm o 
meslllO '. nome da titular do Santuar!o. 
Após a Missa, dl.strlbuição ·de café e 
lembrança:,. As 9 horas, Missa Paro
quj.al. 

_ As 9 hor_a.s •. chegarão,ao 8antuarlo gens dos rios Jacú ê Màgé, devastan-
CO!ldUZidqs · processionalmente, o novo . Abriu a novena no dia 6 de outubro, do grandes trechos do Parque Naclo·· 
Est)l,'n!iarte; ,tràl:Ía!p.o. das Irmã.s Sacra,. o Exmo ·e Revmo. M<ins. João JOl!é •de na! da. Serra dos Orgãos. ··· · 
mentirias da· cidade,· e a .nova Imagem Azevedo, Vigar!o Capitular de Taubaté. os operar!os da prefeitura !o-Cal es-
dé Sànta Terezlnha. . Nos. demais dias, pregaram os Re• tão mobilizados para enfrentàr · as 
· . Intedlp.taipente após · a. cnegada, o vmos .. ~rcedotes. · . chamas. 
Exmo;. Sr. !!lispo,,benzerá ·_solenemente· o Pe, rucanio Brandão, dia& 8, 9 e 12; O incendio Irrompido nas matas de 
Estandarte e. a, Imagem, in_iclando~se Pe. Leonardo de CampOI!, 7, 10 e .11; Caxam"1:I, localidade deste munlc!pl-,, 
em seguida, a Missa: solene celebrada Pe, Evaristo Ca.mpista. Cesar, 13; Pe. el:Jde ficam situadas as na.scentes ,1e 
pelo ;Jilxmo,'-o RevmJ, MO!l3. Vigario Ca- Eurico Oliveira Galicho, 14. aguas abastec~doras de .l:'etropolis j:L 

pitular, . com Assistenc!a Pontifical cto No ,dia da festa,, ocupará a, tribuna foi !solado, esperando-se ciui> clentr"o 
Exmo. sr. Bispo de Lorena. sagrada ao ·Evangelho da Missa solene em breve seja totalmente abafado. 

O.Schola. Cantorum do Santuar!o, exe- e à entrada da Procissão, o conhecido A propagação das chamas tem sido 
cu.fará.. um.a das 'p. ledosas Ml&sas· do orador sacro· Revmo Pe. · Dr. José de enormemente fac!litada pela prolon- · 

gada. seca que ha três meses vem· sa· 
Revmo. Pe. Pedro Rota, com as ·partes Castro Nery. i crlficando a lavoura ., os pastos. 
movelJ. A saíra de cereais de Petropolis e 

AO. ·EvangeJ~o. · fará o panegirico da CRISMA dos 111 unic!pios vizinhos está prati-
~~ce~ titular do santuario, o Revmo. camente· perdida. Os prcjulzos são 
sr.,'Pe. Dr. Jose de Castro Nery, da ca.- No dia da. festa., 15 de outubro, à.s 1-1 incalculaveis. Aqui em Petropolis já 
pltal. ' ' hora$, o Exmo. e Revmo. Sr. Bispo de se nota. apreciavel diminuição do 

/ls 14 l).Ol'M. crisma pelo Exmo. Sr, Lorena., administrará no Santuario o abastecimento de agua, consoquencla 
D. Francü;co Borja do Amaral. Santo Sacramento da Crisma.. da queda do nlvel da represa de Ca-

~' 16 horas, Procissão/de Santa Te• Os cartões deverão ser retirados na xambú , havendo mesmo falta aliso-
reZll!ha, que percorrerá o seguinte itlne• Sacristia do templo, a partir do dia. 12, luta, 0111 certos bairros .. Felizmente, 

. . Petropolis conta com varias fontes 
. rario:· ruas En~. Fernando de M.a,tos. tjulnta~teira. que vêm suprindo a população da 

Festa de -. Nossa Senhora do Rosario 
Santa ·. Terennha em. Mogi:Guassú · 

Visita Pasto_ral do Exmo~ Sr. D. 
da Silveira D'Elboux 

Manuel 

No -dià 29 ,dE1 outubro, dia. da festa: 
ÀS 5 lloi'as: á.:viSOS da. festividade COnl 
repiques de ,1iinos; Às 7,30 horas, lllis· 
sa rezada e ,comunhão geral; ,às 
·s,30_ horas, Missa cantada da, festa; 

às 17 hdras, procissão de Nossa Se· 
nhora do Rosari0 e Santa Ter3zi
nha, sermão e benl:ão do Santisslmo 
Sacram~mto. 

,suas necessidades. 

MINAS GERAIS 
AS PRI;lfEIRAS CHUVAS 

BELO HORIZO!\TE, (ASAPHESS) 
- O Serviço Metereologico do Estado 
confirmou a ocorrencia. das p1·imolras 
chuvas, caidas no '.friangulo Mineiro 
e no sul do Estado. 

Com a caída. dessas chuvas, serão 
riilntciados os trabalhos agrlcolas, 
cujas sementeiras não pnderam ser 
teitas em vista da longa estiagem. 

Rio Grande do Sul 
ORÇAMEXTO PARA 104:S 

PORTO. ALEGRE, (ASAPRESS) 

. JUVENTUDE . FEMININA· CATOLICA 
~ ' • ' 1 ' 

No Dia .,de Finados haverá.. três 
Missas, sendo as primeiras ·às 6,30 lto· 
ras é a oútra. às-8 horas, com enco
mendação solene. Às 9. horas haverá 
p~ocissão .até o cemiterio, fazendo-se 
a encomendação geral das almas e 
tumulos , particulares, 

Lellã9 - No dia da festa, ·depois da 
procissã:o, a Irmandade de Nossa SEl" 
nhora do Rosarlo fará um leilão ein 

Os trabalhos· que estavam sendo exe
cutados na Secretaria da Fazenda,. p,Í·. 
i-a a elaboração do orçamento do Es• 
tado para 1945, foram conclu!dos, sen
do a. receita. orçada em Cr.$ 
640.000,000,00, em quanto a despesa 
foi em Cr.$ 655.U0O.00,00, 

(Conclusão da 4.• pagina) 
si.mas e numeroslssim.as ·em louvor das 
Associações tradicionais, RJsario, con
gregação Mariana, Apostolado da Oração 
etc. 

Nestas Associações se encontra um 
grande patrimonio de Santidade e de 
graça. que .tem feito. um bem imenso á 
·Igreja, e o continuará fazendo. 

3. Qual pois a atitude da J. E. c .• 
diante das Associações · que já existem 
no co1eglo? · ,. . .. 

os superiores compettmtes verg,o, se' . 
l,á um numero razoavel de associações;- · 
se .ha de .menos, ·se,.·ha de ma~ BeJll>ln., 
porem cautelosos· em· supor que· ha.' cie~·, ' 
rna!s, pol.s ~evemos evitar o ~figo ;íie ce, 
der a. cr!tici:I. clis11ioráifzac1ôri\. âií:s 'AÁ; .AA. 
que facilmei1te , p::íd'.erÍá;' s 'ffiflüenb!at' r,oi:')_ 
julgamento em prejuizo das,?as,'ioeiaçõi::a 0 

e das altma.s., :E'ode-.se em· teoria; ·adllli~ ... -
tlr a poss/bilidarÍ,e, ,de. ei,ls,ttr: êni:. Úni,.eo; -· 

·t!nuará na associaçiio a._ que perten• i 
ce, ela. , .. tem seu: campo -peculiar ele 
apostolado d!!ntro . da . associação. Real
mente; ,a/Igreja· tein um grande inte. 
resse·,o . em : que. as -.1\SsOC)iações tenham 
grande, v.italldade. Que maior interes.sse 
ha. em um colégio do qúe nele . existir· 
uma. , Pia. · Únlão . númeroM; é.scolhida., 
pledosa,·genérosa.? · Quéni .velará sÓbre a 
vitalidade :da 'Pia. UnlãO? A J. ·E. C. As 
jectstàs '.todas -.pertencem a Pia União. 
N11, ·J. E(·. ·c,\elá$ Flltempe@'m seu amor 
de · Deu.f, e :.de ,-Mária, ·aprendem a tec
nica.. do. ap~tolàdo. · Na Pia. união· elas 
trab~harão para .leva.n,tar o. nivel, auriientar J{. bOm .'~pirito, : . Ee ,a J, .:E.· C. 
em . um, .colegio•· . só' conseguir formar 
sua.s- Jeclstas 'e. assln'r levantar o . iÍivei- . 
da Pia. União. realizou já ·um:.grande• 
aprn,tóladd, · 

..;- ,:Vitalização ; das. organizações. éxis-
tentes;r•-'·, · ·, · 

beneficio da festa. . 
Festeiras - Todas as chefes e as· 

sociada:;i. de Nossa Senhoi·a do Ro· 
sario, . 

O· mês de outubro; consagrado cm 
:toda Igreja a Nossa Senhora dó Ro
sarlo, constara ná Paroquia de Mogi 
Guassü, de 1:eza do. Terço, cantlcos, 
praticas· ou leitura11 · espirituais· e 
bP.Ílçãos do Santisshiio · Sacramento. 

Visita Pástoral: à Exmo. Sr; D. 
l\:Ianuel da Si.lveira· D'ElboÚX, chegou 
a es.ta Paróquia no dia 12, quinta.,foi.
ra,: pelo rapid<> de R.lbe{rão Pre'to, ·· 
, ls 19 horas houve introdução da 

visita àé ·S, Excla; Re:hiia., indo, pro,. 
cessionalin.ente à Igrejâ'-acornpanha
do pélan ·aut6ridacles, i1'mandades· e 
fiéis.· · · · 

No dia :(3 o Ex1Úo. Sr. Bispo Auxi. 
·lhr foi R Nova Louzã, para -adminis• 
trar o Santo Sacramento do Crisma. 

G O I A' S 
EXPOR'l'.\.ÇÃO DE FUJ.\10 

GOIANIA, (ASAPRESS) - Noticias 
provenientes da cidade dê sucuapara, 
Informam que· aquele· munici1110 ex
portou atê setembro ultimo, para os 
mercados consumidores do pafs, cer-

l.o CONGRESSO DAS . MUNI
CIPALIDADES 

Será re.alizado. ·nesta cápital, em ja• 
neiro do proximó ano; o l.o Congres~
~o qas Municipi!ldades/ rio qual 'serão · 
estudados os principais problémas · di: . 
cada munlcipío i as medidàs'.,qµe .de~ . 
verão ser .tom.adas para- o seu, maio1·, · 
desenvolvimento. · · 

CEAR A' 
FORTALEZA, (ASAl'RESS) ... O 

· ·ceavil, está · produzindo ,borra.cha. dê 
boa qualidade e que está alcanç:1nd<1 
a quota. de 19:60 · o quilo. 

A mangueira est:l se désén,'o"rveiiô:I) 
com· pleno exito . n~s . municipws da 
té'rraii a.ridas e:ó prodlito_ chegado ao 
mere_ado: ê ·logo esgotado. 

MARANHÃO 
l:\"DUSTRL\. DO TUBA.RAO 

\ 

SÃO LUIZ, (ASAPRESS) - Denti'O 
em breve- estará em pleno funciona.•. 
mento a industria do tubarão do Ma• 
ranhão. Os maquinismos da grandG 
fabrica quê está sendo ·montada, de• 
verão por-se em movimento no flm 
do oorrcnte mês. Dois barcos ehega• 
rão, dentro em breve, especialme'lt$. 
para a pesca desse peixe, de que serão 
9proveltados a carne, o oleo do figa.,. 
rlo, o couro é outros sub-JnodutM, 
como adubo, farinha allmenticla, etc, 
A !ndustrlalízação começará eln mea0 

dos de novembro. havendo grande in• 
teresse em toi<no · dessa iniciath'a, 
destinada a auxll!ar grandemente a. 
econo1nia maranhcnse. 

S A N"TA CATARINA 
FOGO NAS MATAS 

FLORIANOt'OLIS,. (ASA.I:' .HESS) 
Devido a fagulhas dê locomotivas, 
incendiou-se extensa ar~a. de mata.s, 
em Brigador, no munlcipio de Serra. 
Alta. A quelm11-da durou 24 horas se~ 
guidas, reduzindo .a. cinzas 384 hec~ 
tares de florestas. · · · 

SCIEN-TIÍ'ICAMENTB 

ASS.tJU fERID_Q 
· • Pomada ·aeccatlvo Silo S•baitlao 

combate acleotillcamente lodo • 
qualquer aflecçdo cuÍoneo . . COIIM:! 
.. 1am1 F•rtdaa em geral Ulcera.: 
Chagcu ántlqas. Eczemas .. ErnlpelQ. 
Frieiras. Rachas nos pés e nos eelo.; 
°Espinhás. "Jfémonold~. QuelmodÜ· .. 
roa. Erupcõet. Plcod°c1t de mosq\Jl~QI 
• IDfectos venenosoa: · 

r ~ ·!!~u~~~.A~TI .. J.q 
. ... . • .••. · i 

·???S±S±E:*:* 
leglo uma qÚà:ntidade . deinàsláda . de 6:rr,l;)cpó!s. ,a jecu;ta-. cuidará '.que se 
associações. · Uni eriten:l!me\it'lf coffi''à'" funtl~m-iassoc!ações:- que f.a.zem falta no 
aµtorldade competente ·resolVêrá•_to0 casb. ,, colegio,~Se -uma, jecis~a passasse· de u1n 
Mas nunca deve se pensar .eítt<dai-,.o~,: colegio:·~ onde· ex!Sten.· boas .associações 
monopouo à J. E. e. AoJ. ·E. c. sozinha'"' para:l/Out.ra.--onde 'ellJ.sifartam, teria. co
não basta. Precisamos de auxiliares _que-·: mo;'sÚii:. obrigà_çãó,; tra!,>alhar pàra. .. sus-

Nos dias 14 e 15 crismou na Pa;·o
quia; seguindo para Pinhal, na t:ir• 
de de.hoje. SOCIEDADE SÃO VICENTE . DE PAULO 

explorem r.s min.as lnexaurivels,. · · das citar e funda.J:-.âs ·associações-que mail! 
devoções especiais. . Nunca : podemos poderão ajudar suas coleguinhas. 
di.spensar a Pia União, o Apootoloda Este traba.!11<> de vellir sobi·e as AA. 
oração. ,. AA •. é e11pec!í!co da. A, e, 

4. Fundada a J. E. e. qual é o -seu • 
papel em 1-elação as demais a.siioc!a
ções? 

A J. E. e. tem por ~ampÔ especial_ 
coJabomr com os superiores Ecles!as• 
ticos do Coleglo na conquu;ta das alu• 
nas e do ambiente. · 

Priemeiro ela verá o que já se está fà
zendo. Não roubàrá aos outi:os a inicia
tiva que tem, mas estuda.tá os meios 
de auxilias los, . de · incentiva.,los, de . co
operar com eles, DÜicretamente. comple
tará o trabalho alheio, timbrando em 
dar os louros aos outros. Se uma. 11s• 
sociação já· tinha a incumbencia de di~ 
rigir o apostai.ado das outras, controla
lo completa~lo, ela . estava . já _realizan
do o trabalho especifico da J. E.. C. 
&rá então necessaria muita cáutela e 
boa vontade para que pacifica.mente 
esta associação entregue A J, E, C,. este 
campo. 

5. A J. E. e. formará ·seus quadros 
com os melhores elementos do Colegio, 
portanto, com a elite das associaçõea 
exl.seentes. Normalmente a Jeclst,a, coh~ 

7.-De novo, é especifico da A. c. cúl-
tivar· na rna.ssa do· 1aicato - fora por· 
tanto de ~ús quadros fundamentais . e 
das AA; ÀÁ. ~,-o espirito Apcstolico. 

A . .r. E.· e. --·no. ·colegio · trabalhará 
par.a ,1(Jta!l.za.r· -as -associações. Moverá 
porem'· tcída . a massa dos alunos para 
os impregnar. ·dcj espirita apost-Olico; r A 
'conquista. . dos -lndlviduos para. o' es
pirito. aj,ôsto!lc<i, é o campo especifico 
mas ;nii,o, exclru;ivo . da. A. o. 

Tcido · este trabalho te~ por fim dar 
ás. ~iàçõe.s o maxlmo de rendimen
to .pàra. a· ca.tilsa. .da Igreja, e conquu;tar 
os· milhões (\e . católicos brasileiros · para 
uip.a.,v!da.:apostol!ca. Este trabalho su• 
põe- nos membros da A. e. um perfeito 
esplrito, 'de fé, para que possam im
. pregnar as Associações e ·a massa deS• 
ta.- visão sobrenâ.tural da vida. Requer 
um grande, amor de· Deus, para infla
mar os corações. Exige a.inda multo es
pirito de · sacritlcio; . muita.·· modestia, 
pará. não se melindrar, ·não. querer 
.a.par~cer, não- dar margem a justas que!, 
xas · e não . desanimar com as di!!culda• 
des •. 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DA 
CRIANÇA 

o Interventor Fernando ·costa 8..5SlnOu 
ontem: o decreto n.o 14:221, criando· o 
Départamento Estadual dá. Criança, em 
São Paulo. 
· o novo Órgão destina-se a. proteger a 
i11fancia, proporcionando-lhe todos çs 
meios de a.ssistencla. . necéssll;rlos. 

Os. catolicos ingleses' rezattt 
pela Pólonia 

Londres; (KAP}-'. ,Missas e o~a
ç3es pela );'olonia, pelo seu sucesso 
nos seus esforços militares e es pe. 
cialmeute pelos valentes patriotas 

· poloneseB .que lutaram e morreram 
pela defesa de Varsovia, continúam 
se ·realiz-a.ndo .·em toda a Inglaterra 
e Escocia. Na Univérsidade de· ÓX· 
ford efetuaram-se serviços solenes · de 
requiem na Igreja Jesuita por· alma 
dos. professores unlversitarios polone· 
ses a·ssassinados pelos alemães e es
pecialmente por aqueles das Unlver· 

_ sidades .de V;trsovia e Lúblin, mortos 
duran'té- os ultimos meses, O Exmo. 
Revmo. Monsenhor Zygmunt Kac
z-ynski celebrou' Missa de Reguiem • 

... , . 

Indicador Profissional 
ADVOGADÓS 

Dr. Vicente _Melilo 
Praça dn Sê, 23 • 2.o andar • Sala. ll45 

Dr, Plínio Córrêa de Oliveira 
Hua . Quintino Bocaiuva, 176 .- ':úi 
Andar - Sala 323 - Tel,; 2-7276 

.JQvianp T~ll .. ~•a 
e 

J. N. Cesar Lessa 
Advogado• 

r,,go ôa. 1,Ilsericordll.-, 23 ~ . Sala 904 

M:E D I C OS 
1D~. Vicente de· Paulo Melilo 

Clinica Medica - Tuberculose 
, ,. !talos ,X 

Direto)! do . "Snnatorlo Vil.a Mascote" 
Cons,: R.: Marconi, 84 - 6.o andar 

· 'Apart,o · 63 . .:.... ~·ei.:- 4-8501-
Bes.; Av. Agua Branca. n, 9Si 

. .Tel.: ; .6,582~ 

· Dr. ·Cli~argo · Andrade .. 
Doeu'i:àa : .. de . . Senllo~a• ... Parto• 

·Operaçae,. 
Da Ben.- Portuguesa .. da Maternidade 

· ª"' S .. Paulo 
Cons,:: R, Senador Fell6 n. 205 

· Dr. Franciscir P •. ·ReijÚ~~ .. · 'l'~I.:. ll-2141 '. - · Das U , ás _ 18. horas, 
· ·· r ' Sa.baôo: ·.Das ·10 ãs 12 horas,, · 

., Res.: 'Rua· Rafael de Barros, 4.5'1. Helmeister 
Hua São Bento, 224 - l.o: a~dil'.' 

Sala. 3 - 'l'el.; 2•1643 -- S. L,AUJ.t> 

Dr. Carlos Moraes . de -Andrade 
ll.ua Benjamim Constant, 23- • 4;0: à.nd. 

Sala 88 - Tel,: 3•1~86 · 

ENGENHEIROS 

'J.'el.:' 7--4563 · 

Dr. CeÍestino Bourroul 
·úes,:. L.go: S; Paulo, 8 - Tel,: 2-2622 
· · Cons. Rua '1 de Abril, 235 

D4-°s :~ ã.s 6 horas, .... ----..----: ·, J) t." Reynaldo Neves 
de : Figueiredo 

ao il()Sl'!'l'ÃL . DAS f.lLINICAS l!l 
Amador Cintra fló Prado .· ,·,.·SA.:NA~aro sAN'rA OATAlltNA 

llln~· .. 11helro A q11ltefo • ·· - Cll:HJRGlA -'ÕAS "VIAS- ·BILIARES 
Arquitetura religiosa, ooieglcis,. l'ee1>- :_co.ns.~ ll,ua· .Marconi, 84 • 8,o' andar 

dencias coletivas ·· ·· Jl'orie: 4•11U7 - Pae H ã.s t6 horas,' 
Rua Libero Badarõ, .: 46l - . São. -!!,\Ull>. ; . , -., ~Slde~cla~ Av •. PacaembQ,- ;rJ!.ü 

'rel.: lM au . · · · i · F,one: 5•2625 

DIABETES 

Dr. Maúricio . Levy Junior 
Espeelallzado· êm Dletorog!a. no Ins
tituto da .Nutricão, da Buenos Aires 

(Diretor: Prof, P. Escúdero). 
DIADETES; Obeslda.de. e demal• 

Doen1:as d.a Nntrlelo, ., 
lteghue11 alimentares em geral 

Cons.: .lt. Ba.rão de J.tapetinlnga, 273 
....; 6.o andàr - salas 6-.El a 6-.T. 

Consultas: D.as 15 ás 18 horas. 
Tels.: Resldeneia. ... 7-1029, e Con• 

· · sulto_rlo·...., 6•2343, '· 

RAIOS X 

Dr. J~ · M. · Cabeilo Campos 
HilDICO RADIOLOGISTA. 

llãdlo-DlagnõaUcoa-· - E::ra.n1e11 
Radlol61Í'liloa a domlclllo 

Cons.: Rua. Marconi, · 94 (Edltlclo 
Pasteur) • ,ll.o anã, • Tet.: (-0655 

. ReM . Rua. Tupi, 693 ~ Tel,: 6•4941 
· · São Paulo 

HOMÊOPATIA 
Dr~ Artur. Rézende Filho 

--. edlco ti9meopata ·aá C, · A. J?. da 
Sorocabahà. Diretor elintco do Am
bulatorl.o Homeopatteo do Carmo • 
Cons.: R. Sênador Felj6, 205. teléfO• . 
ne: 2•083:1, l:tes.: t(.6471. l\1arcar· ho• 
i/.lt dia a a.a G horas pelo t11L: z-oss~. 

Acaba de vir a lume o numero de 
setembro do. boletim da Sociedade. de 
São Vicente de Paulo, orgão do Con
selho Superior da Sociedade Vicenti• 
na Brasileira. 

ntre a variada e interessante cola
boração, destacamos a seguil'lte éClll
eu lta: 

CONSULTA 

IV 

1 - Pode um vicentino pertencer 
ao Rotary e como sociõ desse Clube 
freque~tar suas ses_sõef 

2 - A filosofia rotaria; ignorada 
pela maioria dos seus adeptos; as in_i
ciativas conhecidas são no terreno 
utilitarista e não doutrinario, mas dai 
não se pode c01,cluir a ausencia de 
mal e de consequencias nocivas, no 
pertencer a Associação cujo objetivo 
fundamental desperta suspeitas. 

A Igreja, no desempenho do sa• 
grado dever de assistencia, com a sua 
multisecular , experiencia, proíbe a 
aproximação desse perigo, não per
cebido pelos socios no curto espaço 
de um almoço festivo com discursos, 
etc, 

O fato é que há uma grave obri• 
gação para os catolicos advertidos pe
lo · episcopado, dada a atitude do Ro-
tary, professando o naturalismo, con• 
denado por Leão XIII, adotando o ili• 
di.ferentismo religioso e uma falsa to
lea-ancia religiosa, ambos constituindo 
- agravados por uma moral leiga -
uma apostasia do nosso carater de fi .. 
lhos de Deus e mn esquecimento dos 
ditames que o Divino Mestre ensinou, 

Importa não se guiár pelas pala• 
vras · um tanto vagas com que este 
clube sé defende, desde o tempo do 
seu fundador Paulo Harris, em 1905. 
&te advogado - norte-americano era 
maçon e as primeiras· reuniões '1a no~ 
va instituição foram sessões maçom:.. 
cas. 

Vale outrossim lembrar as boas re• 
lações do Rotary com a Maçonaria; e 
a atitude de declarada hostilidade ao 
catolicismo ocorrida no Mexico, no 
governo de Calles. Exaltar, com ex• 
pressões . bomt,asticas, o .utilitarismo 
individual e·.o idealismo humanitário. ' 
como bases essenciais ·da norma rota-
riana é- denunciar o codigo maçonico 
como inspirador desse plano, 

Sabemos que os vicentinos - co• 
mo sempre entendeu . o Censelhó Ge• 
1·al da -nossa Sociedade, interprete do 
Regulamento ,... de.vem ser cristãos 
não só de cora~o mas de fato pois 
cumprem corajosamente todos os de• 
veres impostos pela Igreja. Nessas 
condições, como poderão eles sa filiar 
ao Rotary, sem o sacrifiéío do. cata• 
ter estabelecido nQ M, ~ . fJ_a n9SSO. 
:Regulament~ 

Estabelece este dispositivo que os 
confrades devem "edificar os outros1', 

e se- eles não forem bons cristãos .co• 
mo .podem inculcar obrigações não M 
cumprindo? 

3 - Nesses termos; pelo exposto' sa 
conclue que ·os m.embros ativos ou 
honorarios da Sociedade de S, Vi .. 
cente de Paulo devem para edificar, 
l!iiedecer a Igreja, e esta pelas suas 
Autoridades advertindo-os sobre o 
perigo.- da · aproximação do mal, mos• 
tra ,o inconveniente grave do Rotary 
Clube para catolicos sinceros e dis• 
ciplinados. · 

O nosso campo de assistencia cari .. 
dosa é vastissimo, e dá às almas bem.' 
orientadas todas as possibilidades qua 
o movimento social moderno pratica, 
não havendo, por isso,· necessidade de 
uma instituição de benemerencia mo• 
ral nula, quando não seriamente pe .. 
rigosa, 

Por todas estas razões, sobretudo 
fundamenta.d~ às afinidades maçoni .. 
cas, r:ião deve um vicentino- pert-.:n.;, 
cer ao . Rotary Clube. 

~~~':::P' 

J -
~~~, e·· 

• 1 • . . . . 

l'l'ARE.LHO~ 
fttra.CHAe(:;AFE 
@ioder11os, ·elegailtee, ·
iêP:I deseilhos orighuú~ 
Bacionals e extrangeiras 
Pari.em or adquirido& 
,_amb,m em Ili.paga• 
!l'entoa pelo" Plano Suare", 

·, 
·1· 

(,, 
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EM VIOLENTA OFENSIVA os AMERICANOS :ouE LUTAM NO SETOR DE AACHEN 
' . -~ . , ~ 

p_recarieôaôe da situação 
_ques .... A guerra no_ $etor_ 

Imirtent~ gran·d~ 
d~ Nime·gen ,_,/ 

oatalha. -~~. Jan• 
, ... · 

STOCKOLl.IO, (Ueuters)"" - • As for
cas 11.0rte-amet·icanas avançam soore 
Aachén; como um verdai!eiro· rolo 
Compressot·" ~·anunci.à a agencia oíi"I 
cial alemã D. N. B. · 
.A.VAL.'1:\"CHE DE l\lOR'l'E CO;\"TllA 

AACHE:V 
STOCKOL)lO, (Reuters) - A agen• 

c.•ia oficial -a~cn-:. ~ L .. N.B~ !ez 1_1oje a se ... 
~;uinte descrição da.· _situação. em 
Aachen:. 

"Apoiado por grande aparelhamen• 
to tecnico, o inimigo lança á bat_alha 
de Aachen unidades após unidades, 
numa avalanche de morte que desafia 
,,_ resistencia alemã. DE\sde que ex
pirou o prazo do "ultjmatum" tn!ml· 
go, um t·erdadeiro. t·olo compre.ssor !oi 
lançado sobre a vellla cidade dos im
peradores alemães, arrazando . tudo. 
Entretanto, o anel de ação das forças 
inimigas ao redor de Aachen ainda 
não foi fechado. 

o principal esforço dos ~oldados 

11oi·te-americanos está se fazendo sen-
1'i1" entre \Vurselen e ·verlautenlleide, 
ande o inimigo está tenta_ndo cortar o 
ultimo · corredor alemão que conduz 
para.. fora da cidade, Duas estradas 
de rodagem que passam pelo corredor 
0 seg;uem .na direcão ·ner,deste conti
nuam a eer obstinadamente defendi• 
das pelos alemães .. ,:>s quais lançaram 
á, Luta. tanques '".rigre", apolados por 
formações massiça·s- de· artilharia 8 

aviação. · 
Embora a artilllaria norte-america

na.· cubra o gargalo ainda aberto, a.& 
forças germanlcas consegu_iram fazer 
05 norte-americanos recuar em Ner
.,.efelen o Bat·denberg e reforçsr as 
posições- germanicas que'· impedem il.os 
inimigos· fechar as duas tenazes qu& 
cercam Aachen, 
· 1cm. diversos í>ontos da frente <1 ,-, 

Aacllen, as linllas adversar!as estifo 
tão proximas uma da outra. que os 
norte-americanos resolve·ram suspen
deL· as operações .de sua. aviação, com 
medo de. que suas proprias t1·opas fos
l!lem, atingiclas",-

1 
~ 

A _ SITUAÇÃO · NA · FRANÇA 
p ARIS, (Reuters), ) ......, A. emissora des- . 

ta. capital anunciou 'hoje que, de con
formidade com üin ·novo _decreto de mo
bilização, todos · os cicuuiãos franceses de 
18 a 47 anos deverão se apresent~· para 
o devido registo. · 

Alimentos para · a metropole 
.LONDRES;' (ReUtel'S) - A emissoi·a 

de Paris anunciou hoje que_ o sr. René 
Pleven. minlstro das Colonias da Fran
·ça, .revelou ontem· que ·170.000 toneladas_ 
de ·açucar, . 3.500: tone_la.w de : fümo e 
graude:i :(Jllantidades d,: ·bananas, Jo• 
1·ani reunidas 'noi; territorios fra.nceses 
de últiàma.r. e. agua1·dam 'embarq11~ plH'llt 
a F~llga. . . 

.RECEBIDO . O EMBAIXADOR 
DO PERO 

· . PARIS, (Reuters} ;.... O ministro do 
. !'erú foi · recebido hoje ~lo minllltro 
da:! Relações Exteriores da França. 

CO:"\'·rnA-A'l'AQ,l:E nEPELIDO damente minada ·e. a. luta é violenta, 
q general Dempsey_ está, se ;utilizan

do de infantaria. apo1"._c1a. por tauquos, 
'l'anques alemães . foram descobertos 
movimentando-se na região situada. a. 

extremidades da·. frente -i·esultazit,.-.·.,a 
r.etirada , alemã. · -da, -margem.- sul" do· 
baixo Reno, na regi'lto de· Renkun· 

LO:S:DRES, (Heuters) - Na noitE> . · 
de outcm para hoje as tropas alemãs 
que operam ao sul de Cailenkirchen 
desencadearam poderosas contra-ofen.
sin1s no setor de Aachen 1Yardenberg, 
sendo rechaçadas pela artilharia 
aliada .. 

' sudeste de '.rr'iem, ao longo da li· 
11ha do ·rio- ::-!osa. 

Agora,· as .tropas br-jtanicas;· encon"'! 
ti-am-M a menos de ·1<0i8 'qÍJ.i}omertoS 
e melo elo ·cen•--o 'vital. de estradas ·de 
rodagem e de , fetro de Veni'aii, a1iós 
a conquista de Overlbon, o"nté· a· ta..·-

DIIXEX'l'E GRJ\XDE DA'l'ALHA DE 
'l'A:VCt"lIES 

FREX'l'E DE AACHE"1, (ReuterÍ!) 
- Os tanques alemães a.parcêeram cm 
n1assa no setor de Aachen, na região 
compreendida entre as pontas das duas 
tenazes norte-americanas. que envol
vem a cldaüe ele Aachen. 

Aguarda-se a qualquer momento o 
inicéo de violenta batallia. de torças 
blindadas, 

Realmente, é catla vez mais violc11-
ta a luta. que se desenvolve atualmen
te pela posse da cidade, 

Os alemães estão concentrando 
grandes forças nessa area o já desen
cadearam ªº'" pesados contra-taques, 
os quais foram, pore111, repelidos. 

Às primeiras lloras da tarde de on• 
tem, novo ataque alemã.o foi desenca
deado e desta vez as forças de infan
taria germanicas tiveram o apoio de 
mais de 50 tanques. Este contra~ata
que tambem foi repelido, 

Os alemães tentam agora recuar 
para a cidade, á medida que progrl• 
dcm os homens do general Hodge vin• 
dos do sul, 

As formações alemãs no setor êle 
Aachen foram seriamente atacadas 
pelos bombardeadores medios é leves 
aliados com escolta. de caças, 'os quais 
visaram princi!Jalmente uma ponte 
ferrovlarla sobre o rio Erft, em Gr1,. 
venbroich, Foram tambem atacadaa 
as cidades de Aldcnhoveu e Lange,. 
·weT1e. 

Em Harweilcr, na n,csma. area, ou• 
tra ponte ferroviaria alemã foi bom-

LONDRES, · (Reuters) - As tropa.s 
1Jritanid1s lutam agora na direção da 
fronteira.. a.lemã ao Iong·o de uma 

· fr.,J.tc de um quilometro ·e. meio ao sul 
de Overlcio1i. · 

A nova investida do marechal l\fout
gomery no saliente de. Kijmegcn teve 
inicio onte1n,. c01i1 o a])oio do bo1nbar
deac1ore·s norte-americanos. Estes 
atacaram as posições alemãs a oes• 
tu do· Mosa e as comunicações _e· su
})rime,ntoS do inimigo en1 tocla éssà 
frente de batalha, a 16 quilómetros fia 
fronteira alêm:l.. Depois clesse· ])re
paràtivo, a in.::1.ntaria entrou em aç:ã.o 
ao longo de uma frente dé dois <1t\i
lo1nétros nus_ vizinhanças de Venraije 
quatro quilometras e meio a sud_este 
de Overloon, 

Esse ataque do marechal Montego
mery se segue , o reforço de uma das 

de. . ·. 
Enquanto .. · :i>rosseg-u!a- a,batalha' de 

Overloon, verificou-se um · "énCo:ritro 
nayal em m:nL.tura. no baixo' Reno, a.· 
oeste de Arhen; Unta pa.trulha ·brlta.
nica que cruzava· o· rio· em pequenos 
ba~cos eilcontrou uma patrulha ale• 
mã que tambem cruzada. .. o :rio em· di" 
reção oposta. Em meio a. co·rrenteza, 
foi·am trocados. tiros.' -·Apenas quatro, 
ou cinco soldados. al_emães_ · atjQgil'am 
a parte sul do rio:· : .. 

· RUXDES'l'EJ>'l' CONTRA•A'l'.~C:A. 
LONDRES, (Reuters) ··_, ·o : r.recllal 

,•on · Hundstedt 'desencadeou· pesadlls 
contra-ata{f\\es. âs· .,forças, ,can_ad,ens,s. " 
qu) op!?ra1n na região de-Walcher_en1, 
nas r,roximtc,ules de Hoogerseid~. · 

· Os contra-ataques , alemães· !oram·· 
r<.>elidos. 

PIANOS se H.W.A Rr:z M:ANN 
Inclusive tlpo apartamento - Visitem nossa: exposição sem :compromlsso_. 
Rua. n_ .. Jm1ê·de-Bano11. 2!'12 - Av. AguH Brnn<>a,'524,1;..... Télef_one ~~OOSt 

PESADAS PERDAS IMPOSTAS AOS ' 
NIPONICOS EM FORMOSA 

de 30• horas 
. .'· .... : 

amencana 
bardeada. , 
Ol'EllAÇOES AEUE.~S DOS ALIADOS 

Durante .. mais 
bombardeou a ilha 221 · 

a aviação 
aviões inimigos abati= 

Q. G. ALIADO, (Reuters) - Pode• 
rosas esquadrilhas alcmlis realizaram 
violento bombardeio na. localidade de 
Brand, situada Imediatamente a .su, 
deste de Aachen. 

dos 16 afundados _.:, Conselho 
.em Toquio 

navios 
gencia 

dê emer= 

Igualmente, ás prir eiras horas'· da. NOVA Y_ORK, (Reuters) - ."Avi.ões 
manhil. do hoje, aviões "Thunderbol• inumgos atacaram novamente a. ilha. 
ts" atacaram as florestas de onde pár• de Formosa, ãs primeiras .hor11-s da, 

· tiam forças blindadas alemãs· ·com. · manhã de 11oje, sexta-feira".'-' _infor-
rumo de .Aachen. mou a·· emlssor:a Cc' Tóquio, em irra• 

Alg1ms pilotos . conseguiram fazer diaçõe.s éaptadas nesta cidade. 
explodir um depósito de munição que . ·· PESADAS PERDAS SOI<'RERA!ll OS 
se achava nas proximidades do anti• ' : . · · NIPONICOS . . 
g': .ª?ródMmo do Aachen, .A explo, PEARL Harbouw, (Reüters) .- os 
sao to! VIOienta. aViÕCS norte-amér!canOS

0

·QU·e. bombar• 
ASSALTO PINAL CON'fRA AACHEN dearam a .ilha de Formosa na. ultima 
, f•'IU,;NTE DE AACHEN, (Re_uters) -. quarta-feira, destruiram 221." · ·aviões 

I• oi hoke .lançado o assalto final con• inimigos, afundando 16 naviós e danl-
tra a cHlado de Aachen. . . . f:caram 16 outros, :an_uncia o -éomuni-

As tropas norte-amorlcan:,.~ Inicia- cado de hoje do almirante Chester , 
ram hoje ãs 9 horas e meia. _ _(]a. manhã -Nimitz. ._ . , 
esse assalto para o interior· de , os· navios· afundados são d<>is grari-
Aachen; des éa.rgueir<:>s,. dois cargu~iros' .· me-· 

PAIUS, (Reutcrs) ..... N"a noite de d_ios e 12 , ca.rguejros pequenos, ,· Fal-
ontem. para hoje, a "Luítwaffe" de· tam. outros pormenores sobre a ação. 
sen<:aC:aou fu ~: .. i111os ataques- ãs tro• ·Dessas · operaQões, 2i av\ões norte• 
pas- apaclas que operam nos setol'€s_ de americanoi, . n!Lo res;re~l!al'11,!ll: á sul), . 
Cclla ufcubers e Siersdorf, a leste de . b,vie, . · · -; '_. · ·' · · ·· 
Alsd<>rf. DA'l'ALHA AEREA D) NAIS um ~-

,, A GUERRA N,\. HOLANDA. , _· J,IORAS"· . . , .. 
LO'°'DRES, (Reuters) - O novo ata~ STOCI<'.OU!O, (Réúfhs) :.... Sobre ,;> 

que· do general Dempsey no sa-llente novo a.taque aéreo coh tra Forn1-osa, a 
Nijmegen, na c::reção do Mosa jã. agencia .noticiosa. alemã, cl~ando · um 
ganhou 2.00 metros, numa frent·e de despacho de Toquio, 'declarou O se• 
três quilometros. / . gulnte.: , ,. . . . . 

A arca de Overloon, onde as fo1·~ .. is "Pesa.das batalhas aéreas desenvolve• 
bri c.micas estão atacando, foi pesa-. . ram-se. sobre . ·Formosa., . por ma.is de 

trinta, horas. Os. círculos militares 

Bombardeadores pesados norte.•amerl-. , 
canos,. com escolta"de. ca,;;às/a.tacaram 
as inst_ala.ções- petroll_feras .. _vitais d.os 
japoneses·, en1· ,BallkP8;P~t)),'m_als," uma. 
Ye?.. , · . ;, · -·.: .. :,·1 , .< 
. Outros' ponto, 'do B.órnée·'fÕfam tam-· 

_bem visado~, · .um' úifat:'<ie' 133 '·tone
ladas· de boinbas. foL desp"ejáclo sobre 
uma, fabri,ca e :sob~e. ).Una. 'otitça,, inJ;_ta• 
lação industrial,. fi<,a\,do;,_3:tn,b'!,~ cóm-
pletamente inutilizadas.· . : 

. . NO .SUDJ.ll~T!'J,'DA A,~IA . 
I-:::ANDY, · (Reutors) .:...· E o, -e<igisin

te o comunlcaclo de' ,ljójecdo .Alto Co
mando do Su(lest~.- da. Asla:/ , ·. _ · 

"Nas ·collnai,dé CIÚn,·á·i~ste <lê Tid• 
din,. ;ór rech"içado,: um::·.ata.quéi-jip'O~ 
nês · desenca.cieadó _· cot\t-i apoió · da.' a.i-
tilharia ... .As tnrç __ ,,:cniponicas ·sót~eram 
p~iiadás·.baixas. :· .- • ··. :. ,.-,:.;: , ,·, 

.;\.it nor·~e da Vila d Tiddin; 11-f ll'?~" 
· sa~ forças ',, ,·r ,stres, a.p!)ia"I'!\!:~ ,, ·Tltl!t 
viojeato b_om:1,r ·,_!o )16. nó~sf·avlaçJo, 
Ji!"'lparam de rnintis'os clols ',l?illiifü; 

. aqversl!-rlos. , - , . _ . . 
No vale' de Sarigu as itrripas de 

oeste d~ Africa. a vahça:rant'.:-'aijiít.' ij1 
Mowdok, Nr, se travou _contq,t9.·:cc,m 
'1-s foi • s que atacara·:1 as/i}ci~fii."i" t·'h" 
síções,,, n?s-. proxir.1l_dad_es_ d:1,t:iâl'á!a lá 
d~ Go_pp~" · · ,_ ·. · ... · ... _,._J\q~-:4~,.,-~ "~ 

CONS~LUO 'D;E) , E1'fEli~EN-OJ4 ~-
. _·. · -'rOQ;UJO. ·· . · · .. 

~om a captura de Riga, todas ,as capitais 
üo Baltico estão livres do jugo nazista 

jap<meses · acreditam que- -i~so indica 
qüe a· guerra 11a Asia Oriental en• 
tro 1 agora em sua mais s·eria fase· Já. 
reg[strada. :E;:xiste. plenà _concleilcia. do 
fato ·que a atual ofensiva aérea é ape
nas ·precursota, de grandes · aconteci• 
mentas futuros." · 
A'l'ÁQlJES A INS'l'ALA;.jES l'E'rRO• 

LIFERAS . 
·PEARL HARBOUR, (Reuters) -" 

.· NOVA " ORK, (it:efri~rs) .... ·:A ag_jti. 
eia japonesa Domei· anuncia AUe .. ".os 

· mlnislros -ja1ionese:s formaram ·o· Con• 
se lho de emergencla. · · cio ,gabinf)te, . 
afim de arcar com-'a respónsa.h!l!da· 
de poli tlca do . atual ·periodoi°-crltico, 
da_ mesma forma que o .Supremo. con-

. se111o arca éom as .. resionsab!lldaiies 
militares." 1 

• • · .. 

[Desemoarqüe. russo em P e t s a mó 
;\ssalto ia Prussia Oriental A luta 

setor 
MOSCOU, (Reuters) - O marechal 

Stalin dirigiu· aos · generais Maslonni• 
kov · e Eremenko a seguinte ordem do 
iila: ' 

"As tropas da. terceira frente do Bal• 
. tico, em Intima cooper.a1:ão com as 
. forças da segunda frente .do Baltico, 

desenvolvendo sua. bem sucedida ofen
siva, hoje, 1_3. de outubro, ca.i,tura.ram 

· de assalto· a capital da Letonia sovie
. tica, cidade de Riga, importante base 
, naval e poderosa. fortaleza alemã no 
, :Saltico". . . . .. 

Todas as capitais do'.Baltico foram 
a:ssim libertadas da ocupação alemã, 

Kaunas e Vllna, capitais provlsoria 
ê atual, respectivamente, da Lituania, 
foram as primeiras, seguidas por- 'l'al
lin (Reval) capita.! da. Estonia. 

A ·captura. de Riga seguease do per
to á, admissão por pa,;te de _Berlim de 
que as fpr1:a.s de retaguarda a_lemits 
haviam sido retiradas ·da.· capital le• 
tã. Na noite passada, anunciara-se 
que as tropas russas estavam a 8 qui
lometros da · cidade, 

_Riga, que é nito apenas capital da 
Letonla, mas tambem seu principal 
porto, flca sobre o Dvnla 11 qu!lome
tros acima. do golfo de Riga e tem 
uma popuJatito de quasi 500 mil ha!Ji• 
tantes. . _ , 

No curso de sua. historia, Riga. per• 
tenceu á Polonla. á. Suecia. e á Russia. 

A independencia. da. ·Letonia fol pro• 
clamada._ em Riga, em 1918, . 
. ASSALTO . A J.>RUSSIA OltIENTA.L 

NOVÁ YORK, (Reuters) - Come
·éou o grande .assalto russo _contra a 
Prussia. ·oriental·- informa. a. em!sso. 
,,a local, citando despachos de Mos• 

. -ou. "' . . . . . . . .. -. : .. ' - "' . . . . . 
. NOVA· YORK, "(Reu"'terll) - .A emis• 
11ora. loeal, anunciando o inicio do 
a.taque russo em grande escala eon
tra a Fru~sia O.rl~ntl!-1, diz que os tan. 
ques e a, Infanta.ria ~ovlet!cos estão 

· assaltando hojs ,as frontelra.s:da Prus
. <Sia Oriental, numa frente de· szo qui-

ilometros. · · ' 
Ã - radio acréseenta· :·-que· os russos 

iniciaram a. batalha. _ com· as forças 
terrestres investindo impetuosamente 
~obre a frouteira <la Prussia · Orien• 
:tal, contando eom p:oderoso . apolo . da. 
artilha.ria. e a.vtões.1 . 

l)ESElllBAR~lJE nusso EH 
. · PETSAMO. 

ES'l'OCOLMO,(Reuters). - Tropas 
;11J1Ssas _ desembare.ara.m- ontem na re-. 
°gião , de . Petsamó,: 1;1a . Ji!.!nlahdla, ~ 
ocuparam o ;,porto ele Ll!nahamarl ,.... 
~nuncia., ~ a~enoia o!!Cil.\l_:_i!,l~ã. 3'. N1 
:s,. qug- Mre~c_1;1ptaf , -- -- - -· · 

rumeno 
"As instalações do ])Orto dê Lllna

namar!, os embasamentos de artilha• 
ria e outras fortiflca.ções foram· des. 
trui<las pela pequena guarnição ale_• 
mã. 'que lutou contra as forças russas 
e abriu caminho para oeste. Contra• 
medidas alemãs estão sendo executa
das neste momento. O porto de ·Pet• 
samo o as fortifica.pões· de toda. a. re• 
gião ainda estão em mãos das torças 
germanicas''.. · 

A LU'l'A NO SETOI\ RUlllENO 
BUCAREST, (Reuter~) - :é o se• 

guinte o comunicado do. Alto Coman
do Rumeno divulgado lloje: 

".Na Transilvania central as forças 
1·umenas em colaboração co'm as for
ças sovieticas continuam a avançar Vi• 
toriosamente, a despeito da. resisten. 
ela inimiga e nil.o obstante as dlflcul• 
dades do ten-eno. 

A libertação da cidade de ·Clu;I, ca• 
pital da. Tra.nsilvania, foi feita com a 
cooperação das forças russas, bem 

· como a. conquista das alturas de Sze• 
g·ed, assim como em outros feitos. 

Numerosas outras Jocallades foram 
libertadas -em d!ve1·sos pontos .e a 
oeste de Orades Mare, reconquistada, 
as tl'Opas russas, em colaboraçlto com 

. a:; 1·umenas, continuam a. luta contra 

. o Inimigo, que está. contra-atacândo"1 
LIBER'l'ADAS 'l'ODAS AS CAl'ITÀIS 

DO DAL'rICO 
4) Q,lJE A:\"'l'ECEDEU A Q.UEDA. DE 

RIGA 
MOSCOU, (Reuters) - , As tropas 

sovleticas, avançando sobre - o · grande 
porto de Riga, no Baltico, já podem 
avistar as grossas coll1nas. d.e fumo 
que· se erguem da cidade, · ·. ·. 

A artilha.ria. pesada já estlt · marte-. 
lando ineessaritemente as ·Insta.lações 
portúat•las e os navios alemães no 
porto do Riga, :S iminentQ a queda. 
da. eldade, 
os. BULGAROS • CQN~RA. ,os.' iv.à'.;Il' 

ESTOCOLMO, (Reúters) · . .i.,. ,J'llfor• 
ma-se oficialmente de Berlli\l ciue. :aios' 
Dalcã.s, as forças a.J.emãs,.tra.vai:am luo 

CAIRO, (Í:Íeuters) - Atenas já está 
livre dos alemães, segundo as ulti
mas noticias recebidas · n'esta. .- capital. 

CIDADE ABER'l','. 
· CAJ:RO,' (Reuters) - Telegramas re• 

cebrdos nes'.a. c.i,pital anunciam que 
os. alemães -·eclarar.am Atenas "cida• 

· de. abe1'ta." 
OS · AMIGOS GREGOS ..• ' 

LOND:.' r.:s, < eu:ers) - . As torças 
britan·ica~ avan<;am com in-esistivel 
rapidez u·a direc"o da cidade de Atenas 
-,-- Informam os ultimas teleg·ramas re
cebi.dos da. Grécia e irradiados . pela 
emi~sora de_· Paris · 

Seguiid ·_a re!erlda emi:l'sora, v!olen• 
ta_ luti está ·sendo travada.· entre os 
patriotas .gr~gos ,e tropas alemits nas 
prox"imidades de Ateirns. , 
O G?VERX, GREGO VOL'l'ARA A 

A' ... 1EN.1\S • · . 
·CAIRO, Reuters) ,---Pelas ultimas 

n 1ticias, crê-se qu.:, caverno grego 
se transferi li· pil.rà .ft· énas h:1ediata-
ment após sua -liberta{;ão. . · . 

· Já foram tomadas todas a~ -provi• 
denclas . para a trans!erencia do sr. 
Papandreou, primeiro ministro grego 
e outros·. ministros do ·governo l\ele• 

nico para Atenas, lo~o · após a retira• 
da alemã, · ·.·,·,e 

PARCO; AJ,EM;.ll.1;:S AVARIA~OS 
Q, G, ALIADO' ~O M])DITERRANEO, 

(Reuters) - Aviões· ria.vais brita.nicos 
de um força. de ·.,porta-avlões .· .. de es-

, colta _._sob .o :comando, do'•-comod_9ro Pe· 
offrey s. Oliver, no ;mar Ei;reu,, ataca
rim com exito uma· g·raQ.de co.ncentra
ç:ão de, b_arcos alem!Les_ dé;,pequeno ca
lado, em Khalkis; :ªº Jargó · da · costa 
01·iental da ilha. 'grega. de E.ubea. . 

Esses .porta-aviões\, cujas ativida• 
des foram aumentadas'. re.ce~t.ementé, 
com o. desen_volvlmentocdas·- operac9es 
terrestres na · G~·ecla,_ destruíram, ou 
danificaram üina. variedade_ de' peque
nas embarcações · alem!Ls·: em dlYersoa 
pontos do Egeu ocldental,',,lnclusiv'e 'no 
golfo de Volos, na· .extremidade· norte 
da. ilh,a do Elboea e no golfo de Salo· 
nica,. mais para q norte •.. · . . . 

CORFU LIBERTADA. 
Q. 'G .. ALIADO NO. MEmTÊRRANEO 

- (Reutérs) - Anuncia~se ·que os·,ul· 
,timos alemães que ainda. résistia.m

1 
na. 

ilha de Corfu, rende1·am-se t! . tropas 
aliadas. 

• 

RENl>AS, para LI~ GERIE· 
RENDAS do Norte, feitas· ã, n1ãô :· 
RENDAS para alvas e roq,uêtes·> 
:RENDAS• d.e todas as qu~Úda#~s ,. · 

Comprem na casa -~specialista / 

ta Côlll as uniàâdes bÜlgai3.S"iíâ·,·regiãO . ' '" "· 
a leste e a sudeste de Nish. No baixo 
Morava, progridem ·as bata.lhas a su
deste· de· Belgrado, avanQando as- foi:• 
ças através do rio, 

OBSTINADA ltESlSTENOIA, Ellt•, 
ltOZAl',{ 

ESTOCOLMO, (Reuters)" - Infor. 
g!ão de :Rozan, na frente oriental,· as 
!01·ças . russas realizaram alglll)l pro• 
gresso a, despeito 'da':obs'tlnada'resis• 

. tencla 'das forças. alem~s; &o"frendo/po .. 
~.lfü P.ll.Sa.dªa, J.l,Çl'das, 1ll.f9.lll.l!i ~rU:mi · '-

_RPA DAS PALMEIRAS, 88 a_go··,_, -~ -~ 
· · (f~t. -5-4070 - ~. ;p~~LQ , · · - , ,· ,, · 

' .• ·.' t' ~:' _~:~-; 

PElER PAN 
O tecido ideal para a, 

toiléttes Primaveris: 
. Reputada. fabricação norte-ameri• 

cana: nós gêneros' voile, crepE!, fus-
- ' 

tão, organza e perca], os seus dese- _ 
i-

ll;hos de côres fixas, são de uma 

beleza surpreendente .Perfeitamen
te lavavel, mantep.do por · temp,o.. 

·, dilatado Q aspecto de novo, PETEit 

PAN · é o · tecido inigualavel para 

:vestidos matinais ou desportivos e, 
' .• ! 

,, --~ -~ 

, de -um. modo . g:ei:al, para· ve~tuari_os 
~e crianças. 

t J:: x p 9 s J ~ ã o n· a 
· Andà~,:térreo. 

1-o j • 
e. 

Cas-à 
Anglo ~-Br~silei,a 
Sucessora de MAPPIN STOjES 

OFENSIVA GERAL 00 VIU EXERCITO NA ITALIA 
..,,._ -~ f.p~·- ' ,,... .. ,, ' ',;:\' l ':·~·-' .;'.:.,f,t.' '. ; • 

·,{h;'' 

libertadas , ~ A· luta ~ntre Florença, ::e 
. Apelo de Alexandé'r :~os p~tri_o(as- ; 

" ))l'OV-4- 'fOR!{, (Reuters) _- A:_ radio , 'i;egul;'com. g_randl. vÍolenc_Í'I-· As;nr~- ·abri,ram caminho atingindo a~ pro:ú• 
de Nova York: informou que .as· tro• · chjls abertas µ_:ts 1ihlla_.s·c.ger,man!ca,s midades inerfdionais. dá'' estra.dá 'd.Eí 
·pás al!adas do VIII Exercito iniGlarnm' foràm; ,.sela'.?a~:/1>9(, _iv_e,10.' de .c8ntr_a- · primeira ordem do ,Rimini a· Bolonha. 
uma ofensiva. -geral na ltalla, apys ataqµos .. · Aluta·· prossegue .,ao.· .. redor' e ocú);>ãram a·-'aldeia de Montlano. As 

,uma parallzação .,de ;10 .dias,-. nas ·.suas de, alg1,ms :Qontos de ·p·erietrà.ção : foÍ.'çás aliadaiii"apr<ixlmam-se agora. dei 
· · dl. · , ,· d 1 c1 Pó · l'-ROGRESSOS •4L'_1AD_o·s ... ·.·.·.' . · Monte dei"· E'rta. ·!\!ais 11, • oeste, no se-. .operações om. ,reç .. o. o va ~ . o. _. . . 

Diz _a radio que; no novo, movimen- · Q, ç;-. ALIADO.·· NA ITALIA, · JRcu- tor montanh·oso, nossas tropas ocupa,i 
i h ters) _ As for"as a_Ji_à.das : ap•oxt- ram. Monte: di 'Rullano. · · , · to, as_-tropas do :~ 1II ,E;,cerc_to ga1~ a- " • . , . . 

i·am terreno em tódâ ·a parte, exceto mam-se rapidamente . d_e Monte . del , --01i"e,rações neri!~s: .- Poderosas .for~ 
nuina ·estreita faixa. do setor . cos• E,-ta, nas -proximidades· ,;··meridionais, _: m3:ções-.de .bombardeadores pesado~ d,:i, 
teiro ,do· Adr_!atlco.. da. estrada· de primeira ordem . que '·15,a. força_ .ael'.ea. dos Estados, Umdos; 

V
....,ORIª; -no·s· BRASILEIRos· condu" -de Rimini a Bolonha no 11e- .operando -:ontem. em apolo direto a~::i 
.... .... to·1, do :Adriatlco. · ·. ·' -.. · · movimentos· das tron~;s _do v· Exerci• 

. Q, G. .ALIADO NO. MEDITEHRA• Mais . pará oe.~te, no; setor monta• . to,_ at:i,caram · confe~traçoes ~e trop:'-s• 
·.-NEO,, (Reuters) - As ·tropas brasilei• nhoso,. as .. tropas al!adas ocuparam .. depositas _de ~umsoes, ba.ter1as e cen-. 
-ras capturaram ontem a ·cidade de Go- Monte di 'Rullato: .-; tros _ .. de suprimento; na· regi.ito de ~o. 
_regllà,_-24 quilõmetros 'ªº _norte de . ·. . · . . lanha. O'ataque.dos bombardeadoreS 
Lucca.' ,_ · · . . APOIO -AE_RJ;1o,· !IIAQIÇO · · _ · pesados foi, completado por um ataquel 

MONTIANO LIBERTADA Q. G. ALIADO \NA ITALIA, (Reu;- coordenado dos. ·.bomba:rdea(l.orés me~ 
Q, G •. ."ALIADO NO ,ITAI,.IA, (Reu-. · ters) - Sol.dados da infantaria 11or• dlos aos objetivos--situados na: mesm11 

tera)· ...... ,·Violenta. luta. Irrompeu esta· te-a_tnertcanas do ·V Exercito' avan- · . zona. · 
manhã. de ambos· os lados da. estrada çando sob_ um . cêu. limpo que lhes - Grandes: forças · de casas brita.nico$ 
l,'lorença.-Bolonha. · · propoi'"clonou · possibilidades de apolo . ·atacaram . aerodronióa na ·aungrla, 

· ~ .As tropas· do .VIII Exercito. ocupa- . aereo • maciço, }lrogr-ed!ram. ao··sul dé .. , destruindo. ou , avariando_ grande nu• 
·ram a vila Mont!ano, sltUada. ao sul 'B_QJonha. e se apoderaram de· tmpor• ·mero de aviões _inimigos· pousados. 
da estrada de Rimini-Bolonha; · tantes alturas estrateglcas ao· longo: .Caças de,, grande .ralo -de ação tam-1 
J.>ONTOS ES'rRA'l'EGlCOS OCUPADOS da parte _centr_al do arco de. assalto bem atacaram as estradas dE> ferro, a; 

Q .. G. ALÍAD9 NA -1TALIA, (Reu- aliado. ·· navegação ·nuviàl,' as estradas de ro• 
ters)· - .'\:. infantaria. 'americana do ·A !qcaJldade··de Livregnanó, .na es• dagem e outras vias de comunlcaçãcl, 
V Exercito,· atacando com- co_nsldera.- tràda Flor.enç~··.Bolonha, ·to! parcial• da Austria e da -Hungria. Caças ~ 
vel · apOio aereo, conquistou_. diversos mente · ultrapassada. ·;,pela·- ·tnfantaria. caças•bonibardeadores da força aerea 
e impÓrtante,s pontos estrategicos.. . aliadà, depois de terminada. a,·,bata- tatiéâ ata"caram diversos objetivos en1 

Enquanto· isso,· no, setor do · Adria•_ lha.· de· ru'a. · na clda.de. ' apolo das · forças tei;restre,a como li~ 
. tico, as.tropas· do VIII Exercito _avan- A.· GUERRA· -PELOS COHUNIOÀDOS · nhas de comunicação·,:, um aerodrom~ 

,;:aram mais 4,800 ri1<,tro_s na direção , Q, G, ALIADO· NA IT,ÁLIA, .:(Reu- a.o -nórte'. da frénté italiana. Em ou• 
de Césena, na. : estrada, de !erro ·de ters) ·- :m ··o seguinte o· texto do co- tros. ataques executa.dos ·por eaça.s q 
Rimini á Bolonha. ·1 munioado oficial . de -hoje. divulgado. ca_cas-bombardeadores os objetivos to .. 

E"°Tl1.E FLOD.E~ÇA. E DOLOXJIA por· .este Q. G,: i · · · ram as_ Instalações de. transporte :na; 
ESTOCOLMO, (Réuter.s) - A. agen• - "Opernçõe• -tel'!'eatn11 )-:- Sirnulta- Iugoslavia.: e ·a navegação· inimiga :nCI 

eia.· oficial, alemã anunciou hoje que ,neamente com a melhora.-. do tempo, Adriatico. . . . . 
"com mas_sàs de éanhões .e de aviões, desen"olveu .• se· violimta, luta- -na. tren- _..\.noite, ·nos_sos ·bombardeadores mc-4 
as'. forca~ brita.n!càs ·retnlclaram _ on- 'te do V Exercito, na estrada Florença.o dios, e_ P,esados _atacaram· Oll desvio;,) 
tem se11s · ataques de ambos·, os_ lados Bolonha. · Não ·,toram, --porem, · feitos .ferrov1ar10_s · de Bronzola. Durante 
da, estrada Florença-Bolonha. .Du- avanços de importància.. essas operações. fo_ram dêstruidos l~ 
rante -todo o· dia de ontem e na. noite Na. ,frente. do,·VIII Exercito,: no z·e- av\ões inim_lgos •.. '!'rês.dos nossos bom-. 
de ontem para hoje,_ a batallla. p1:os- tor do Adria.tico, as tropas aliadas ba.rdead~res. pesados· e 17 aviões _·dt=I 

o,ut,ros tipos não'..regressaram ás· l!;lla!$ 
bases, , A fo1·ça aerea aliada do Me• 
ditei'raneo re .. a.liz.ou ontem cerca, d.d 

·, 3.200 .said.as. para· ataque''. · 
A VISO AOS -1' ATltIOTAS lTALIAX0!4 A FRANCA NÃO SERA DOMUNISTA Q. G. · .ALIADO NA ·IT.ALIA, .· (Beu.
ters) -.•A "Voz·-do VIII Exercito• fez• 

ção··em geral, .bem como de. dirigir ·OS .se ·ouvi~ ontem:pelo radio, da.ndo ins•· 
acontecimentos.em tQdo o ).)ais, .... · truçõef! do gen.eral.Alexander aos pa. 

LONDRES; (Reurers) - · Os:. cu·culos 
londrtnos bem, informados consideram 

. desprezíveis, . por serem'. totalmente, ~e
xatas; . certa.s versões um tanto , iruas
fkntes 11obre ·o. pseudo "grande ·perigo, 
comunista.» que - ;se a.presentaria · em · 
França, . .. . . , ... · · 

.. · Não obstante'. tenham-se mostra;do os 
ex:tremlstas . organizadós em d(!termiM- . 
da..s · regiões, como Pa.iis, Marselha· e ·o·: 
mwiço, central dn,_ França,,. declal'.a-se 
em .LOndres que· não exlllt~ · a. · minirilã · 
verdade, sobre pretensos levantes locais 
destes ·nem ·sobre·quzj.squer ações de ca-

. rater revoluciona.rio, .Não existe, tam
p0ucc,, preparativos. ou "clímax" em tal 
sen_tido. 

Ver'$ÕéS ·. desta·· natureza. vêm • sendo 
difundidas, com propoàitos de.smo1'Rliza.· 
dores:' ba a.]gum tempo · pela propaga.n

. da · a.temi, '-tendo · Ilido favorecidos,.- em 
-:certa . proporção, pelo fato de ,que exis
_Jiu uma temporam· mterrupçij.o '11!> sis• 
· tema de· transporte e comunicações pos• 
ta.is entre · ~rls e a, França. n1eridional. 
Se. bem que apenas parcialmente, estas 
comunicações estão hoje em dia . resta-. 
belecldas por meio de transportes ae-
reos ,é radiotelegrafia, habilitando, o. gÓ• 
:ver,11ct P.l'I~V~l.'i.Q a esia1· !\ pa,J; çla. ~itua.• 

l:l ineg,a.vel que. o . povo · ,francgs eal;â. , triot,i,s itallanos nos se~uintes termos r 
.·em·-. "atitude revolucionarià",: mas 1no · ''Patriotas,· -0 · inimigo e:.:tá. 3e_ildô 

s~ntido de_'que exlste'tun'_de~jo geral .. e:;peliçlo,de 'ISUas .posições defenslTait 
de' que se3a _!n.sta.urada a.1 Qua$ Re•. -na,- -montan,ha.,.e:--se- aproximando da.. 
pubhca,: co_m '.nov~ :fun<ta,mentos. Dai. a.' :, planicie ·da.-Italla .setentrional. As :tio• 
~,ulgar q~t,a. Fra:nça..~resva,le atê--uiµa · derosas ,posições -de defesa. da. li;ll1;i 

i·evoluçao _.extremista.- i CO!l\O a~alllam Gotica, juntamente com as defesas na. 
cei·tos ·observadores; ileria, . cometer · um . turals -dos' .Apenlnos não puderam , de• 
duplo erro: , • ,·; . . · -. -, .. , , · ,ter o iliexoravel -avanc;:o dos exercl_tolj 

· Com. efeito,- tais -observadores, naChle~, ~ 'aliados. N:éste" momento, as- poclerosait 
vam_ na.. devida.. co_nta- 9-ue OB pedi~os no: , torças . aliadas <-que atravessaram _· 0111 
se11t1do .de 9-ue iieJa-feita. umn, metlcmlo• . Ap'eninos, · esti(o prestes a. destruir o 
sa dep~a_? de · pol3:boraç:,onlstas,,. e • a __ exercito alemão na. Itali\l, Patriota:; 
nactonalizacao dos.grandes .. tru.sts,. inao_ .. · do 'norte• 'dá,· !ta.lia! Apróxima•sEi' a; 
emanam somente do que se poder!& cha- hora em, quo poaerels desfechar o :u1 
mar "ca.inpo extremü;ta"· mas Sll,0-for- .. , , .. · · . · . . . • . .- ~ 
muladds unanimemênte ··em. ·-todos os·" _tllllo,golpe. para,a'.l~bertaçao de voss~ 

. . . .ANd ..,~- ee·· 1- . . . pa.!s. J:'.re~ta.l· ateuçao a estas instru• 
g1a.ndes movuneJ:1"""' a ~is l?,C_a,_.quer · "Ões- o ·iniln!o·o:deve· ser l"d -··"' 
não·tenha.m como alguns .nenhuma, ten• " . •. • . ~ "' · ,. _ compe • o . .,. 
dencia. .politica;c:quer,,eejami;-sformados-:/: retirada.. nao pod~mos -ai~da vos . .._, 
por elementos que· pôr tradiçlio ou ori• · a. .. data.· exata nem a localidade de · on.
gem- SOCia.J ·· pertellCélll····iÍ,· direit!Íi' fran•.:" .. de ._deve Ser_des!er1dO O golpe par&_.tJU4 
cesal, . • . . ··· · .• ' · · __ ele· seja forçado_,t retirada· flnaJ. malf 

Aliás, tais· reivindi.ca,ções formam pa.l'• . essa, retlrl:da. deve-se_r ·feita co1!1 vo,ssa; 
te integra!! d<> programivaprovado pelo . part1clpaçao e dev_e1s desd? Jâ. tudo 
conselho "N;tCiônal · ·da, Res~ncia, · fazer para.··destrulr suas v1a:s de _co-4 
co~lho. .este'0 q.uérêune. os ma.ill cll.ver• / munioações para. ,ataea~o dl!l .,flallco ~ 
sos mátiz.és · da opinião publl~_a; -Í~), ·~· ~a.r!" Y.e~·cª~lo. :11, -~!?.r~~--~-filit ~~ 
JJ~r_t; J.iloY.g , di!! . "~uteri; "• •. _ >·''" i'l.o_~ • .:.. -- - · - . 



./ 

~----.·; 1 

1 1 1 

l 

NUMERO A~ULS() 

CR.$ O,i!·o 

~. 

ANO XVIII Ili Direto·r: 1
1
,i,: ·s p I o· b d 1.1·:··· Diretor-Gerente: · 11. . · • PLtNIO · COR(l,tA DE OL_lVEIRA . ão aulo, 22 e~ . utu ro e 1944 FRANCISCO MONTEIRO MACHADO 

Che~oU ao Rio º' ArcebíSDO de Sao Panlo Mensagem dO'Sa~t~ Bad,e 
. __,· ,..._ - aos. a·r.g-_,entino. ,:s füfelizmente, confinnaram-se as !?re

visões pessimistas da imprensa portu
guesa, e de um grande diario de New 
York; a visita do sr Churchill a Mos• 
~ou não ·surtiu os resultados que se 
esperavam, ao menos quanto á Polonia. 
Certos títeres da política polonesa, que 
constituem. um · "governo" sovietisan
te de "quislings" vermelhos, conti
nuam "intransigentes" ante as prÓpos
tas pritanicas. Usando uma expres
são popular, seria o 'caso de pergun
tar: intransigentes" com que roupa? 
De onde lhes veio força ·para essa "in
translgencia"? Quem são eles para 
transigir ou não transigir? A coisa é 
clara. Só' o· apoio soviético poderia 
dar-lhes meios para ri1anter sua ati
tude .. t, pois, o bolchevismo que não 
aceita as sugestões da Inglaterra. 

De.claraçõ·es a imprensa ~--.,Personalídades: p'resentes no· _. --~-_ 
aero_porto -- o retiro de s. Exdia. em Apare.cida Int~a da alocução pronunciada por Sua $aiítid~âé. 

XXX 

E que sugestões são essas? Quando 
o · nazismo desfechou contra a Polo
nia . sua grande investida, a Inglaterra 
e a França entraram em guerra, afim. 
de· garantir a integridade do tcrrito
rio polones. Não vale a pena i'elem
. brar coisas já sabidas: o auxilío alia
do não teve. a· dicacia desejavel, e a 
Pólonia só tinha uma salvação, a Rus
sia. Que fez·· esta? Assinou o infame 
pacto de partilha com o III Reich, 
·que deixava o. nazismo senhor-de im
portantes territorios na Europa Orien
tal, e. com os braços livres para com
bater na frente ocidental, Por fim, 
Hitlei•.• atirou-se sobre os soviets, e 
veió tóda a luta de que nos lembra
mos. Os · ingenuos poderiam esperar 
que, arrependida do crime feito contra 
a Polonia,. a URSS pelo menos agora, 
cónilentisse no restabelecimento de 

. (Cqnélue na. 2.ª pag.) 

Apelo do Secretario da con
gregação da Propaganda Fide 

::io dia 17 pp., por entre ma
nifestações de apreço 'e de pesar 

da . 1,opulaçi:í.Ó . maranhçnsc, • o. 
f'.xmo. RevÍno. Sr. ',D, Ca,rlos · 
Can;1elo . de Va~concelos :Mota, 

Arcebispo de São Paulo, de,ixou 

São Luiz do Ma:·anhão com _des

tino á capital do país. 

S. Excia. Rcvma. que vinha 
sendo alvo de excepcionais homc~ 

nagens por parte da população 
catolica do :i\Iaranhão;: com' âs 
quais lhe era significada a· ve

neração e filial cstitna que soube 

conquistar cm·todas ás- ·camadas 

do povo maranhense, teve' um,a 

despedida das mais .numerosas, 

afluindo ao aeroporto as' aifas 
autoridades eclesiasticas, ciyis e 

militares, que f,oràrn .l~var-_lh~ os 
seus votos de felkidàde. na Ar
qu.idiocese Paulopólitana, o mes~ 
mo fazei1do os mais . destacados 

elementos · da sociedade · local e 

as associações religiosàs. 

As 17 hol'as do dia 17 pp. o 
à vião capita11ia da .F'. A.· B., qua 

conduzia S~ Excià., . aterrissou 
no· aeropôrto Santos Dumont, 

do, Rio de, )':l.nefro; 110 qJml .se 
achavam· pàra dàr as bo~--v~n

das ·ao ilustre Prelàdq, o E:ífrno. 
o E;\."lllo, Revmo. _Mons, Çcl• Rcvmô;. Sr, Ntin~io ApçistoÜco, 

50 (Jonsµntini, Secretario da.. Con- ss~ Excias. Revmas o: Sr: D. J o~ 
greg~ãó f1a. Propagação da Fé e sé :Medeiros Dél~àét-:;, Bispo·.· cl.e 
Presidente da Obra Pontificia das ~ v, 

. Missões, no apelo ariual pa1·a o Caiapó; 1J~nsenhor J?~é/1\Iari.a 
Dom.ing·o das lVlÍssÕes, externou a l\I ·· · · · \T' · ·· G ·. 1·--· ·1 • \ 
SU(l, gràtidão aos numerosos fiéis-. l · onteiro, .igano . er.a . C a.· i r-
do. murido inteiro, qúe apesar das quidioc·ese- de 'São· Pá:fo6'; l\'f6ú-
multip!as despesas com: ª guen'a, senhor Francisco de l\Ielo e Sou-

~:n::::!:~sco:is~:::.rosidado va-. . za, .·. represent~nôq ·. ·o"' . :gx111~. · 
?~~~~iil*~~: ;.,,cl{a.v1,0-~-i-i~i!rf/ ,,· \: , , . ·.· 

· ;,ênvJar· àÚxidos aos o11erarios · Caniàra, Arceyispo 1v!etr:6po1ita-
. do ~vàngelho que trabalham em· 110 do Rio de· janeiro ·q· Uci · .. não , · 

muitas mfssjies long-inquas. Vós, · ... · • . · .· . ' . · 
sem duvida, desejareis, carissimos poude comparecer por estar em · 

. i~mão~, saber o que fazem os mis- visita pastoral à Ilhl do Govcr-
. s10nar10s. . ·. . . ·• 

Eles são as sentinelas a,-.m~.a- nado1·; Monsenhor Franpsco 
d.as do Exercito de Cristo e quasi Caruso, representando · o Ilmo. 
sempre têm sabido manter-se em · · · · · 
seus· postos. Alguns foram inter- Cabido l\IetropolifanÔ do Rio. de . · 

· na.dos, outros foram tl'ansportados Janeiro; o sr. Marco11des F.ilho, . 
para; ·novos campos de ação; tooos Ministro d~' ·Tr_abalho, i~p: __ resen- . 
porem conservam o espirito que 

· vxigem os acontecimentos extrao1·- tando .o Presidénte da/Republi• 
dinarios que os atingiram. ca; 0 ,sr. ~Luiz Gonzaga N_Té>veli e 

Qlrisslmos irmãos: o Domingo 
aas 'Missões se aproxima, como dia sra., 'representando:. o .l\lialstro· 
de Fé e de amor. O Santo dá. · Guerra, alem de 11uÍnerosos 
Pàdre tem feito sacrificios para · · ···· · · 
socorrer os h-mãos- distantes. A outros · ·elementos rcpresentati-
caridade missionaria se ergue aci- vos do Clero, da sociedade_: e das 
ma. das trincheiras do odio, Sim
'f:ollza os poucos laçôs de amor que 
apesa1· de tudo unem entre si os 
Po.voo". 

classes militares. 

Depois de recebei· os Ctt111P!"Í

mentos o Exmci, Revm:o. S.r. Ai:-

ALOCUC.ÃO DO PAPA Afl PREFEITO · DAS. 
CONGREGACÃO DA PROPAGANDA FIO[ 
[~'Não· vacilamos em afirmar que as missões catolicas 

· constituem nos tempos modernos . uma maravilhosa 
demonstração da divindade da,· Igreja"· 

, Em 1·ecente número, "Noticioso Cato
Íico Internacional" publica. as palavras 
:proferidas ~lo Santo Padre na. audi
ência. em . que recebeu o P1·efeito d.a s. 
Çongregação de Propaganda Tide, S. 
Excia. o Cardeal Pedro Fumasoni Bioµ
c:l.l,: e· dellUl,is membros da mesma, as• 
i;i.m como integrantes de diversas as
sociações Missionarias Pontificias. 
· . ·" Cremos - disse oPapa em sua 
alocução - que · a historia do futuro 
apreciará a. trascendencia da obra das 
Missões como já ·o fez com a. das Cru-

. ~as". Acrescentou em seguida que 
enquanto o mundo se acha. engolfado 
!na mais gigantesca guerra que tenha 
:presenciado. os· se cu los, o cara ter inter• 
nacional das Missões e seu espírito de 
colaooração fraternal são mantidos por 
elas qual um simbolo da universalidade 
da Igreja Catól!ca. 

Mais adiante disse que não .obstan
te ".toda a destruição que a. guerfa der• 
ramou sobre o mundo. e sob ·o campo 
missionário, a Divina, 'providencia ge• 
rou um verdadefro . florescimento das 
Missões. Este é o motivo pela qual, em 
meio do atual conflito,,. contemplamos 
o futuro con!' vista, serena; e tam~em 
por razões não ·menos poderosas: por
que o trabalho realizado foi empreen• 
dido afim de da'r às Missões · um · ca1·a. 
ter proprio :'-º .pais de sua at!~idade. 
D:ii a nece&si:lade-de Cte:ro.naüvo;' e 
·dai o princi!.)io ·de ,que, os ,costumes-ta• 
1·ateristicos do. lugar · devem ser a,pro
veitados na. medida eni que sejam com
patíveis com a Lei 'Divina. 

"O mlssionário é o apó.stoJó·. de Jc~ 
.sus Cristo. Sua · tunção,. não .· co11slste 
numa. mera. transr,.-siçãO. da cul~ura eu-

perguntam si 
fraçandó, se 

' .,,,. { 

a pouco • 

tenho, irá entfto se 

delineando, pouco 

Paroil mn pouco·c dep6'is con-

tinuou: ,• 

_: ~ "Ha, é certo, duas ou três 

coisàs a Serem feitas que já pos

so adiantar de ,~ntcmão, co1úo.,a 
criação ele .novas paroquias, as 

obras dá. Catedràl e a constru

çã~ da nova Basílica de .Apare
cida. Mas, como já disse,· só 
mest'no depois de chegar a São 

Paülo é que. poderei traçar um 

nMno d~fi11itivo". 

. S; 'Excia;, ainda por _intcrme

ciio .<lo 1:eporter, daquele ycsper
. tinp paults'ta;. cfrvióu ai seguinte 

111bií~;1.g-e111 ,âo §ovo,.p~-ulista: 

. ,)'./9s ' caris~in10s· dioc~jános 
· Nossos :de ·.São 'Paúlo queremos 

1- /r~pctir; .·1~ todo _ o coraç.ãci, fa
.. zcn<lo · .• _Nossa _ ª , aspiração · do 

. o Exmo. Revmo. 'Sr. D. carlos Carmél_o de:: v'asc<?nc~ios ?y16.ta receoe .os 'Apo~tdlo· das éidntes.: . "Fazer• 
cuni.primentos do Exmo: Revmo. Sr.· Nuncio Ap.o},tolico, no 11-eroporto de ~antos . 11~~ t114·Ó pâ.i-a .tod~s !)ará gaÍíhar 
Dumont.. . .. · · . . · ·. ,: ·.' ,·· ·.';. . 1 

1 .· · · .todos·· a:Tl'istô'' ( a) Carlos 'Ca:r-
cêbisJjo. nf etrbpol itâno . foi . con- ·. snces.sor •. de~D:i_Linie, ·. réspon'cleu •. :;nilo,, .A,i·:cebÍspo' de. São 'Paulo .. 
dttzido ao Convento anexo à: o novO.i\rccbi.spo de•São Paulo: 

Igr'cja de Sfio]oão da Lagoa, na - · ''~Ias elÍ não i:cnho <lu~ida 

'n\a \~ oluntarios • <la Patria, onde 
ficarã,. hospedado até o proximo 

di,a 27; quandQ.' embarcará. para 

Ap~tedda. Ali/S .. Exciá. RCyíft, 

. Ü Exmo .. Revnio. Sr. Arcebispo de São Paulo; pi·o~edente' do àv1ao, 
Nuncio Apostolico e demais· .pessoas gradas presentes 'ao seu desembarque·. 

,A,.·CH1,::GADA. A SAO'P.AULO 

·t;. 

ten; recebido mmiet;osâs visitas 

e homcnageris, 

. colocou .nó posto que lhe com

pete na Ig1;cjà .. do Bras.il". · 

Refer.indo~se à sua prim'eii·a 

Arqü1sliocese, ·. s .. I·~~cia •. teve .as 
seguintes . palavras: 

· \·e'tiro espirituál de ·uma. sema
na cm Aparccída. 

DEéLARAÇOES : DO EXMO. 
·SR, ARCEBISPO 

· "N Divina, Pro~,idcncia ha. cíe 
. ü ,·Exmo. -•• Sr. D .. Carlos Çar~ . "pe1·i11~tir' qu~ ., m~1 .•. dia .. p-õs~amos .. · 

melo de .,Vasconcelos '.Mota con- rev.cr o ,~'.Iaranhâo .querido. e cn
ccdeu uma entrevista, aos r~pre- .. contra~l.o 'então. cada vez. niaior, 

sentantes da imprensa; na qual mitis . br;sileirn · e mais c\istão; 
afirmou· inicialmente: · vivendo ,na maxima tranquilida> 

· "Continuarei o programa do 

meu antecexsqr. Não quero que· 
J1àja quebra de. continuidade · no 
governo eclesiastico de S. Pau

lo. : E. prosseg11ir'ei na· conclusão 

de todas as obras iniciadas pelo 

iiwlvida·é~l, D., JÓsé" •·· 
:·.Perg1.{ntado, sobre . a: ação da 

Igreja em face da guerra e, de

pois dela,.01)ap:e!· quelhc_càbcrá, 
S. fü;cia. respondeu: ·-~ . 

de. e' orden1; 1p mais . alta. réa-, 
lizàção'. do progresso e )_la i'nais 
segura. posse ·de _toda íeli.cidade 

e prospericla·cie. QtiC reine Deus 
no r-fara'nhão · e o. patroci11io de 

Kossa Scnhpra da Vitoria es

teja sei11pre, neste grande l~sta-. 

do para a vitor.ia ·de- Deus.". 
. · -Entrevistado por um reportei'' 

da (/Gàzet~·:, ·S. Excia. l~evma. 

· · Súá ·· supedluo . dizein com 

qttanta emoção··· São . · Paulo 

aguaÍ•da · a figura. veneranda e 

é111in,entc <lo.: sett · 3.0 Arcebispo. 

O Pastor que Pió XII nos. desig
nou, vai. haurir 'bem junto . ao 

cótação de São Paulo, que é o 
trono ele Nos_sa Senhora Apare

cida, O'S -tesouros: sobrenatu

rais de gráça _que espargirá so'-
• b1'e 11ós durante .seu pontifi

•caclo; .,;\ssim pois, D.tCarlos Car
Ínelo., de Vasconcelos Mota. 110S 

. ~ '' . _.. ' 

vem cmno ·Utn mensageiro . do 

Céu, e a alma paulista se apres-

"Não vacilamos em afirma-r que as 
Missões cal;ólicas. constituem nos tem• 
pos modernos uma mai·avilhosa de• . 
monstração da divindad. eda Igreja" 
\llisse sua Santidade. 

ropeia-, ,sinão.-.em .,fa,zer que,os, po<yoll. "A:;ação d;i.· .. _fareJ·a,:'.tanto :·na· 
pagãos·•-::- os·-q~ais··.em· muitos ca.,1;os: ~ 

· fez as·· s~güintés dedariçõcs: · 

·- "Praticaméi~te posso: dizcir. 
que .não,c~1iheço·.·são Paulo:••·SS· 

estive 1~ duas vezes e: assi1;i ·. 

ta a. lhe dizer 110 · fausto dia de 

sua ches-ada \~dos . os sen~ 

timentos que -a fazem vibrar; e 
que se resumem· 11a aclànfaçã-o 

li~urgica :. ."B.emaventurado o. 

hon{e111. qtte 110S ·vem Cm'· póme 

: Ao destacar os nota.veis e rapidos pro
$Iessos . experimentados pelas MLssões 
;cturante os últimos anos o Sumo Pbn
tifice- clecla.rou: "Nosso h1iediato pre. 
~ec.essor creou nada menos que 221 no
vos distritos mLssionarios; e o numero 
,:J.e mlssiÓnários, durante seu Pontifi
cado, foi duplicado. Tambem foi du• · 
·plicada. a cifra do clero nativo e tripli• 
'Cada.· a de escolares ,que concorriam aos 
colegios das Missões. Ademais em 89, 
·ano em que se fundou a Sociedade São 
Pedro Apostolo; havia 870 sacerdotes e 
2.7.00 seininarlstns nativos; em cinquen
ia . anos esta. cifra, aumenrou pito . ve-
~s mais,''- · - · · · · -· 

po~utlm _uma ci.y_t\lfª· µ}1ª_e.im'.la .- ~e ;gue:va,co1no~depois d~l1, é _pro-
disponham e -capacitem para.. assimilar · ·f · • • · 1 <lo ·S~nlioi:'1. 1 . • . 

os elementos d.a. vida.. e dos' costumes curar,que-se. aça.,Jtlstiça soc1a e 
cristãos .. Esses .elementos da.vida. cr!s- · 1{1ais do qü~'justiça, cáridà.de pa- 1nes1110 eram tantas as .\:bisas·· .r 
tã podem ser facil .e naturàlmente· bar- · · · · · · · · d ·· · ' f · J · Mf SSA EM Af!ANO DE GffAí!AS monizadOS COll'I ,qualquer. éµltm;a, 5ã e ra as. 1110CClltes Vlhllias · a guer- a s_ercl1l Citas qtte S0 )l"aVa-mc' . ~ '1 _ . 
bem co.nstit~idá a. qual aqtteles pfes- ra; A ·Igreja confia c111 que. os muito pou~o tempo para. conhe- p'ELA . LIBER.TAÇNO DE GUAM 
taram 'um vlg.oroso .auxill.>. ~ara. seu to• h,:on;e_. _ps que· têm_ respo_.n_ sa_. l~ilida- cet· , proprial1lente os proble-. . A 
tal desenvolvimento,, Os -católicos na-. 
tivos devem pÓJs ser' verda.tieu-os .;Toos dé'·'dúdireção do mundo de lÍóje ti1as do Arcebisp:rdo; Espero l : Uinà:fileii•a. elé sentillêlàs ela IllfÍ:m, 
da.,familia de. Deus e subditos do Reino , e, de .áma_ 11_ hã,_ saberão realizar a póder'cô11ti111iar a•·obta.-. de-D •. Jo~.. tai_·ia.._ d __ a,/_·M_" _·rinh_ a de gu_ erra do .. E_ E.· 
de Cristo, sein ,-deixar. de i;er cidadãos .,.,.. 
de suas re3petivas. nações. o g1·ande de1noera:cia cristã ~11 'nome ,da. · sé, : que-: ·pode- ser ·tomada,·· co- ·. du.,, eni '.gual'da contra possiveis 
ideal d~ Missões :é introduzir a, fé em · qtt_'atas Nações '.unfdas estão e·m- . mo me\{rtmiô inicial. 'Ma.is'tar- . aparições· de. japo11eses, .. 11rotegett ; a 
n-0vas regiões; e.fazer que ela.s&em·ai-" .. . . . . . , . · · · · · ·· · · .ce_Ie_bi'a}:ão ele- urna;_ ,M_is_ sa_Sole_ i_ie ele 
ze verdadeiramente.; ele, llJOdo. que, :um penha:das nesta'. guerra·'. crudea de, . depOis: de,. 111',àÍ$' ,àmbiénta~o. 'ação d::: graç~s ,pelá ;·libertàção'. (!e 
dia a Igreja po.ss~·áuv1ver e/éte.s~niol• JissÍrÍ1a" , ·• :. ' ·.· _ . ouÚ:os··l)roblcmàs'frão sti1:°gi1fr]o. · , · · . · · · 
ver-se sem assistência. dos !missióllá.• .. ~- ·,, .·.· , · --~- • . . . ·. . .··• .. · · -~ .. 1 

· • • • '• , • '• .•• · Guam, a quvJ~~~r'ª~~j~Udª po~-;:900 
~·i2~, -- .. -· ·.· ··. ····, - 0 -.-.. • ·- ,,.:-:-:

7 -· ·. !t1d;,tg:<!cLQ .. §.Q_g!S -qt~Q.!}l;S.,Ç _ _!:!<l O; · e s:ss·c-J){Ogt{anrn.qttc,:,Q!l,.!5!,:S,:ll!C·· ·i:ó.g_i~eü~s, 

.. ,-:.: ) i ,.:· 

no. ··encc.~-ramenfo -do IV Congresso···Eucaristic<l 1~a~iQU:id 
de Buenos Aires 

VATICANO, 16 (R.) .:.... E' o se- a vitoria. A ti se· devem .louvore$.PôJ7"' 
,:, guinte, na integra; o texto· da men-· · que todas as . coisas que · existem· ·'n~ 

sagem que o Papa· leu pelo radio, fa- · céu e 'na._'teri:a;·tuas são". · ' 
]ando l?ªra o Congresso Eucaristíco · I11ólvidável' espetáculo e gozo Wi~ 
Nacional _da· Argentina; nito dá alma, · qµe pude ainplamente 

"Veneraveis irrnãos e amados filhos, sentir durante breves dias, com ·toda, 
que, 'presididos por nosso digníssimo a suavidade ,.,daquele grande dom "4e· 
Cardeal e· 1egado, :recordais. e honrais Deus que.' se· chama a paz, . · 
com · tão elevado, fervor na esplendida "Trazeis· a todqs os homc11S -:- . nos 
Buenos Aires os triunfos do rei cuca~ · havia' dito no. p~rto. vosso .ilustre·.m
ristico, dos quais ·ha 10 anos a Pro- · tendente mutiicipa1 _: ufua mensagem 
videncia quis que fossemos ator e tes- de paz". Essas palavras ,exprimiain sin- · 
temunha, como poderíamos neste mo-. ceridade. é nós' nos considerainos. meµ-; 
mento . fazer chegar as vibrações de· · sageiros êla paz de Deus, P<?rqué vos-. 
nossa voz· comovida atravez das-. on- ·só · .iriolvidavel congresso, arrastando 
<las prodigiosas,. sem sentir que por todo um povo 'em um unico afeto an
trás delas quer se nos ir a -alma, fa- te um · altar, ligado. por identico éspi-
zcndo reverdecer de novo em nossa rito a representantes· de· quase todo' o 
mente, com. vigor primaveril, a ale- mundo, foi antes de ip.ais nada "o 
gre sempreviva da recordação? . triunfo mundial .. de·. Jesus. Cristo, rei 

da paz". Dois lustros já quase. transcorre1'am 
e ainda experimentamos a mes_rr'l Mas, passaria C> tempo. A ntivem 
émoção que sentimos quando pela negrà qua já sobressaltava então os 
primeira· vez, com passo ti:emulo, •pi- corações avançaria logo como Utrl. es-
samos a formosa terra argentina; dois · quadrão de cavalos enfurecidos e 

. lustros já transcorreram e diriamos cai·~;egària finalmente com furor.· En-
que ainda ressoam eni nosso~ ouvidos quanto. que nós, filh,os. caríssimos da 
vossos aplausos e vossas ovações, 0 querida' Republica Argel).tina, vos di
fervoroso rumor de vossás · preces e zemos uma · palavra de amor e frater ... 
as harmonias ardentes de · vossos hi- nidade cris\ã, os céus estão revolucfo .. 
nos: dois lustros e em nossa retiria nados pelo zumbido sinistro de mons:
pa1·ece que à inda não se apagou a tros .de· aço, que<fazem- chover. a:mô.r
imagém daquela cruz monumental · e · te pela terra, estoura a metralha com 
branca, poderosa e .harmoni6sa como horrivel estridor, o solo se éiµpanade 
a alma nacioll.al argentina e,. d~ante sangti1,, e se_ cobre de· fuinegántes rui
dela ·a candida massa dilatada como nas. "Factà est terra eorumdn desola .. 
um mar dos inocentes que corriam ao Jíonem" • 1 

doce :abi'ato do mestre da Galiléia; as {"Ficou reduzida ... a t.erra'êleles a uin 
graves e varonis falanges masculinas · des~río pela terrível indignação do 
que em compactas e às,v.ezes marciais ·senhor"). . 
e rítmicas formações, acorriam ·a: nu-' •. Deixai-1").os, .filhos _amantissimos, que 
trii:'-se, autoridades e chefes, ·com ·o esta soleníssima hora, quando a·ama
pão , dos fortes; os numerosos ·coros . vel . disposição da Divina /Provid,mçia 
cheios de graça e devoção de vossas não .nos permite estar. presentes à ré
jovens, .de vossas mulh~s que vi- peti,;ão e a evocação das maravilhas 
nham beber à fon.,te do cordeiro. que de' ha 10 ános, deixai-nos. falar, por 
se _apascenta entre lírios. Por toda a meio de nossa voz apenas sobre amo;i:, 
parte· grandiosidade. e entusiasmo. Por · união· e paz. Periniti~nos·.que ,afaste
tóda a. parte, magriificencia e· fervor; mos· ás• olhos de tanto~ hor:rorés e re-
e no ar, .nos. anuncios·luminosos, nos, ,• cordarído ·. aque1:is hcir~. de paraíso, 
veiculos e nas fachadas sobre as ves- que se ;estão repetindo agora diante. 
tes e derit_ro dos peitos,' a hostii .. sa_n._tª. ·. ··d .. e. -_voss. os _:ol·h·o_ .. _s,;ey_ óq. ut!m. _º. s. :º __ qu·e. s_ en_ .- . 

'recébendo :uma ~ das maiores · homena- .. bmos. entao, · íuig1do. exemplar elo qµe · 
içai.: __ "!e',~~-)_ ... !.$. -'~_1;1e_~_,~_-,> '. storj·.·.ª .,.,_ .. _.1:4_: _1g<. º1ê .. 31,;,,.ta:m_b_._em_. ._··}_,' v_º_.·~ ---~ ... · .. _erim ..• _en __ t_~_is. '"_: ª. º .. 

~- ént.io,dlT~sc1'!ia~~l}hor,. , ,co~t~_p1~ -e$sit,:ho~tia?santa, sede .,da . , 
a magni{i'cencia,.o poder, a gloria e ·(C9_n;é(ue;na,7'.a i:,agi) 

Telegrama ao · Revmo; Pe. G, SigaUd. 
Ao Revmo. Sr. Pe. Dr.' Geraldo de Proe~ça Sigaüd, 

S.V;D., Assistente -Arquidioc·esanô da· JEC. masculina e íe~ 
minina, o Exmo._ ~~vnio. S~'.: D. Carlos Carmelo deVascon .. 
celos Mota, .i\rcdüspo Metropolitano de S. Paulo ~nvióu <i 
seguinte telegrama: . . 

.. . ,.· . . 

Agrad~éendo, abençoamos a fe:!J_:_ 
tuosàme'nte ~uvent:ude Estudanti
'°~ .ÇªtoHca., 

Arcebispo sã·o Paulo 
. . ' ' - . ., .- . ,: , 

PELA llBERTAGKO ,DA POlONIA CAlOLICA 

. Desc!e. as mais. remotas . éras de su:i historia, a · Polonía . foi para· a·· E~pti 
0.riental úin luzeiro de .Fé. Nossó cliché representa a Igreja da Santa Cruz;·em 
Cracovia, belíssimo monwn~nto construido em estilo gotico polonês. No -mo .. 
mento :em;que as negociações anglo.:.russas sobre o destino da Polonia parecen\ 
te1• chegado a um impasse, e quando o. coráção do mundo catolico ainda sangi·a 
_de dor· pelo abominavel crime· sovietico'-nazisfa. recentemente. praticado 1contra 
Varsovia,._e1·guemQs ,preces. pa1·a que, pelos meritos de Nosso Sbnhor JésU4 
Ç1·istçq1a.§an\a Çrnz, a·'folonia ,seja salva d9 ten-ivel.-perigo, que a ameasaJ. 

f 
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uma Polonia independente. 'oh, inge~ 
nuidadc! Machiaveltcamérile',~oe; -sov1-
et~ deixaram sossobrar o púgiló 'he:. ' 
roico de defensores de Varsovia, que 

c-0 ___ · __ n____,..f o_rta ____ m_e~I R E SI t ~ l l~ D~ f s ! i i D A D E 
Plinio Corrêa de Oliveira 
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E_xferior ............. _... Cr$ ~0.00 
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Rogamos aos nossos assinantes co-
1nunicarem a mudança · de seus endc- _ 
re!;OS para a Caixa Postal 147-A. 

SUCURSAL NO RIO:-

Agencia noticiosa Sul
Americana "Asaprnss'' 

Rua Almirante Barroso, 72 
Fones 22-4375 e 43-6637 

Anuncias: 
Peçam tabela, sem compromisso, 

Não publicamos colaboração de pes; 
suas e,.1ranhas ao nosso quadro de 
re!latores. -

O· LEGIONARlO tem o maximo 
prazer em receber visitas às ínstala
i.ões de sua redação e oficinas mas 
pede que não sejam as mesmas feitas 
ms 2.as, 3.as e •tas feu-as, por exi
gencias do- serviço. 

Curso de Formação. Mariana 
Encerrando a serie de conferencla-s de 

"Formação Mariana",- de acordo com 
o programa. adotado pela Academia Ma
l'iaM, a qual vem se realizando com 
brilhantismo, :-N:iz.011-se1 ontem à~ 20.30 
horas mai.s uma ~ u;c,, ?. c-urgo do Revmo, 
Diretor 'da F.,dercç5.o Mariana, que ver
ísou sobre, l' tema "A Vo,·ação". 

Ficao:1 abertas iM _ matriculas para o 
:reinicio do prograriia. 

Os examc.s para a turma atual serão, 
oportunamento marcados. · 

Este curso poderá .ser feito por cor· 
respondench. 

Os interessados poderão dirigir-se à 
Academia MRriana, il. rua Barão de 
:Paranapiacaba, 50, ou pelo te!. 317995. 

A 1 LHA DA 

se batiam contra- os natistas-/Diabo .. ,,., -,·f~A:tç-lür<'todos os elementos' supra citados (do Clerô tidão". E como tem ra.:ão! Pio XÓ, na alocução n,a-
lican!e_nt~ a&tutos, gueriaro que gs,i:ia· ,_ e .da A. C.) para a obra social e multlfaria da caridade gistral que recentemente publicamos, diz que é preciso 
zistàs · pcinêfrassem:.ria cidàde;:,!ia;a 'b_i{ >. ·tf.lsti(!~~jn ~.oç($ifr0 d~_ todas; ii!,/nécess:dades flsi'cas ou ter · um heroísmo eo_mparavel ao dos martires, para - p~a-
pulsar -'!aí. conquistando assim a ca- .. _ morais do nosso proximo, sem distinção de cõ'r; de· ra- · ticàr com fidelidade e esmero -a Religião em nossps dias, 
pital polonesa, e.lá instalando um go-. -"é~ de nacionalidade ou -de classe",....c,.~~-c_ste um dos itens Assim pois as grandes cidades modernas são verdadei-

"·\:erno sov'fH\i:o. ·'·'b q)f~";çthutthil'f)oi :''.-,i_Íl'~)s impo~tan"tes do p_lancf'"de ação 'íJo novo Ar-ceb:s, ros 1u'gares' de luta e tormento .para os "chri:;ti-fídeles" 
EJ!eitcar fqi, s~in _çlúyicl}f;, qi,\~ lff,s~,;~o- '"t.e9:~e São 'PÍ!\ilo. - u ·' · -_ · ·: _ ,' -,: . ' ' . -. de nossos dias. No luxo dos salões aristocratlcos, .no 
verno sovicetico dé "qüislings" · fosse · ·' · '- "Socorro· 'cfás nedessidades' t'isicâá 'óá espirittials'c: é -- · conforto dos ambientes -burgui:ses, na calma das .classes 
expulso,;:, substitüido pelõ·governo·po~ ,bem -este o _conceito das obras de mlsericordia cjue :Nos~ · peq'ue'nó-burguesas, na i;lmplicidade das camad,s ope~a
loríes livre dê Londtes. -E ,foi isto, que • ·-so Senhor- ensinou ao mudo, e que a -Santa Igreja· vem- rias na crua indigencla das classes pobres, em tudo is
os so:'ie1s !)ão quis:ram a~)tir.,_ " r,~al,j1:,apµ_? _ _,_ininterrupt~mente. airavês dos ~eculos.:- ,:Tp•' to ·s~ ocultam hoje terríveis tentações, cuja vitoria, custa 

Assun, seu plano se positiva: eles,, do -o esp1r1to da lgreJa é feito de contrastes fecundos,- e ··tusfa rriuito· custa sofrimento espiritual que é o sa:t
,.- desejam ,a, bolchev.isação da Europa:, .que se ~esolvem em uma divinà_ harmonia. Durante· a · gue da alma.' t preciso corrér, voar em auxilio destas 

oriénta1. .. por "oras'. '' .• ' ; . º' fdact'ê. MêdÍa; viajava pela' Europa um potentado mussuf· almas que sófrem para se manterem: fiéis a Nosso Se; 
Por oras? Sim,. porque seria inge- mano, f~ito_ prisioneiro _pelos guerre(ros _ t7udai~,: éie~en: nhor óu para 'se aproximarem d,Ele. ioda a demora e 

nuiçlade imug_inar que a URSS se· con- sores da Fe., E~contraram-no -um; dia __ mu1,to pen_sat1v_o, u'nia derrota · ríesta tarefa e todâ negligencia um crime. 
tentará c;om isto. o ·que ela quer; é -- e· ~os que lhe indagaram O _ motivo respondeu; • "~ao Por isto, Do~ Carlos Car.;,elo de Vasconcelos Mota con-

- posso compreender com constroem monumentos tao ai · clama' uma verdadeira cruzada para a salvagão de tan• a bolchevisação do mundo. E parà lá _ _ 0 . n . . · · 
que parecem encaminhar-nos por em- t1vos, esses homens tao_ ~umildes : . Almas_ humildes, tas al_mas aflitas, e_m nossos dias. 
quanto os acontecimentos. co~strutoras de obras d 1v1 namente_ altivas, eis bem -_ge• 

nuinamente representadas nesse traço as almas resga• 
tadas pelo Precioso Sangue ·de Nosso Senhor Jesus- Cristo, 

16: * * 
X:>IX • 

O general Arnold, comandante da 
força aérea do exercito dos Estados 
Unidos, anunciou que, a menos que se 
verifiquem em combates aéreos sobr!'i 
a Alemanh11 perdas _ inesperadas e 
muito elevadas, a força aérea do exer-, 
cito dispensará as mulheres emprega
das em serviço de pilotos - na força 
aét-ea, ou sejam, as "Wasps", em 20- de 
dezembro. 

Acrescentou o general_ Arnold que a 
deci~ão de dispensai· as pilotos -volun
tarias era baseada nas atuaes indica
ções de que, em meados de dezembr'o, 
haverá pilotos masculinos suficientes 
e disponiveis para preencher todas as, 
necessidades de aviadores dos EE. UU. 

XXX 

Esta noticia mt:)rece franco aplauso: 
Com efeito, a mulher tem na socieda- · 
de um papel de tai m;meira delicado 
e fundamental,_ que tudo quanto a des
vie desse papel_ traz c;omsigo .o' _risco 
de subverter gi:a,iemente a organiza• 
ção social. Assim, urna: d,is mais im-. 

' portantes preocupações ,deste iµome'n· 
to deve consistir em prqmover quan
to antes a norrnalizaçijo da _ vida civil, 
com o retorno graduai das mulheres 
ao lar. na medida em . gu_e <15 circuns
tancias o forem rem1itindo: , 

ESPERANÇA-

, Aparentemente, entre a hÚmildade e à altivez, ha .uma - Mas isto não .basta,, Não basta fazer aceitar .às_ ai-
, contradição, o mundo pagão não compreendia essa con· mas o jugo duro e súave da moral cristã. É preciso .ain· 

tradição, e uma das acusações que -os ro·manos fáziam da consolar_ os que sofrem miserlas- tisicas de t'?da or• 
aos ma'\ es era precisamente· que sua Religião' glo~ifi• dem. Para: que relembrar o quadro doloroso que temos 
ca,va a baixeza. Eles não sabiam c;ue admiravel sémen- sempre diante dós olhos, os hospitais repletcs que ·re· 

· teira de àlmas altivas eram aquelás escuras e misterio- jeitam doentes por falta de espaço, as pessoas doen;es 
sas catacumbas, em qlle patrícios e escravos, grandes e que definham por. falta dé dinheiro para aquisição de re-

- peqúenos, se confundiam em torno dos altares,- apren- medios culss:mos, _ as pessoas· sãs que vão imergindo 
clendo de _Jesus Cristo o segredo da humildade' e da ai- 'lentamente no estado de dôença por- excesso de traba, 
tive.: de que Ele nos deu em sua -vida terrena· tão ado-· ·lho nccessàr.io para· a manl.ltei;ição da fani;lla, ou por 
rayeis exen;iptos,: :''Chril!tianus, alten,Chri_stÚs",- e a hu, falta de alimentacão? Porque relembrar com tenor as 
mi Idade do: êr1sião; oú '.a aÍtivéz étõ-·crrstão, não. é senão_ _ inumeras - pessoas· que, sem Fé nem horizontes es~irl, 

. um reflexo "dá .l!ltiivez _: e-·da _ 11,un\Hdade_iêe Nosso S_enhor · tuals arra&tam na sombra de suas casas ou premidas 
Jesus Cristd;·._ Oútrp centraste é/ue .o- múndo não compre· · nas paredes dos hospitais uma .vida de desesP,ero e, de 
._ende, e que enât:tànt0 é tâo hàrnion:c'lte fecundô_c;uan:_ , revolta? ·tudo isto corta por de'mais .. o.coração, e tudo, 
to o da alti\iez"ti)a ttumjldacfê do veM~,deiro cristão; é A;;'. isto ainda não é tudo, Existe o problema da infahcia, 

. da doçura :e,1la· .,c:omb~tiv!dade,: ,:Se',_<;>;-arabe de-:_que __ fa· -';;_ ela· infância inoceríte, da infançla promissora, da infan· 
Iam os obseryass'e · a v :aa .dos s~hfos,--i:~barraria por, ~erto eia q'Üe o ám'b.iente' deleterlo _das gran~as· cidades.\ to'tna ' 
neste mistçffo,>.e: dir!a :d~l~s; ·••não\t?'_osso com~r~erider tão' ceçlo miseravel e pecadora. Como bem acentua nos. 
co,mo almas, tácr pacificils' sí\o >tãê>-'.~flcbsas, coní~,:~!.~M, _ ::0 no~o Arqebjsp~, multo_ já_ se tem feito entre ·nós nes
tão belicocàS'_):i:>~em ser' t'ãó pac1f-ié'cif:.- lt que .·n·!>,'Ç . .ito• __ :"te sentido. A Cic,!adedos Menores_ da- Llg~ das S_enhóras 

_ licismo tudo·',é -~tnor, ·e me~m9 qua.nd~; por_ nec_es,~id,\lcl,ei'.: _ .. _Catolicas,,é',slmples1;1~,!\_te uma maravHha .. ~aG .•. _ quan•
e im itandoi ª:: t;oss9_ ~e~.hó't,'Néu~iB;~;_empunha - o )a;e,$O'ii '.to ai_O*~ ,h_a _ ppr fazer},. E< se. de tod~~. te"2~s p711a, ._q~c 
que ha de ,_fustigar Qs erros do' seeL1lo, fa-lo por'.'~'!r: •. ,.e$peelahss1mo lugar -ocupa em nossc, coraçao a ~nfanc1a, 
Fa:10 por anfor, e' f-a--to óó'rpflam9,r, A:combatlvidil~e::et(s,:'-,-Clue Je-sus': Cristo ·tão entranhadamente amou! 
tã tem o sentido e:<êli.lsjvçi de leg_itima' defesa. '._lllãoj'.ha/, ,, ' l 

para ela 0C1trli p&ssibilífl-ade' d~- ser ·1egitima. É''S~m~:r;e _- 11< * _ _ _ _ 
o amor_ de \aiguma');~IS~'. Q,f.encjiga,_ 'IUe move 9; ctísffio ,~ ;_/ - - ,, ' 
ao combate. Todo combate é tanto 'mais vigoros_o ,tfuan'.~ _ t·'.preclsó rriuita ca,r.ldade. -Mas as;palavras:·cie: nos:· 
to mais alto for o· amor ·com que s,tc·o·mbate, E;'°j),bi:,i_s, :: . so•Árceblspo são muito: nítidas: do que precisamos é de -
so mesmo, n.ão ha, no catolic.o, i:ombativiciade -riiá;íor:ciô~, :· Ci\tida!Ie ,cristã, - e não · simplesme_nte de - uma filantropia, 
que aquela com que 'ele -lutá pelá defesa dá l_g·rej_/1, _yJ·, -quálqup .. _ - ._.- _ -: , - : .·__ , _ _ 

oe · Cruz D'Alva 

t_rajada, negada, calcada aos pés. - Pprqu~, comb~!e OC~ic7 _. _ . Porque? Simplesmente' porque sem a Igreja de'-'Je· 
Para defender os direitos das almas que se que~_ a_r.rsinc,ar.'> -sUs. G'ristó não ha -carida_de-- ve_rdadeira. :; Não n·egamos ' 
à_ Igreja. · Pa:ra manter_ livres e desob~truidas âs portas. __ · quê po:iek haver almas qu'e viveín fora da Igreja, em nos• : 
oe acesso que· devem pe'rmitir. aos éleitos de Deus. a · sa ,clvlli_z\l,/l~o _11,y.1a_l,,, e _que. !azem __ bem ao _prox~,no. __ :-IM 
aproximação- de Sua .Igreja. Par<1 abater a inedlêíi'cià ela · ,po·ssulram a Fe, e essa. Fe que ·perderam deixou nelas 
Impiedade, e para exaltar a Santa Madre lgr~ja. ''f>i\lrl:r'_es-· , um vago perfume; como o que fica no vaso de que. reti
tas coisas, é q1.1e se deve bater o _catolico. E, qi,i.tndo; _ es'. , ra.,r,o:., as .rosas. Sã() ·essas_ as p.ilavras do_ ~rande Pio X. 
gotados um a um, pacientemente, irreme_~iave!nfenl:e/to•... Mas;: cle fato, a ·caridade ou é :cristã ou não existe, e o 

- Um. livro de Fé, em cujas paginas viveu1 os altos principi9s d~. jus
tiça e ·da nossa civilização Cristã ~~x,alt::dio do l-\<>tni.smo dos defenso
res <'!o· bem, entre os quais se encontra o Brasil. 8 poemas :COJl'\ 10 ilu~
trações Cr$ 12,00 - encadern_ado com pano CrS 20,00. _Em todas as livra- _ 
rias inclusive as _catolicas, ou a caixa 2375 c/ reembolso postal. · 

_ dos os meio:. pacif,cos, o catolico se ergue com_ .. _o, va)o~ \;:ortstlànlsmo,-,:óu é ·catolico,;ou ê_ lima fà,lsifiéaçã_o. - , 
- ·'de ,um _no,vo Macabeu, i,ncendido e1:1. z_e,lo ~ela E;ii_~os;t d_e ·- · · · E,_ no ç~~t>llei,smo, ,qual o, mai_or foco da . caric:!'ad~? 

·Estou alante de "Contra- Nassau", 
0 1formiílàver ehsaió de , revis'ão hls
torica dé 'Manuel Lubamho.-

1'rad:ção acaba de editar este be
lo e notavel estudo e o carinho fra· 
ternal de Auler -fe~ chegar-me lego 
às 1hãos, esta copia. 

A releltura · clestà soberba pagina 
encheu-ine da mais viva emoção, tra· 
zenclo-me à memoria gratas recor
dações que s·e atropelàm mmí desfi
lar calidoscopio. Parece que estou 
assistindo à vibração de LilbamlJo 
naqueles ·dias, a sua santa ·colera des
pertada pela sensibilidade 'vivamen- · 
te arrepiada diànte · do sacrilegio que 
preten<l'am cometer para com a ;ia
tria, c;uandó impensadame11te um nos
so -interventor de espírito ligeiro, 
levado pela labia insidiosa de alguns 
llcmens "adiantados", admitiu que 
seria licito comemorar um Invasor, 
dando-lhe foi-os d e h eroi nacional. De 
fato, a· estranheza dessa atitude, ao 
que parece inecl,ita, não podia deixnr 
ele surpreender a nação. Isto encheu 
Lubambo de grande espanto, comb 
era natural, e da maior' irritação. Ele 
não podia e.empreender como é w1e 
brasileiros investidos de responsabi
lidades. tamanhas, como os nossos di' 
rigentes responsabilidades rine 
pressupõem un\ mínimo de visão e 
cultura para medir a repercussão· ce 
lamcntavels consequencias a decor'. 
l·cr dessa· atitude ~ pudessem con
sentir na efetivação de tais comemo
rações. Entretanto,_ o governo ele 
Pernambuco ia fazei- mais ainda: ofi-

João Vasconcelos 
que está errade> é confundi-lo coll! · 
os nossos, é aplaudi-lo, é querer trans• 
forma-lo em heroi nacional. · ·· 

Requintado, inteligente, ardiloso, 
cheio de sedução, ele insidia, de pe~ 
ri6o, Kassau iludiu e deslumbrou mui
ta inteligencia irrefletida. Viveu .:;ob 
o signo da sua fascinação_ · pes
soal muita gente que pela tradiçãe> 
pelo sangue pela cultura, pela for
füaçâo espi;·itual pelo sentimento 
patrio · dev:a olha-lo como a um gran• 
de ·inimigo -como o mais terrível pi· 
rata que, ;os mandou a companhia 
das Indias Ocidentais. Essa gente 
toda, porem, olhava -.para ~ figura do 
conde com olhos enternecidos e toila 
feita em pontos de admiração. _ E 
essa gente é a mesma que dos ver
dadeiros herois nacionais só se 
esforça para ressaltar a face negaU· 
va - as fraquezas-.. · 

Para que a nação pudesse ver a. 
fisionomia exata do conde, foi p_re
cis0 de Luhambo o apeasse do sett 
alto pedestal e o reduzisse a justas 
proporções. Para isto Lubambo sa
.cudiu paciénte111ente o pó dos velhos 
livros da· histOrià e depois raspou 
cuidadosamente a maquilagem que 
cobria a figura do conde, a maquila
gem feita a_ pedra e cal para escon• 
der a fisionomia do sabido mercac'lor 
flamengo, Depois ainda Lubap1bo 
lhe despegou das c_ostas o parzinho 
de asas tambem feito a trolha para. 
que a nação visse que ele não voava. 
como um anjo, mas como o boi do 

' :Melchior. · 

·. ·,•, / 

cializara· as ho1nenagens 110' conde E, assim, depo's dos l1abe~s e ar• 
·João Mauricio de Kassau. Já algu- clnos trah:>lhos de restauraçao, sur-
mas conclencias hrasilei.Í'as atordoa- giu aos nossos olhos meio incredulos 
das com os rumores das· projetadas um Nassau igualzinho dà.-_silva, -t'o 
comemorações, começ:l.vam a · re- que os- pernambucanos conhecei-am 
damar de publico. Eram, por-:?m, no secu!o,XVII nestas boas teri-as do· 
;irbtcstos isolados, 'feitos· em voz bai- Brasil. 
,:a, cheios de pudor ou· de convenien· 0 "Contra Nassau" _ fez uma gra, -
cias. Protestos' ·em· que não havin ve advertencià. aos riossos· estúdio~ 
vigor rietn aquéia sagrada lndigna,ão sos da ·historia, mostrando o perl~o _ 

'ele. Manuel Lúbàmbo, que explodiu Pm ele acreditar sem mais ex;1111e no que 
frases contudentes, duma violencia, todo mundo. repete. É indispe!lsayeI 

-qú'e obrigava todo mundo a fitar cs o frequ_ente controle com·· a_ consulta 
olhos ne:e.' · · às fontes. A verdade (, que em 

Ele sentiu que o dever da cultura to.da p_rodução, mesmo à_ mais objeti•: _ · 
brhsileira era' esclarecer as cohcien· 

·.cias com1uistando os homens dé boa va,· IM sempre 11ma parte subjetiva. 
responsavel por um mlnimo de cot·• 

·vontade. E pôs Fronteiras ao servi- rução. E_ é isto quo _sein· a. éorre• _ 
ço' dessa magna causa; foi uma 01'· ção frequente das fontes 'ricabit nor' -
celente campanha: nobilitadora. que ad.ultei·ar os fatos ainda na p_ena; dos . _ '· 
,alcançou integralmente ª sua finali· mais :sisudos ·e· eruditos atnigo~ da..:·' 
dàde, ·conseguirtdo es1riagar ainda - d ve.rdade_ Imagine-se, pois,_ qual se- __ 
em gestação ·o mon5truoso · atenta O rià O ·_ destino dos. _ acontecimentos '. · 
à nossa dignidade. E calaram ~-s mais claros e positivos mesmo 'da. · 
i-ózcs ·sacrílegas· dos "adeantados"; -

CE l E B R A D A _ t ftj R O M A A- f E S l A -
DE S. \VENCtSLAU 

Cristo, ele. bem pode d1z!lr. que ell) t_oda,, a sua ;com1>at1:. A :ó.onternP,lagão da Paixão, ~e •Nósso Senhor Jesus cr,s
vidade · só_ ha uma coisa: amor. fban~on_emos e,ste q~a-· . to,'- ·\t ,hà- me<ditação l'Yiinuc,iosa .do que sofreu o "Homem 
dto, e,_, CJ'l1 viiz de _olh-:rmos _ p~ra o _lluerre_h;e>

1
,.cri~·, ,élá_s.; D'Ç),re~", _ê na , rememor.ação afetuosa e constan~e 

tao, olhem.os para a 1rma _de caridade. __ Ela ciue, doce,,: , .d.aquele em que "~p .alto da. ,cabeça até a planta dos: p_es 
mente,_ efe aproxima d.o leito em qu~ a~~r:iiza um· ~O,f~Je/ _- rúio;t1a,vla ·11m só lugar }1ue fosse ,sã.o", ê tendo d_iant~ d.os 
repugnante. tt para ela un, dcsconhec1do,_~n:i que efa,.v,c;-.el'.l· . .:smo'ssos olhos ,dia e noite aquele ,que ·sob a mao v1olen· 
tretant.o Jlrrt membro _do Corpo Místico pe · C~i!!JP; ~~e ;_é:\;Ja \~e._ s.eus advê'rsariõs.foi · desfigurado a ponto de· ser -
a· Santa .. Igreja Catolica. E,. por isto, ~R!'ox1.rl}a,s.e_:dele-:/,;'.'um, :verme e não um !:tomem; 0 oprobrlo dos homens e 
'eheta • c(e, Sobrenatural te_r,nura,_ desata o,s -panos qi,tk,()CU}• ,.; ;,1;{,et1Carneo dó p'OVO,'', que -fl()SSO, coração, se d;lata pará 
tam a _hcdiond.e.: _de suas cht~a:l,- e _rece~t em ~~!19,}ró~·;/)\~.:{c~n'Íiseragã<Í pàr_à com_ o·s· proxlmos. _ Rev~ndo em. todo 

sumiram· as manobras solertes dos hiStoria, quando, sob o lmperio' et.• · 
clusivo. das pai;xõés húmanas, ·se ·ros. 

- .ayeiltui:eirt>$ que sempre se aprovei· sem distanciando coú1 o tempo da 
tam das sltltações co_· nfnsas d_ es_ ta na- -

_ . to; mals {-Qrte do _que nµnca o, odor_ ter_r1ve1 d;is:·.e,r11_e,s-é,,:,:.o-.Sófrime111to um sofrin,ento do' proprt() Cristo, em totla_ 
"Esse n1'art'1 • cne1t·n.. • e ,1 - n1emo~·1a ,d· os- -t' 1·e·1s em putrefação. No rosto dà irmã de ,c~ridades~·)!'?!.i~<:.;· 'a,_/ ~~gi(: iunà/ chaga ;_éie'- Cri_sto; remediando todo s_ofri-

. ' ' í U11 1 .-ia VIV nuo na ' -' ..... ' ' ',-, - ' '' 's_i~iHdad~ é complet~--' Ela_ 01J1a_ pa_r,a ~s., Chagai!\;, ' ',lf~/,.,::,w~~~o, 'i-~r.tndoJoda fl'!aga/ç'omo:,se•d~~ruças.s~mO!!JlO~-

como um simbOJo e -um heroi da · êoticepção_ · : -.-JC_ ri_ ·s.tã_ · -.·.' fó._ -.ssem., per.oi as,.'_resp1 ra··. º . .- od. º. r. d.·_.-ª P.-od._r_,-_1~~~_.;;~o_,P'I .. '!!... _,'·?·\::S~'.'~.rrt,à. __ ·- a._ m~._ .r,.-.º~-ª. !º .. _-~_ .... -... ~:.·,:'ftnt. a __ ,,_·ct_ç. i:J __ :'-~ó.m. ·o. ·_: __ se_' _a pl!:c .. !Ul. ~. se·.'."_'º. s 

do 
. . i , .,, -· .. __ . . . , ,,·,, --: ,, , , _ .,se,, per:~~e . . S_abe. ~eu,~}qU_7 terrJvçJs ,,~ugniw, ?~J'J:n/llOS _o~, 11_roer1os -_~ed~s .,~~:$'}~.j:l/;rljk:Cr1sto o b,àlsa_• 
Es fado" 4cclarou o Santo Paijre, falando a -- estã . esp,a~anao_. no seu_ ,intepor, e:_ qu~ .i i,ita· !en~t . _. .. \")l'if çonfartaciór, /é .. eom::e~~e 'meió, .. que ve_rdadei ramente 

d 1 - l . h l d R ta, t1tan_lea ·ela tem de ,desenv_ol11~~ _ pa~,a, !1.~!) ~fiJ~i, ___ ar, :,teremos ·11 'Virtude da, carida(!e. -. Narra a H 1storia-qµe a n-
uma Ci(;!gRÇ8O da CO Or!la C e(O:S OVaCa C _ 0111ª ó. lugar de sacrlficio em que f'losiio Senh9r. Je~v»,;ffJlito : , te$ difCristó não hávia. hospitais riem instituições:'de· ca• 

- - - a quer! 'Quanto amor, .(Hrão os -que ·ati:ntarem-'apli~·as- . rldaae; ,, l"ói Uma ·e'litÓHcà,' Fabiclá-, quem .funclou, o }ri~ 
Sua -Sant_idado O Papa Pio XII rc. confessado~ e lealmente éu'rriptiff,-Ís"·: para a placide;r: de seu -semblante_ e ele seus gestos.. me'.rae hospital. De. lâ para câ, quantas obras de carl• 

cebeu na Festa de · São Weuceslau, 
uma grande delegação da colonia 
checoe~lovaquia de Roma, a qual ex-

Ao recordar que Sãó Weric~~lao _ QLianta combatividade, dirão _os que ,forem mais pene•- dade .se tem fundado! De'orií:te nasceram? Das Chagas 
morreu pela fé de seu po'I'<;> _; àque- - i;rantes, e desvendarem o tu·multo _ dêt · IÜta_ interior d)an• . sa·ntissimas dé Nosso Senhor Jesus, Crl_sto pregado na 
la fé católica que lhe comunicaram te. da q\iara Religião não cede.! ,Qyar;itc( amor ·naquela _ -Cruz. 1!!: da Paixão de Cristo que nasceu o reconforto de 
os apóstolos, como São_ · Cfrilo. i São · · _ cçínbatviâade ! - -Quanta· combad:yiçfade· neste_-, amor,! ·· _ tantas -criaturàs -sofredoras. · 

préssou a esperança <1e que as ~utu
ras deliberações da ·paz, trariam para 
a Checoeslovaquia, a segurança E•X· 
tema -r, a paz intema baseada nos 

Illetódio, sabendo que àssim d;arlà a - Cornbatlvi_d,fde -e -:i)'nol', se o 'mi,mdo contempóia!"eo- ' * * * 
se,u pais e a seu reino uma confo~-~na- : pude's~e· ':compreender e.o.mo,· se ha~piohizam essas ·virtu:.: 

prlnclpios da igualdade de direito 
para todos. · ' 

Sua Santidade celebrou clepúis, 
o Sante> Sacrifieio no altar de Sãri 
,venceslao, na Basílica 'de São Pe
dro, e elogiou sua devoção a Igreja 
e a. Santa Sé. 

"Que· as· próximas deliberações ela 
p~z - disse O Soberano· Pon.tifice · 
- tragam ·para vós a seg11rançà ex
terna e a verdadeira paz interna, fun
dada nos princ'ípios di;t !guald4de de 
direitos para todos, a)?ertamente 

ção cristã, Sua Santidad_e acresçe11 des, cQmo. se precisa alTl/11'. até, 0 que se combate., •. e com-_ 
tau: "Esse l\Jartir iltisli'e continua bater COlTI às duas ·ma.-cs .até_- o 'qi.te ···po·r. vezes se· ·amat 
Yii-cndo na meirior!a dos 'fieis com'o tornàmentê 'por mais 'de uni' 'titulo' Justb; co~o estaria 
ÍÍlll simholo e 11m herCíi ela coriceµ-,' diversii'ii fàée da terra'! ' ' ' ' 
ção cristã- elo_ Estado. "Confia e a S. · · - ; · - · - · * * _. * 
\Vencesla0 , a esperança de que -no 
fio,d rla guerra se ·1-~stàbeiera: ple
nctnie11te a liberc1arle de ·vossa vida 
de familia: de educa_ção :e em vos1as _ 
institui,<'ies politicas e civis, de acor. 
do com os principios _que '"Nossos· 
predecessores e Nós havemos· expos- · 
to ao mn11clo, princip:os esses que 
_tem sua raí'z no espirita e.na doutri-
11a· 1e Crist<> N'oeso: Senhor/' 

lt _: pari \as_- santas' pügnas .cda ' e~ridade ' cristã, pu(.I• 
nas 'interJorés_ que aum.éntem ·em· nóii os mar.anciais de 
amor, pug_ry~s exlel'lores;· vitorias _tanto. mais· jubilosás. 
quan.to mais pacificas, porque, Cristo é-:o :Rei do Paz, mas 
em todo· caso~_vitorias que t,ão se desdo_uram com a ener
gia e 'tião·perdem ·seu lustre se a,luta ·àberta· tiver-:sido 
o uniéo meio para ás cons·eguir--- ê para as_ sa·ntas pUg• 
nas da 'caricljlde crjstl\ -que nosso Arceb;spo nos -con" 
clama. :_ _ _ 

AS MISSõES CA T'OLICAS 
Olhando de longe 1farà seu rebanho espititual, Dom 

Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota tem palavras' de 
ternura '{i:ompalxâb-'que_ são uín ,eco da exclamação dl· 
vlna: "rrÍi~·ereo? supe/'turbal'Íl _,,;,·'te'nho pena desta mui-

' ·,. ·'l '; • ,. · .• ,.(•;;·;· . 

' ': .Mas ,não '.é SÓ,_ o n:reihor balsamo pa~a. as dores hú~ 
m<\rias, não é. o remeclio,. ~\ a compaixão;: Compaixão, 

-"com-paixão", ·é ,o sofrimento em união com o prox!mo, 
só -porque o p,oximo ,sofre. É _o reflex~_ do!! sofrimentos 
atneios em ,nossa •propr'a .almi3. Como. fazer brotar do 
coração ,humano, tão frío, tão c!_uro, ·tão f!'!IOiStÍco, a· flor 
da qompa.lxão? Pela: medi\ação ;da Paixão de Cristo. As 
almas. sàturadàs dessa -meditação sabem verdàdeiramen• 
.ti: c_ondoer-se d<> -proximo. Só el_as têm em seus gestos 
bastante ternura, ·em. sua voz bastante sinceridade, em 
seú "procetlimento bastante discreção, para distllar na 

-alma sofredora do proximo O remedfo, ineguatavel da 
compaixão. ' ' '', ,, ' -

: Se, 'da .Paixão d~ Cri~to-·brota a miseri1:ordia, bro. -
tani-.as obras_ de misericordia, brota a -consolação, que 
)aculatoria n,à';s adequada ·para todos os que se al)1'eS• 

- tam a atender à grande mobilizaçã1> da misericordia 
cristã · que Dom ,Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota 
prom~verã; senão és~a: ''.pásslo Christi, confo,ta me"'? 

Pe. Adalberto de Paula Nunes. S. D. S .. e; AT o L'I e osl 
Para _que possa.mos ter uma ldéi,a' a obra da. Redençao l'eanzaaa:_e consú

bem nltlda. do esforço da Igreja, Cato• · med:-, pelo prôprfo · Ffiho de Deus. 
· Comprem_ exclusivamente suas Jóias e· seus presentes 

- l o·.:A L- H- A ·R I A 
na conhecida -· 

Jíca. para. manter sutis missões nos di· o miss:onarlo, !lba.ndona:hdo pelo amcir · 
versos continentes, é absolutamente ne· do Salvador ós encãntôs de' · sua patria. 
cessa.rio que tenhamos di:mte de nós o e a vida feliz e . comodà · de sua familia, 
vasto campo de atividades __ desenvolvi· jamaL~ deixa ofuscai· o fdeal dá súa su-
das por esses !nconfundive!s soldados _ blimc e !ncomparavél vôcaçã<i de apos-
de Cristo ..:. OS MISSIONAlÚOS CA· tolo. no mais amplo Stln'tidó que se- po,;-

,e A:,5:,A C. A S T A O 
TOLICOS. sa emprestar ·a.o termo, Ele ta.mbem 8UA' • 16 D~ ·; NÔVE\IBRC{ lf 26 

; ÍÊsgui111 : ~ . -B,~ '..uchieÍ~l 
--OFICINAS 
_PRQPRIAS 

/···· Ynicos uvnc1Wionario1 doa A F A \J.&:. 
Para nós catolicos, uma meditação quer contribuir. Pf.SsoaJmenté,, t>atlli que 

sobre o que a, Igreja de Crl.sto tem fei- se apresse aquele ' grR1.de e suspirado • DOS ;r.elogi.011 • E L E O T. 8 A • 
to e continua. a fazer em beneficio_ dos dia, predito pelo séu · M~stre dlvinc,, em J. : ' ' '' ' ' . ' ' :. '! 

·.~ .. 
povJs ainda en~oltos na idolatr:a con~- qur haverá um sp rebal'll:l?_ e um só -Pá$· 

. titué legitimo motivo para que excite- tor. PJrtanto. o fim das ml.ssões cat_ó-: . , d 1 - I' • -do 1 
mos em nós mesmos um santo orgulho licas ê ª conqufst.a da~ almas_ para ~os- Hero,~s· mo 8- -:p·ie 8-0-º. ,,·e igiosa s po oneses 
pelo -fato de sermos filhos desta grande so Senhor Jesus Crl.sto. É esta a sê_de , r; · , 
ll carinhosa r.1ãe, qué . ~ a. Cgreja cato- _ que tori1a o missiona rio lpguleto efü1ua11- . " ', . , ~ , , , 
lica.. Para · os que ·nãó C0111unga11j co- to não ve1n a realização· plena do,. brado- . <~· · • ' 

nosco na mesma,Fé, as realizações das do Senhor. ,_ . ,- ', a· mp· o· ·s· -de cor1cen·traça'"'o 
ml.ssões cato!lcas excitarão_ uma ·aclmi• -Porem. o homem não é S0lll\?ltte l'..1- nos e , -

_ .ra.ção' profunda nas a!mas sinceras. ma Ele tambem tem um corl)O, _E a 
·muito embOra a.rastadrui da verdade, ou Igreja desconheceria a vcrdadeh'à: na~ - , . 

' · •ui·eza do 1101·11e- se· na-0 _ ti·aba"''~~-º Nos_ c:ir'cutos catoi-icos· 110loncscg f:C guaràà, €sses trabalhadores llissi-uma. confusão Uisupor~~··eJ-no·s que ape- , "' """"'" 
nas âl!ntentam odio e desprezo à Igreja tambcm pelo seu b_em ma.terlai- aqui l)a _- recebem· com -frequ~ncia notjcias so'. 1:1ula ·,a'm catitando ou ·assob!aúào 
de ·cristo. e terra. - Daí, serem as missões os maio-. -,hr,e a: dHicll e angustiosa situação·; baix:o pará.' recomeçar a Missa qu::m· 

· _res benfetto_ re;_,da hÚmanidad~. P.rEt, (lo·aciuele. ·se 'tinha afastado. Tal era 
Ha- 2· o seculos qu· • , à. .. Igreja, fiel à do c<Íili!Ja:·triotas que se -.acham em - ·t·· - 1 ab· ·t tal ad·o·tada n· esse ~ sentemei1te .. .as . missões c.atolicas Sl\S<- . _ - a pra 1ca - 1 1 t 

missão <;l!vina que recebera do ·seu fun- t~ntam tnais _ d<i1 25,200, leprosos. E!\1, ·c~t.h'eirc/ .Iios campos ._de ço1we.ntra- _ campo dé concentração. uns dos mais 
dador: vem promovent,o à. evangelização 881 hospitais sâó recebidos, gràtulta-'t- çáo da. Aiemanhà e paises ocupados.· triste1henfe éelebl'ados dominios da 
dos povos. ·-vínte seculos de lutas lnin· -- - mente, -36 _300 · doentes:.- _ 1;s71 :orfanii- · · Tais not:cias · às vezes são dadas ii,ir: -·- Gestaúo: Qu'àmlo O Sacerdote ofkian- · 
té1Tuptàs .para levar· -todas as na~óes 'tos dão a,brigo a,}1:i9ÔO. ~rrnos. __ :Éara 'tésteriJírnhas . oculares,· por. pessoas. te erá desto'bérto, como· ocorrià qua- · 
aoo pés·da Cruàredentorii. de Jesu.5_Cris- 11, velhi~e desaihpa-radil, existem;. 428 ·q.Íle i;o_frúán-i tamhem esses· 1i1a11s s,i / sempre, ,_era separado- dos ,;eus 
to! Só este 'fato, já (!o per si. cónSlitue abrigos com os se'us 17,800, a,silados. 'tratos; essas narni'tivas revelarn ·rompàn!1éiros com destino· desconhe· 
uma gloria in1om:doufa -na historia da Ainda_ ha as 3_pofe,sco!JlS_ ~oiu sêus';d~is ·, itÍultil?los 'detalhes que mo~tra1\l o 'cfrlo, ·, • Â!,ies'ar dé tudo, ''oútr'os. ::la· 
Igreja' 'çle ~us. ' Coma ur,. raio de luz milhões de, a.Junos, ÓS .. 400. :; sem!nar!os_ l1eroisiií/i"é' a Jiaciencia' vérdaiieil'a-: cérdotes pi'isioi1eiros ocupav;un o SEU 

qu0' se. - desprcendemlo . c;ontlnuamt?nte -missionaÍ·ios _ com os ~~us nrnJio. semlria, _ , _ inente -gri_stãos. · das vitimas. Í 1.Í::-;ar, e à celebração frequente da 
da cüpulá de São Pedro se irradia pelo ristas. e tantãs outrat instituições~ qt!.~ •. ' Uni 'ofic'lal do exercito 11olonês que- · Úissa ·. não se· àbandonava _tiuil'ca: 
µnlverso inteiro,_ espancando as trevas _ a Igre,là. ma.nfetil -· graq~~ ·:Ji_s '·gm~ro~âs '_' ~~cap9y:.rece!1te1_11entú ~lil' P!)IOnia, <léu ', _ :Ao );>assar _ em revi~ta os diversos -
do· paganlllroo · e' projetando a luz da _ contribuiGões _dos_ fiéis. catq1tcos, .crê·: tQs' 1rovas: _lrtfo_nu,açoes à_ 1_lnprensa calo·._· campos que teve ocas ia o de conhecer, 
Verdade pOr onde que se 't'efugicm a lg- dos os p:i,lseis ri~lllÚÍctõf ', í(,i,àr.a:·111,an- .: 'liça d.é ),oii_dres ·sobre a vida dos. pre,,:,' u'. informante manifestou que o ele 
mrancla, o erro e a mentira. a ação mis- _ ter tndo Isto, se--:· exlge1il _ m\iltos - so;s n,os,: campo~ de _ concentraç;)o. ' pswie_chh era. o pior de todos, 0~1de 
:;ionatia tem conduzido. no decurso des- sacrificios. "l!uita boa vonracié. muieo· es~ Contoti -- particularmente · certo caso - sobre 80.000 presos, motretn diaria-
ses 19H anos, nações ii1telras a.u conhe~ p!rito de abheg!lç~.o·e ·nruitó'dll'Ílliétro.' -em qiie <levido a tiroiblção de célci_- 'mente 300 poloneses, numeró que'úa 
cimento da. Verdade reveláda ·pelo Fi- o que o leitor Irá fazllr ~ias hi!S§ões·, brar l\'llssa; um Sa~?rdot'e polonês - '-estaçãe> invernal sobe a. -500. ~'re-

INSTITUTO _"JOÃO·_ E BAFAELA 
PASSALACQUA" 

MISSA EM ÁÇÃO DE, GRAÇA PELO 
25.o ANIVERSARIO 

Serâ celebrada no próximo dia 24 
ãs 8 hs. na Capela do Instituto ",lão 
e Raraela Passalacqua" u1na l\íissa 
em ação de gràças neto 25,o aniver-

·-sario da fuhdàção dessa benemérita 
instituição. 

neaparece. a imprensa cato
-lica. -belga -

Segundo informações. transmitidas 
dá Loudr.es, pela N. C., o orgão das 
operarios · católicos belgas intitulado 
"Liberation". foi· um dos três primei· 
ros periodicos que reaparecerani ,·nas 
mas 'da recem-libertada Bruxelas. 

Na .prin!eirn págfüa aparecia o re-
-trato do· tei, Leopoldo, com i.m1 tl'e· · 
c)lo de sua mens,igem ao p'ovo bel-
ga,. nos seguintes termos: · 

sua sersão primitiva_ tureza; e os levianos, os trefegos, cs 
inconsequentes as criaturas candi- - ·O "Contra Nassau" foi, 'l}Or isso; o _, : 
das de corardo que acham sempre lionto de _partida dum. largo- mo·vimen•. 
tudo co.r-de-1·osa abriram os- _olhos r,r,n• to, de revisão hlstorica, visando res•,, -
tindo como a realidade era diferen, taurar na sua pureza. a· verdade bis·, 
te das doces apal'encias. · torica do . Brasil. Os historiitdores 

~ brasileiros de sã conciencia, sentem E c01no . .Lubamho conseguiu isto? \ 
Eõcrevendo em· Frontefr.as O ".Co_ntra necessidade d_e - empreender 1::0lll_ l_ll'• 
Nassl!-U'~ _ _ _ · , _ _ _ -. - .. - , genc,ia esta nobre tarefa. · 

_ ··:O t),f.elto- f91,: n,~- .i:e11lidad_e, · fµlri1i: - Tem, 'assim, . o C<C_o11tra Nassau", 
'nante. ' - ' ' ' _·' . ' . ' ' ' ' . ' ' al'éni do e seu meritp ;jntrinsecC)' qu:e;' 

,o país esfrerneceu de nç,rte ·a sul. como se vê: é imenso; este o·utro, ~ião 
Tão nitldos, tão transparentes os men_or .de certo, de ser a p.edra fun· 

fundamentos e a inteligencia da s1rn <lamentai dum -belo monuínento .- ã. · 
-argumentação 6ela, nobre, exata qne pati'ia,. de ser o primeiro grito _de 
nenhuma voz audaciosa poude <:011- alerta, o_ sinal duma salubre· reação;, 
tinuar a defender a já indefe11savel dum uolJilita.nte processo de l'estau• 
idéia, das apologeti!)as nassovianas, ração de ,muita grande veràade 'que 
com grande magua para os socio· anda escondida e' -e1i:Jpoeirada. nos. 
blstoriadorés corifeus da· singular · -desYãos de_ a1;quivos desertos, eiiquan-: 
e~travagancia. to' cá fq_ra .a fantasia, ·desenvolta. e· 

A verdade é que." Confra Nassau" intencional elos "adeantados" vai· re• 
abriu novos e niais amplos hor!zoú- compondo o nosso passado com as fl• ' 
tes ao estudo dessa· curiosa figura, gúras-e as cores do.seu agrado e'1las-
incontes_taveimente grande, do mer- · :, Ias con·veniencias. · , -
cenario ·conde alemão, grande' ho- ~ Que os moços receba,iil .ateµtos e· 
ruem, fnas . grantle inimigo, não es• de coração aberto a -lição do grande · 
quecer. Pode-se_ a_dmirnr, pode-se e mestre pernambucano e -realizem o 
deve-se mesmo respeitar a grandeia que os velhos não puderam ou não 
düm Inimigo. O que não é li<i!to, o , souberam realizar. 

' ' 

Fundamentos historicos do Espiritismo 
Pe. Vicente M. Zioní 

A0 falar da Origem do Espiritis-' 
mo é preciso senrpré distingüir n(- ·-

tidamente duas_ 9ou~as: os seus. 
princípios ou fundamentos históri, 
cos, e· a sua organização, ou forma 
sistemática. · 

Sob o primeiro ponto de vista, o · 
Espiritismo & tão antigo quanto o 
muncfo; sob. o segundo aspecto, teve 
seus inicies pelos meiados do secülo 
passado, nos Estados Unidos e ria 
l!'rança, gr.aças às artimanhas das 
tristemente célebres irmãs Fax e da 
antigos postas em -confronto cóm os 

FUNDAMENTOS HISTõRICQS 

ingenuidademõrbida de Ala·n Kardec. 
Históricamente, sob o ·ponto de· vis

ta dos 11r!ncipios, fatcis e -crenças 
que determinaram o seu apareci-
mento, a seita espirita é antiga 
quanto a Humailidade. -

A crença na existêircia de um 
mundo invisível; :povoado d•• Psplri
tós, e almas de mo'rto~.- ,,,._,,., ·como 
na ·possibilidade de urti:, ,-.u"1u111(;ação 
com os seus habitante~, foi admiti· 
da pcJr todos os povos da terra. 

Além tlis_so. desde a mais remota 
antiguidade, os liomens que perde~ 
ram o contato da Revelação divinà 
Yeem se esforçando debalde .por eles, 
cobrir: o meio mais fácil e seguro de · 
estabelecer esta comunicação. 

Donde as ptáticas e os artifícios 
ma:'is curiosos; os iudividuos - e 2s 
instituições mais ah_surdas, ccinsag:-a
das à este mister, -e tão· comuns a 
todos· os, povos- antigos é moder-nos, 
segundo nos dão testemunho os ·Li 

T;A N'AQ·R..AN 

.... te '. femirilno ' - · 

ví:os San.tos, e a literatura profàn$· 
dos tempos mais avançados. · 

Sirvam de exemplo,· a. t_ítulo 'fül 
ilustração: , , ' 

1) os Livros sagrados. do Antig<i: 
Testamento: o Levítico, no cap. XX; 
vv. 6 e 27; O Deuteronômio, e.XVIII, 
10-12; O Livro de Daniel, VII 19; o 
1 de Samuel, c.xxvm, ·s.;_, e tantos 
outros mais, sem excluir· os do Novo 

· Testamento. 
2) os escritos de filósofos, histo'ria• 
dores_ e literatos da Antlguidad·e, 
com" por ,exemplo Demõcrlto, Pitá:!l'O·· 

' ras, Sócrates, · Platão; Aristóteles, 
Heródoto, Plutarco, · Homero (Odls• 
seia, c.Xll, entre os gregJs ;Virgl!io, 
I:Iorá-cio, Clce_ro (à.d TuscuL l.16·37); ·' 
Tác1to, Stietônio, Plínio; etc. entre os· 
i'omanos. 

Nem faltaram cidades que·::sé ce- · 
leh1·izaram pelas suas práticas _es'pt.C 
raas, v.gr., Herac!eia,_ f;feso, _ 9unas7 _ 

Conclusão 
Destas - li geiras consl (léraçõea 

pode0se çoncluir que o Esplritl,smo. 
ccinslderando- nos seus fundamentos · 
i1lstoricos, não é de t1oje, ,nem p:atri• 
mõnio de um único povo .. Ao contra.. 
rio perde-se na nàlte dos __ tempos, 

'tendo proliferadc em tôdas as_ nações 
que· se afastaram do -verdideil:o 
Deus, ou pelo menos déturpa1·,am 
grn.vemente a l!dlma Ideia que deve, 
'riam· ter; da D!vinda_de. i 

Alélll 'disto a 'Historia dos-· povo!') 
arttlgo·s posta e mconfronto com <J!l - · 
fatos hodiernos perxilite af!rínar ·que 
os mediuns espíritas de boje rião ,sào 
mais do que tipos aperfeiçoados· doa 
·.,rt~!gos · adivinhos, prognosticadores, 
magos e agoureiros, curandelros, feio 
tioeiros, mágicos ou: . encantadore~, · 
necromantes, slb!las - -ou con·sultMes 
de espíritos. · 

lllo de Deus. · · neste mês qne Jhes é detlicado. A lgtej~ ;-ezava-,i. _ durante o seu t1·abalho, quentemente .. os ,Pns1on_eirgs _ são 
o fim por. que pelejam, em a1'duas JiJ- . espera. neste_ mês rJ~ ciü'ldáde u'rtiver.:. _ épquanto, butros -compati:l<\tas, que· fe · o\Jrig<!-4~s · ?,- · ti~rn:iaMcer df pé · tra• 

".Estarei se1ilpre com vosco em Pl;ln· 
sa\nento. Sede fortes e valorosos 
Tende confiança e sobretudo man· 
tende:vos unidos, Deus continuará ,; 

, ~: , - ,,-.: Otimo fortifican-

-_ ' -.~··'.,,._-~_tt_··--,-- __ · ' 
Form_ulâ do Dr. 

?, , Tepedino. - Mer,cê -

de seus honno• ~ 

2) que os fenómenos espíritas· e 
suas sessõe:, doútrlnárlas, QU à!p'~ 
rimentais, reiteram, - ·s1mplesmeqté1 __ 

os fatos pseudo-niàravilhosos, da an• 
tiguidade, o a:s lnstltuiêõeii\ ~Óng~ue;' ' 
res, exlsteµtes entre ós gregos, ro_, -tas, os missionarlos catO!icos. nos s~us sal. o auxilio esp111tanei -de"S<'Us filhos eúcon_travaiú ao seu reilor· ·'res1mn• 'bálbando durànte todo o· dia. Natu• 

multiplós e diversos posto~ cte at:Ytrlac,e. · p!'lr mele, de suas oráções, ctos seus' sà- .cliam' i'üiàne!ra 'de acolit0s SE'ril ~1is; ' ·r~lri1énte:. aiguns · .caem _remdidos pela 
riãO pode ser outro. s~n~o O (1~ salva- crificiOS ~ C\3, SU~ iOP,~l'l)JtµÇâq' jnatC~ _' petH]E:l; :as .l'arefas de .:que <"Stil V;i llT en• _ fádigà.; fl enfã.o' 0$ ,/>Of1lpan11eiroi; 1lrnis' 
r;ão das àlmas que ainda -ct,·Econhec2m ria!!... · · · · _ -~ :eqrreg;1d~s; Ao aproxinu_tr-$e ,al~11111 ··fortcir·_e -j9ve1113· .vêm em seu aui.ilio, -· 

: ~ ;. : .. 

--~·. 

protegendo a flelgira e nos concede, 
rá num futuro proximo. a paz. a con• 

· co.rdia e a liberdade. Tenho cónfian, 
ça no futuro de nos~w p_atda. •, 

· nios · espe·-ai< ,Tanagran yemoça 

a mulher. ... ,; ' 

_ manos, assírios, fenícios, bab}!~rilos1 _ 
egípcios, maxime do tempo dQs Fa, 
ràús. (C! Exodo, VI a Xll, · 

I ,', 



/ 

Sãó .. Paulo, 22 de Outuuro ele H)~f4 'tEGION-ARIO. 

[0~,Q RETRIBUIR A DEUS O BENEff (IO DA VERDADEIRA fÊ . J O I A S ~·~~:~N~~~:::;
0
,e;;:bi!~\L~::~:e! 

A• grave obrigação em que se acham os catolicos de auxiliar as Missõe:5 ·.· . GRANDE , ESCOLHA EM- OBJETOS PARA PRESENTES 
r j)a, Carta. ,Enciclica. ":\Ia:dmum illud 
111!.llnus",. do Santo P3dre Bento XV. 
,sobre . a l'ropaga~ão da Fé pelo orbe 
-terrestre, . extraimos o seguinte trech-0, 
111ue trata. da-obrigação em que se acliam 
Gs ~atolicos de dar- seu auxilio às Mi.s· 
aões; 

1, OBRIGAÇAO DE AUXILIAR. 
AS l\IISSOES 

• Apraz-nos dizer ainda uma. palavra 
& todos que· por. meio desta grande da
<liva. da mlllericordia divina, possuem a 
verdadeira .Fé ·e participam dos inume
:raveis •béneficios que dela emanam. A 
~ua. primeirll atenção lla de ser, Jení.brar
~e . da . santidade do mandamento que os 
<Obriga a auxiliar as santas missões en
tre os .infiéis, Mandou Deus que "cada 
'tlm; culdl\Sse de seu proximo" (Eccles. 
:XVII, Í2); ora, este mandato uige tan
to mais, quanto mais premente. for a 
:necessidade do próximo. Ma.s, que clas
.ise de_· homens têm mais _indigencia. de 
~corro fraterno que o~ infiéis que, ig
ltorando a. Deus, jazem vencidos por 
paixões cegas e desenfreadas, 60b o po
der· do demon!o, servindo à. mais ínfima 
das · servidões? Todos portanto, que 
auxiliarem ,de acordo corri suas forças, 
!!)ar.a. ilumina-los, concorrendo para a 
!Obra. dos mlssionarios, terão cumprido 
'.P(lf.: parte . seu- dever no ponto capital, 
e terão ret;ibuido a. Deus de modo agra
fiabiU~lmo o ·beneficio da !ê. 

2. MEIOS DE · AUXII,lAR AS 
J.\USSOES 

:&) Oração 

Três são ~- gcnel'Os de ai.xilios ciue. 
J>O!iem ser1 prestados . às missões, e que 
,-,s proprios'.. missiona.rios não deixam de 
pedlr, , · 'o primeiro, que cada um pode 
,oferecer é · que pelas orações Deus llles 
aéja--propicio. Já o dissemos e o reoe
tim.cis: ·é vã9 e nulo o trabalho empre
endido peios mLssivn.arlos, se não for 
:t:ecundado . pela graça· divina, a testando• 
,o São Paulo: "Eu plantei, Apolo rcr;u, -Deus porem, deu o incremento" 
. <I.Cor,.III, 6>. Para l.mpetrar esta gra
ça, ha porem, urna unica via, aquela 
da. perseverança- em preces humildes, 
poill, "t_udo o que pedirem, ser•lhes-á 
concedido por meu Pai", diz o Senhor 
(Mt. · XVIII, 19). Estas prece.s como 
todas· 86 outras, não podem ficar sem 
efeito, numa: causa, a mais _excelente e 
agra.davel · à Deus. como Moisés, no 
cume · de um monte levantando os bra
~QS' impetrava o auxilio divino, enquan
to .. os: Israelitas comba ttam contra os 
Amaleéitaii, · assim todos os cristãos dc
vetn sustentar com santas preces os pro
pagadóres do· Evangelho, que ativamente 
~rabalham na. vlnhll. do Senhor. Para 
cumprir bem este dever, foi tnstitu!do o 
Ap<>~lado da Oração, que recomenda
:inos com lnsil;tencia, desejando que nin
guem. ~ .exclua de sua participação, 
:mM todos auxiliem. no· trabalho aposto
l~o, · senãÓ· trab.i.lh:tndo, pelo menos re
l!llllldO, , 

b) vocações. mis&onarias 

Em segundo lugar deve ser ~mediada 
1t, carencla. de mi.s.sionarios; esta caren
cia que 'àntes Já não. era. pequena ago• 
1·a;, terminada a guerra, subiu ao auge, 
e .tal, é·que muitas partes do campo do 
Senhor ·estão privadas de cultivadores. 
Nlsto, sobretudo, vener.a. veis irmãos, de•. 
~ejamos. que . tenha!§_ vossos cuidados; 
:fareis _ cousa · dignà ãé. vosso· amor à re
liglãó,• s{ cultiva:rd~ zelosamente no Cle
l"O · e sem!nado. •:Dlocesa110 os germens 
(la. vócaçã:o ~po.stolica que -algum mos
tra.r conter ·em ·si. Neste pon,to não vos 
~ngane a. aparencia do bem, ou vos 
abalem ca:lc'!los humanos, como se rou-

basseis ao bem de vossa.s · propria.s Dio- . 
ceses o que concedeis ·às missões estran
geira.s. Em lugar de úrri unico sacer
dote que ~nviardes para tora, Deus sQs
cltará diversos outros utilíssimos no .meio 
de vós. Aqueles que ·dil'igem ordens· e 
congregações religiosas, ··que· cuidam de 
missões . estrangeiras, . pedlmo.s e supli
camos que não destinem .p1u·a obra .tão 
importa1ite, senão os mais- eminentes 
membros,. ·aqueles . que brilharem pela 
inocencia. da 'vida, ardor de dedicação 
e zelo das almas. 

E quando · tiverem ouvido que seus 
misslonarios sucederam-se bem em con
duzir o povo da superstição impura pà.-. 
ra a ·sabedoria cristã, ~ . tendo funda
mentado com bastante solidez a , igreja, 
transfiram.nos, a estes sóldados eleitos 
de Cristo, para ·outro povÓ, 'para arran
ca-lo. também a. este, das garra., de M• 
tanás; e tudo o Que . por eles tiver si- \ 
do conquistado para Cristo, deixem a 
outros, sem vislumbre de contràrilldade, _ 
com o fim· de melhorar sempre· aquela 
seara. Desse· modo; fazendo fertil m~-' 
se de almM. lucrarão da bondadé divina 
riquíssimos bens para. suas . Congrega~ 
ções. 

' e) Finanças 

Enfim requerem-re recurses, e não 
parcos, para manter as: missões, maxl
mé por terem ci'escidÓ _ lme11Sámente 
suas nece.ssicla.des . por·· causa . dá guerra, 
visto que foram tiradas e· destruidas tan
tas escolas, hoopifais, · casas de saudé, 
ai;i!os. 

1 
"-pelamos .. ii. .todos . ó.s ç"orações 

nobre.!!, para. que S(tj?,m liberais no que 
puderem. · Pois, "quém tiver a· fazenda 
deste mundo e vir. 5eU- Irmão .em· neces
sidade .e trancar . seu coração, como a 
caridade de. Deus pérmànecerá nele?" 
(l Jo. III, 17). 

Assim se exprime o _._Apostolo São João, 
falando em favor daqueles que -estão. 
oprimidos pela necessidade de ben.s mi!.
teriais. Quanto mais . piá.mente. deve ser 
observada. a lei da· car'.dade em nossa 
causa, quando não só re trata· de aliviar 
indigencia e nJcess!dade, e outras m.1-
serlas de multidão 1nr1nita., 'mai& tam
bem e mormente >Lsto: de resgàta.r tão . 
ingente numero dé .almas d,a · orgulhosa 
tirania. de satanás,· para. a liberdade· dos 
filhos de Deus! 

ORGANIZAÇÕES 

a) .... Por isso, de modo especial de
sejamos que sejam • ajudada:s pelá. libe• 
1-al!dade dos cat<>licos·· · a(!uelas .. institui
ções que são. de . proveito maxüno para 
as .santas mwões, · A . prime~ · é a 
Obra, -que sé chama da. Propagação da. 
Fé.' diversas vezes. recomendada . por 
Nossos antece,ssores; para ,maior uber
qade de frutos opin;tos no futuro, que
remos. que o.Sacro. Conselho tome d.111-
gent!sslmas· provldencia.s, . para que no 
futuro -suas rendas ·em donattvo.s gene
rosos · ainda :suban1i' Dele devem provir 
os recursos_ com qué ·. as. missões,-. tanto 
as que já' estão Jund&las, como as que 
o forem/ se~am sustentadas: c·onfiamos 
que ó orbe catol!co não permitirá', que.
enquan_to · os outros nadam e abundam 
de·' recursos para. difundir o erro, Ç>S 
nossos _semeadores lutem com a indi• 
gencia. _ . 

b) - A segunda. instituição que tam
bem recomendamos.· com véemencia é a 
Obra· da· Sànta Infanclà, cujo· fim. ó. 
cuidar que às crlançàs rilÓribundas dos 
lriflé/s seja. administrado o·.· bat!lÍmo: 
tanto malll reco!)lendavel · é, pórque tam~ 
bem · nossas crianças podem partiq!par 
dela, e compreendendo tão cedo, qua.nto 
valor' tem. o dOrÍl da fé, ·aprendem a co
laborar . para proporcionar este dom a 
outros. 

c) - Nem re deve deixar rio olvido a 
'"Obra de São Pedro"; como dizem, pela 

qual se Ctiid.a da educa·ção · e formação 
do Clero indlgena nas· mJssões. 

o proveito cÍas missões .seja o.;inaximo. 
sabei ser Nosiio desejo·, ·que em- todas as 
Dioceses · do orbe catolico,· seja, :Institui-. 
do a qµe chani.am. de:~· Associaçao'-'Mis-, 
sionaria do .Clero", que··estiU'á sob a :dl~ 
reção do Sac1;0 Conselho dit_ Propagá:.; 

Grande variedade. em RELOGIOS .das methores marcas suissas 

B:ento Loeb 
Ao la.do disto queren,os que· zeiosa

mente seja .observado o que prescreveu 
Nosso antecessor Leão. XIII, . de feliz 
memoria, que na festa da Epifania do 
Senhor,.em todas·as Igrejas.do orbe ca
tolico foS,S/lm , feitas coletas "para 1'.e-. 
mir·os escravos ·africanos"; e· tudo· o que 
houver sido coligido em. dinheiro, .deve 
ser enviado ao Sacro Conselho da Pro
pagação da Fé.', 

; ção. ·da. Fé, e já, CoQcedemos ,àO:' D}~SD)O. 
Sacro Co1iselho todas;'as: faculda.dei. · 

De origem reéente, da. Italla> _em pOU• 
.co tempo ·di!undiu0se,_l)!l.ra, outros , pai-' 
ses; floresce. por empenho' nosso,· e 
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d) - Mas para que mais certa e fru
titera seja. a execução de.Nossos desejos 
deveis, · Venera veis Irmãos;· dirigir · de 
niodo peculiar o fervor •de, vosso Clero 
para as missões. Pois, os fiéis inclinam 
e tendem a auxiliar os va.rões 
apost91icos; e vós deveis saber . usar sa
p!entemente dessa tendencia, para que 

já. foL ado!'1'ada.,cte mitttos berieficios de_ . ' W11 
indulgencias pontÜicias.: . E com irazão:: · ·· · 
por sua. fundação ordena-sê otimamen~ :f Al fClU · O ,p R OFE S SU 9. 
te áqueia. ação dos clerigos, que· <iue{ 
despertar nós cristãos interesse. da · sa:1- · JO.NA.TH·A~ · SERRANO . 
vàção dos pagãos .que - sãô lriumerM;,: e .. . : . . tl ; ' . ... . .. , 
promover aqueles empree11dimenoos que· · . Vitimado• por ·'subita enfermidade 

. esta. Sé Apostolié3: já aprovou 'como -uteis ·. fa1eceu -ria ma(lrugada. do dia 1.7, r.n{ 
às mi.s.sões. ·· · fUâ: residéndá; _no-· Rio;. o profE!ssor 

i SANTA . SÉ . E A QUESTÃO . PfA8ABE 
.. ' , ,, 

.Jonathas·.:sertano, antigo. lente; elo 
Co1eg:ó· ,Pedro. II, militan~e' .da Bôa. 
Imprenl.a. e.autor de, .varios ·. Jivrds cíi· · 
daticos. _ · . 

Q'. profesS-Or .Jonathâs. Serrano. e1·a 
pai .:dó . R,ilvmo .. J;>adr.e -Luiz Serrano, 
da Companhia<de Jesus. .,. 

Os povos cristãos não devem permitir que seja· creadá · 
uma situação privilegiada· para os jrifieis ria ·raíesfüia. 

. ~- . ,• ' 

Não, D.esper,dice!·-. 

SENHOR: VENHA A __ NóS O 
VOSSO REINO 

Como vem ' lentamt!nté, · ·o Reino c!e 
DtlM!· 
, Observo· o mundo, Sobre a tel'T/1.' ma.is 

. ou . menos mil milhões ·e -ineio dir almas. 
E· rlestes, mil <milhões· de pagãos:. dois 

terços -cUdnttndo. O te'rçó que sobra, ain• 
dà dividimos em ·d.ois,:umá. ,metade,·ca

. tolica e óutra, ·císmaticos ou protdtán
tes .. E. isto ,quase,, a 2.000 .anos depois de 

· Cristo! -- . . . . 
. • 1:. '.claro que se· podem salvar·, os que 

· são·.de-boa fé, ainda._·qu,e numa·.rçlígião 
falsa;-: D'eus · enviaria, · .se preciso , fosse, 
·,im,aiúo,.di1L$áo Toma.z, revelar a nma . 
alméi ., sincera . o que; é pr~ciso .pcifa . s,e . 

· sal~ar :. > · __ · , · , · : . · 
Não . impórta. · Que ,tristeza. - e sem 

irejuizo•'para· os 'que 'pertencem a cilma 
dtl Jgreia (tcdcs 'os que vtvém ém ·esta• . 
do :~e -graçà onde .,Íuer '·que estejam;: -

: que·-trí.$tésa pensar que li corpo da Igre-
1a., :C Igreja ,visível· é, após• tantos secu• 

l\ · Igreja do· Santo, Scipu1Cro cm· J er'usa~e111 -~ .,,/ ,, : · los,' aínia p6ufo · triunf1fote. · 
. ·zniz~tos. e ctn.ccienta:·milhões·· de dis• 

russo· em· que .entrefantó a libêrda.. sid-_~tes·.- duzentos e oite11tà. e seis mi-. 
de c·~ncedida: oficialin~nte_ aos ci,;1á• ", lh6~8! segundo 'tu .ultimC!f_ estatisttcM,: .. 
dãos de. escolher .à· sua·,vontadei ema E ç,lem _de ·tudo m.1l· mtlhoes de pagãos. 
religião. havia· -feito;·niuícer,·. à: tão·':~o-. , Um:.· 11iilliàr _d.e ·.11iil1iões!. Será qu_e. eu 
ce .espe1'ahçal" de e úm· .melhor ,'portir. "imagino•: o que seja um 7!1-ilh(lr' M mi-· 

. E· nos outros. ·paizes. dó.- Oriente · que · lh_õe$? ·.-3lil .milhõer .de .m_inuws, desde ,~ · 
dolo1·oso· espetaculo:· - 'inissõé~ d.is• - nasciimenfo. -.do' Sdlvador, nos elev.a ate -

GUARDE . OS SELOS USADOS Elt S SÃO 
UTEIS PARA .. AS MISSÕES 

11."esti, mês a -Igreja nos lembra 
d1Jm modQ. especial,. no. Piá. d.as Mis
sões as· obras dos missionar:os 1,a
tólic'os 13 · as necéssiclàdes e dificnl· 
dades com qué se· .defrontam úo de· 
sempenho do. seu á!duo_ dever. 

Os missionários fazem tanto; 
abandonam .fanillia, •· pátria; sacrifi, 
eam conforto, civilização, saude e 
muitas vezes a própr:a. vida para lé
var o Santo .Evangelho · ás mais 
inhôspitas · regiõeS do . inundo. · 

. Não descuremos· a parte. qne_ nos 

. toca, embora . afastados do_ campo 
missionário, ; ne_ssa. ·_ -0llra gigantesca 
q\Je J esús éonfióu á Igreja: a, anun
ciação da- Boa. Nova ·ás ;àlmaS' de to· 
dos os homens, · · Façamos· tam.bem 
n.ós algumà ·'cousa: rezemos afim -ele 
facilitar ós. missionários as·· conver· 
sões daquelas almas . lí;nor,antes uo 
unico e verdadeiro·Deus .. DêmCJs 'tam, 
bem o nosso atixilic>' .material afim 
de que possam· c9Iistruir igr~jas, es
colas, hbspitáis, . orfanato·s, as!los. 
. Na E1iropa.··o passar-·estre1ntoso e 

destruidor dós,_tanques e aviões bom
bardeiros reduziu ir.· ruínas, institui: 
ções . missionárias, -dantes floresc~n· 
tíssimas.· - · · . . .· · · 

Aí há tantos pfol)lemas a-reso1Yer 
na no.va situação de-após:guerra, tan
tas misérias 'a. :remediar, que por 'en
quanto não •:se podei·á pensar. muito 
n~m~~-- _ 

Graças a Deus, . nos, últimos anos 
. tomaram grande incr.eme!}to entre 

nós a.s campanhas missionárias, pri!i• 
cipalmente entre a ju1-entude entu
siasta, Torna-se caua vez mais níti
da a consciência do .dever missiomí.· 
rio que inipend a cada eatôlico; um me'o hojE! en1 dia muito vul
gar izado tambem aqui na nossa. pá. 
tria 'par; auxiliar os missionários 
católicos é' · aproveitar os selos usa
das do c'orreio. 
, Há muitas pessoas que poueriam , . 
guardar·- os selos de sua correspon
dência e· outras _muitas, que_ talvez· 
com facilidade pudessem adquiri-los 

. nas reparÚçõe~ .onde trabalham, 
·Haverá com. toda a certezà muitos 

selos que ainda não são apr-0veita~ 
elos, e· contudo quanto · valor talvei: 
representem! . · . . 

Em vez de serem jogados fóra, po
deriam ser guardados em 1iroveito 
elas missões.· Não há de ser: tão clJ· 
ficil e Ncsso Senhor. não deixará de· 
reco1üpensar abundantemente o n·a· 
balho· pouco ou muito que isso acar~ 
r~L . -! 

Para as pessoas que não sabem 01~-. 
de malida·los, aqui fica um endereço 
de sempre são. bemvindos em qual• 
q,ier quantidade e de qualquer qua• 
lidade: 

CONVENTO· DO CARMO, R. l\'la_r• 
tiniàno ·. de Carvalho 114, Capital. 

Aconselha-se não descolar os selos 
<los énvelopes; é melhor recortaclos 
do pai;>er a que aderem, deixando 
uma pequena margem em redor. · 

PAROUUIA. UE SANTA MARGARIDA MARIA 
A P_aroguia de· S~nta. Marg11;rida, Revmas.. l!·111ãs do Mosteiro da Visi· 

. d L' d V . tação. Maria . (Aveni a ms e . asconce- Dmante a. Procissão toe.ará uma 
los) c;memorará a festa. de sua Pa· Banda de Musica, Nas so1enidades' li-
droeirà com as seguintes solenida· túr.gicas funcionará ·o -Côro Paroquial,. 
des, . Hoje dia consagrado aos .- . lo sob a direção -de D. Erminda O La-
des: dia··da festa·· de Santa' Marga- deià; 'com a colaboração do consa, 
rida l\laria dia ccinsagràdo acs i\la' grado Côro da, l\Iatriz de San~a Gene• 
rianos y -C9nferencia ·Vicentina e .à 1·osa. · 
pra.· União. As 7 J1s .. e méia: -1\Iissãa Á. Pa1•oquia está f;'.lzendo chegar ao 
·comunhão géraJ dá P.· Uniã,o e do po- corillécimeuto dos seus paroquianos 
vo. :,_ As 8 hs.: '.Missà: e· Com·unhão -os ségdntes -a'l)elos -e avisos: Pede-. 
geral dos Marianos e :V:icentirios des- se o maior número de anjos_ para a. 
tà e • da{ 'Pàro·qufàs vizinhas,. e. dos prÓcissão: .,....; o Revru.o. Vigario CO}l-
homelis;·..;. As O hs.'ée ·meia: Solene vida às Exmas F~m'fias e a pov,o em 
Missa Cantada:· - Ao Evang~lho fa- geral- para todas as solenidades, P~·· ... 
larã- o,Rêvnio. Conego -Pedro :Gomes, di!ido. por obsêquio a. maior ordem;·' 
D. D, Pároco da Matriz cie. Santà. Ge· silêncio e piedade em todos os , atos 
nerosa e ilustre membro do Ca!Jiuo liturgicos. '- A começar do mês de 
l\letropo!itáno: ·. outubro, en1. diante, .haverá na l\Ia-
As 17 ·horas sairá , a solene Pro· · tris três Missas aos domingos, obe- , 

, cisÍião · -da. , Padroei.ra, . ltinerarlo: decerido o seguinte horário: As 1. 
Avenida Lacerua,--:Franco,· R. Basílio hs. e meia :às 8 hs. e meia e às 
·da ,Cunha Av. Lins de .. Vasconcelos. · Jis. e nieia :ãs S _hs. e 111eia e às 9 hs. 
- A entfaua dá Procissão haverá e meia . 
-aêrição do Santíssimo, - . : Caríssimo ,paroquiano:: AuxÍli<!e 
· o andor· será .. :.enfeitado pelas as festas de Santa .Margarida 1\Iaria. 

Vem. sendo· _de.batida .ultimamente, 
com muita ins!stencia, a questão ara· 
be. P,ocura-se-agitar O mundo.·mus

-sulmano bem: ·comei os ·eJémentos si· · 
onJstas e gemem as linhas telegra-· 
ficas com os mais alarmantes e- ue· 
sencontrados· ·. despacl1os a •res_peito· 
da. luta que se esboça entre arabes 
e judeus. 

-. ~et'sa~as, ni.ultldões ·ae cristãos pri• . 18,_de" Abril d~ J.~02-,_:pe!as_àez h,~TC!$ ~
vados <le . suas igrejas e -ele. seus sa:; '., nozte! .. Mil. mtlh~es . de. P_ªg~qs !ll~s d 

cerdotes, .fi.a:tficidio de povos ·ra.mi• quç~ro~,Pº! se~un_do, eu·-_Jicar:.~ oito -anos· ·.A.-. e·n· tr .. _-o· ·n· ·,.za·ç·a,_,o·-.• 'do··.· _·sa·· g·-· Í···a· 'do· . Caraça-O· rd.' e· tos· .:de·- liberdade e reduzidos . a· com- _e ·c17!CO~!l;ta ·e:,s~is, dias :vendo-os ;P,ª~~ar. 
pl~ta penuria: - .. · , , , E eis~me_ aqui, :.estag7:1-adc na· .1~iinha 
. l\Ias.'são sobretudo os ·y ugaiês-San-' ociosida4e._'A. o~ses~áO ·(la• S(%lVaçao do . 

SOLDADOS . ALIADOS VISITAM NA 11 ALIA 
UM: FRADE [SllGMÁTIZADO 

Um elemento, porém, que as agen·. 
cias · telegraficas, procuram sempre_ 
siste~naticameute por de lado, é o 
elemento. ci·istão. existente néssas re
giões · contestadas. Para. os· qu,r' ma. 
nobra1n ·os cordões . ela politicâ. do· 
Oriente Proximo; a -Igreja Oriental é 
unia ·coisa que não existe .. - · 

Entretanto; ,provindo de fontes <'li· 

roi>êas, . tal atitude . traduz ou uma 
completa cegueira ou uma eumpii
cidade criminosa com a articula~ão 
desse movimento pã-mussulmano. Já 
no fim· da Prime irá- Grande .. Gue.rra o 
Santo Padre· Béli.to XV protestava 
contta a criação_ de uma. situação p1·i, 
vilegiacla pàra, os inf!eis. na Palesti· 
na.- situação que. corresponderia à 
op~·essão dos élementos cristãos ,ali 
existentes para não falar na cuslollia 
cios Lugares ·Santós, que passa,·ia 
para· as -mãos dos mussulmanos. 

. · · • · +' , . - ' "-· "~ m• . «•o~mer.ta? ·t "rande a · · · · · · · · · · d · M • · tos da ·-Palestina que Nos ·.preocupam . 1/lltn_uv nu.v. v. ~, '.. '.,. • . .. N ., . j .. 'd ,· 1 1 d e . ,.., 
_. . . . . ' . ·;.-;...l·t·como·elaegraade'eu.-igno- es·u· s t ·o·. macu· a o ·ora·çao e ar1a em razão da dignida.de: e·specfat q11e se~rw. ·v • ._ -• ... ,· . . ·· · · 

;:~·t~~~1~ã~ºJoende;:o:t
1
.';ót;dsoéc:~~~: : ::::::e-E '~e eujosse un~ dos operarios?. . _ · · · • _. , ·. · ·.· . _ · . _. ; . 

::ssoicid~Ií~~e~ei:~:~a:!i ó:\~;!:!!~; . 5· o . , 1' •. O' ·is· D E ' v-1 D ·A ·n· o . C·ote·g· ·,·o.. _.A .. r· .q· u.·1,r1oc· ·esa· no 
OS·. Lugares. Santos. ,ao· j~o. •dos. in- . . . · . , . . . u 
fieis, sabe-se ª' preço· de quantos es- - R E L I ·o 1=·0 s A 

A ageacla. noticiosa N. C. transmi· 
Jiu .. de Washington o seguinte inte
ressante. despacho: 

'· Mi.lhares de· soldados norte-am~ri
é!an.os, gozàram do extraordinario pri· 
;vilegio de. assistir Missas celebradas 
11or Frei Pio, virtuoso capuchinho fa
vore.cido ·com o dom dos estigmas. o 
Santo religioso Vi\'e ém um convento 
f;ituâdo. sobre as colinas que, circun· 
dani. · Sát1 Giovanni Hotondo, na lta· 
lia.." 

AVIDA DE FREI P\O 
"Frei Pio n~ceu em 1887, na eida

Jte itàllàna d•ietrolclna. Distinguin· 
se em sua juve!).tude pelo amor a r,>,
ligiã<i, q1Je sempre estudou ·com fer· 
'l'or e coustancia, Ordenado Sac:erdo

-te,. seus superiores o enviaram. em 
1916 ao mosteiro de San Giovanni 
notondo, onde adquiriu fama como 
f;:ónfessor e dir~tor espiritual." 

;, A apari"ção dos estigmas sobre· 
;veiu em 20 de Setembro de 1918, em 
:toi·ma · 'de chagas, nas palntas das 
mã_os · e dos pés, bem como do lado 
J,emelhantes em tudo com as de Nu;;, 
)lo ·_REÍdentor." . . 

"Frei Pio se encontrava absorto 
~m :oração,· depois de. haver cele!Jra
do à Santa 11:Iissa, quando suas mãos, 
$eus ·pé·s e 'seu flanco subitaménte 
coineçara_.m a- sangrar, com. chagas se, 
mi.elhantés â.s.:de -Nosso Senhor. Dur:m· 
te .â1gum:Í- diàs conseguiu ocultar o 
tp'todigio, poré~ 11m dos religiosos a<l
:vertiu 'ciue· .:havia manchas de sang;ie 
llas mangas do habito de Frei Pio e 
chamóu a atenção de seus superior~s. 
o estigmatizado prbcurou evitar toda 
investigação posterior acerca do fa. 
to,. porem teve que ceder, em virtu
de ·ua- .. obediencia, ante a disposição 
d i .seus ·superior~. A comunidade ca. 
.!Puchinha, preocupada. com a sande 
de Frei · Pio chamou "um medico. Es
te• procurou fazer cicatrizar as ch:i.
gas, porem os curativos mais as ir-
1·itavàm ~m vez de cura-las. Depois 
de·:algu;1s meses de vãos esforços o 

. mesmo Frei ·SPio . suplicou que :rns• 
].lei;idessem o/tratamento, Desde, en
tão não se··aplicam nas feridas sinão 
agua: e sabão. As chàgas hão cica
trizar,1m nem · inft:fciona,ram." 

AS CHAGAS EXALAM 
PERFUME. 

"As chagas de Frei Pio irradiàm 
~,· P.e,t:fum~ .s:.uave. U ca.nucllj_n hQ as 

cobre co;i1 ata.duras de linhc,, para 
que estas absorvàm o· sangue. So,. 
mente descobre suas mãos ·110 1110-
nfanto dá 'Missa; durante o resto ,:o 
Cia usa lll'Vas éspeciais que somente· 
recobrem a palma e· o· -dorso uas 

· · 1nãos." 
"Assistir a Santa Missa celebrada 

por Frei. Pio constitué. -um· acon_te· 
-cimo11to indescritivel. · Algumas vezes 
o piedoso Frade prolongá a Missa 
por mais de ,2 -horas, e ê 1ividéti.te que 
ao .celebrar -sofre cóm -intensidade, 

.especialmente dm-ante. a Conságração 
e a Efevação}'. · · 

"Frei: Pio 'Ílão come slnão urria Ji. 
geira refeição e nunca dorme mais 
de 3 ou 4 horas ,diarias. Passa a maior 
parte da' noite absôrto>em oraçã9 e 
quasi todo O dia ·no confess.ionario." 

"A ciencia· medica não tem !19-
d \dO explicai' as estigmas, ainda C(t;e 
0 religioso tenl1a sido. ex:anrinado 
completa· e dolorosamente por diver· 
sas vezes. Um dos medicos que es
tudou o ,caso, se_ converteu, eni vir· 
tude -dos . seus- contactos com· o Sa
cerdote estigmatizado." 

"Nos momentos em que é pre'so de 
intensos· sofrimentos, o Frei Pii>" sua 
ahundantemente e . }ladece febres 
anormais. De nada: servem nestas 
ocasiões os tennon1etros . corounsJ 
porqué• ~ão conseguem marcar a. te1n
peratura · de ·seu corpo. Foi necessa
rio tabrlcar um termometro espe· 
eia!, que somente compro_vou que o 
Frei Pio sorre febres tão altas, que 
escapam à experiencia medica." 
do- exercito dize1n .que os superiores 
do convento têm sido benevolentes 
com os soldados que desejam vi~i
tar o virtuoso . Sa:cerdote. Durante a 
l\Iissa, as tropas são coloçadas em 
lugares prox!mos. a0 altar, pàra que 
os visitantes. possa.m ·vê-lo e· ouvi;lõ 
melhor. Quan,do termina .a- ce1·imÓuia 
religiosa, Freh Pio __ os. recebe e os 
abençoa, dirigindo,lhes - palavras_ de 
consolo. Centenas de soldados, escre· 
vem a. suas familias ·narrando-lhes -os 
pormênol'es de suas, visitas ·ao reli· 
gioso''.,. · , · . . -_ 

"Os numerosos oficiais· e. soldados 
Nos seus . arquivos, esse .. Convento 

de sa:n Giovani Rotondo- · guarda as 

Numa 'epoca em que se procura_ 
1iegar à Igreja, mtsmo· em paizes ca
toliéos os priv:legfos que .lhe 11er· 
tencen~<co1i10 coluna e firmamento C:a 
verdade, é impressionante ver-se 
com que desfaçatez se trama a en· 
trega de uma vasta .região de tra_di
ções_ nitidamente· cristãs a uma b~r· 
da de· infieis que a transformllçao 
11a abominação da desolação de q11e 
falam as I<Jscrituras. 

Para esclarecimento de nossos lei· 
tores transcrev·emos abaixo um tre· 
cho .da. a.locução co11cistoríal profe· 
1·ida· sobre a questão do. Oriente cris· 
tão .. pelo Santo Padre Bento XV a 
10 de março de 1919, na ocasião em 
qite ia. reunir-se em Paris. a Co:ife· 
rencia da Paz. 

'ooo 
- .. o: proprio armistício, pondo. te1·· 
mo ás hostilidades, não eUminou 

-' uossas . preocupações . acabrunhadoras 
a proposito ,do Oriente .cristão. As 
profundas agitações .da polltica e da. 
ordem social as lutas' de nacionali
·aades não podem ·senão entravar 
gravemente o curso norntal da vida 
civil· e religiosa. Tenios disso um · 
exemplo frizante nos paises que· fi•, 
zeram até a(l.ui parte 'do Imperio 

ALFAIATARIA 

BRO·SSI 
Cavalheiro: · Seja elegante ! _ 

Vista.-se numa, dé\S melhores 
alfaiatarias do Braz: 

Facilita-se-. o pagamento 
provas. de numerosas ·.-curas milagro- , 
sas, o.btidas· por pessoas· que pedi· 
ram a Frei Pio que rezasse ou . que 
oferec~~!l-~ ,iior;elaJ O'$anto .sacrifi· · 
~iQ. ~ . ,' __ .. ...,...., 
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forços · multipljcados· e: perseverantes, · ' : . · · .. . 
por. qual resgate de sofrimentos. e -de 
saugue! Hoje que os .'entusiasticos 
aplausos. de todos os_ íiéis ;-v'.eem.<,ià11-
dar o retorno. desses santuários às 
mãos crislãs, · Nós,Nos. interroga• 
mos. com a. mais viva anciedade:· qual 
decisão vai. toinar, a seti_; r.espeito 
d.entro de algµns. <li.as -a ·con!ereneia. 
da -Paz que ·se reune. em' Paris.· Coi,s
tituirá, . 'certâil1ente, um golpe béni 
cruel desf_erido· à. Nós e a :todo_s os 
fieil!, 'a creação .de t1ma sitl!_aç(io 
privilegiada para· os tn!ieis, na. Palás· 

. tina, _e No~sa ·e· dor sei-á:nia/s· _vifa, 
, ainda. si· aq11eles a quem::sê: .entregar 

.• ·os atÍgns'tos nl.onumehtos: da relig!ão 
crístã . não .forem cristãos. 

. Saben1cis, 11or óU:tro· lado; qüe . el!> 

. tranii-e.iros não católicos;' munidos· de 

. abundantes · recursos, ·: exploram às 
miseriàs ·e ruiuas · sem numero· acu

: ·nula das .. :- nà. 'Palestina pela• guerra 
· para. al(propagar .suas. proprias 'dou, 

trinas; . Ora,. é, -absolutamente inad
missivel que tantas almas :percan;t a 

. fé .católica e .. corram,·. pár.à a:perdi· 
ção, · ali· n,1esmo pnde N!J,ÍISO. SenlÚ>r. 
Jesus Cristo, pehi:·efusãô, de Seu san
gue, lhes. ·adq1Jiriu a .vida eterna .. Ex• ·No' :proxinw. dia·- 23' celebrará as 
postos a mn •tão graré perigo/ isses . bodàs de'. ouro de vida ;religiosa o 

· filhos bem.amados·tendem para Nós Revnfo. ·Sr. P. Carlos ' Doppler, da 
suas mãos suplicantes; solicita.n, \·i· benemerità ··companhia de Jesus. ~s
vere$ e · v'estuariós . indispensáveis, , se .. ' grato· a.contecimento tem reper, 
mas tambem .·· :t-fos · conjuram· .. a n~es _ cutido · am~lamente 'rios· círculos. de 
obter o··rest.abelecimento : das mis-, 1·eláções. do destinto Sace1·dote, q11e 
sões, a teconstrução· clas·:igrejas;. a por suàs qualidades de espírito e.co· 
reabertura das. escol.as. _. De :Nossa, _ iração·• dispõe,-dê · grande numero de 
1iarte, · consciente . dos· devere~ · d·e .. admirado1:es. 
Nosso cargo, Nós · já lhes·- enviámos . · Dádo~ biograficos: . ..:.. O ll,evmo Pe. 
uma .'certa. importancia emê dinheiro; · Carlos Doppler, S. J. · nasceu 11a .Ále-
sómente ·a.. trlst.e situação da. Santa manha, aos 7 dias· do mês. de· No-
Sé·. poí.tde . ~os· imped,ir/ para;· Nossa vémbro·M ano ilidS74. Fês os seus 
viva dor/de fazer: mn_ dom mais :im• · eà'tudos priina•rios. na. sua -cidade. ti.a-' 
portante. E Nós Nos-in:opomos de ;;o• ,tal,. fazendo a-·seguir ó ,curso de hu7 
licitar desde. já a todos :os· BispQs ·,,o n1anidades .· nos· <ginasios ... da . Alema.-
mu·ndo católico· de' tomar· a peito:,uma nha., . e; dà Jnglaterra. Sentindo-se 
tã0; ,nobre · causa -e,,de despertar, _e1_11 · atrafdo para· .o estado religioso na 

· cad.t mna, .ele suas'•ovelhas,• o 1ca,Jo1•. Companhia.de Jesus, _,recusou a ofer, 
. da.; trafücicínal caridade para· com os ta do· Direfor da Instrução da · Ale· 
orientais." , . . \,. manha;,que·-o:. con·vida','.a.a cursar ,a . 

_ . ,. oOo. . .. . . . Paculdaqe de· l\Iedicina. ·· de· Berlim. 
Como· vemos, nessa·alocução o'Santo. Désej;úício fazer· o seU noviciado no 
Padre tambem protesta cdntra o pro· Brasil, entrou nà. Companhia em 23 
selitismo -prot~sta'.nie _qqe,'.,expioran,d!) .. de',outubro, de 1894, fazendo seu no
as. miserias 8 :.1·uinas, sein numero vicia.dei' na :cidade' de ·campanha. 'do 
acumulàdas 1111, Palestina ,:pela .:G1;an- Estado.' de • Minas· Gerais. · Tennina· 
de, Guerra.' d~ •1914, aluam ,propagar, do.,o noviciado, .seguiu para , ~ortu
~na "ménsagem mais ou menos tra• .gal -onde e;studou fjJosofia ua,· cida• J 
e.a", P\lra, eumregar uma'. ~xpressão de .. dé' SétubaV · Findo- o cu1·so ·ae 
de . agrado·. dos,. sêguidores. de :certos filosofiá, dirigiu-se nova.mente ao • 
fal~.Q~·- 11r~t~J~:, qo .'~~1µ!19-: i:i1.9.~er~\>· . . JlraaJl. pitra ini?iar: Q .. nu _illaplwterio 

I . . ~ -- .. - .:, - , - - ·, - • 

comunica-nos. a Juventude do Cole- onde mai.s se enquadram por certo ~·nos 
gio· Arqu!dioci;sano: . centros de. apostolado, 110 seio das ~sso• 

"-O fogo Sagrado da entronização dós ciações. . · 
sagi·aâcs· cor~ões ,de ,Jesus . e de. Ma~ia, · A ·Juvent11de do Arquidiocesa.no não . 
está conta.glande:> todós os recantos do ~ podiâ deixar de ler pela mesma cartl• 
mundo com gránde proveito. para· as a!- lhâ... Assim é que· aos primeiros dias 
mas e . para a, sociedade. Isto, . graças · . de -agbsto promoveu a entronização de 
ao -ardor, . _a.o-· zelo '. esclarecido dos seus· piedosa imagem . do Sagrado coração de 
pi·opagandlstas que· jogam com todos os Jesus. num dos vastos patios, em intima 

· meios ao 1,eu alcance para que- . se -alas- e comovente · cerimonia. Realizou-se ·.em. -
ti:e sempre mais esta· va.Jiosa devoção.: hora.:_já. silenciosa. da· noite. num am-

As sa.cratissimas Imagens- já se acham ·biente de. grá.nde pi_edade. Presidiu-a o 
em. todos ·os ·ambiente$: .n~ :familias 'e Revmc,. Pe. Capelão, Frei Julio A. R. 
nas. fabric~!, em oficinas e' colegios .. Mas que dirigiu paiavràs de animação Ms 

no Colégio· São Luiz de uci; começan
do· em 1900 ã ensinar matematicas e 
lint;ttas· nos colegios jesuitâs db Bra· 
si!,. · Terminado o~. magisteri_o, · ~oi· 
tou . à_ Europa, fazendo o seu cursQ 
de Teologia na: Universidadé Grego· 
riana e. o 3.Ó. anci de· prQvaçãó e. !ot-

jovens reunidos em torno da santa ilna• 
gem. _ 
. Em nome da divisão dos medios fa1ou · 

.o academico José . Armando de Figuei• 
1·edo; concitando a todos a se acercarem 
do Divino Coração. A seguir, uma 'ses-

- são ·recreativa. pôs termo à função._ -JUação asútica ·nii,'cidàde· de Floren· 'Em vão se procura. a. Jesus se .não, 
i:a. -De volta ao ·nosso· pais em 1908 por .Maria,.. , 
ensinou em varios colégios da. Com- Depois de tão auspiciosa. vitoria ·g1 
pailhia;. s.endo a . seguir noineàcio ,Jro_· Juventude arquitetou sua· propria con
fessor de Teologia Pastoral µ.o Semi- · -sagração a:o Sagrado Coração de Jesus 
11ario · Central de São Leopoldo 110 e ao Coração ,Imaculado de Maria, e a. · 
Rio. Grande do, Sul. . · entronização das· ima·gens na sua. sedE! 

Nomeado P;i.r,oco d. cidade de São. soem, · Após alguns dias de preparação, 
Leopolio,, S. 'Révma. deixou _sua· ea· . · o Revmo. Pe. Caio de· Castro, s. V. D., 
d eira no _ Seminario; para .. dedicar-se que então nOl; visitava, procedeu à ben• 
coinpletamente á cura das almas de ção _ de dois esplendi4os quadros do sa .. 
:ma· vasta Paroquia:. Aí foram mara~ grado Coração, um,.e·outro do Ima.culá.• 
vUhosós · os frutos colhidqs . pelo · in· do Coração de Maria. Reunidos todos 
.cansavel pastor, tendo sido _grand·e o os Cruza.d0;; da. secção interna. e à.lguns 
numero · de ·protestantes converti• da. secção externa, presentes tambem os 
dos; Removido mais tai'de··,para o Jacistas, fõi 1ida. expressiva, consagra,., 
Estado· de São . Paulo, !6i nomeado ção da. Cruzada.··e da A. e. do ColégiQ 
Pifroco· da cidade dê Promissão, Oll· aos sa'grado.<i" corações. Usou da. pa1:i. .. 
'de com grande dedicação conseguia vra. o ~tagiario academico Nicolau Ja .. 
terminar e inaugurar . a nova :Matriz · nuzzi é o· dedica.dó .Pe. Caio. Tudo se 

. da cidade, m;i_gnifico templo .pie()O• passou no meio de cantos e num am .. 
samente- oí·namentado '. com ricas ai· biente da mais· profunda. de.voção. Fi-1 
faias. generosamente oferecidas· pelo nalizando, foi projetado e comentadOI 
povo·· daquelà; ci.dade, um filme sobre "Missões e vocação". 

Conhecid!ssimó pregadoi· ·. dé t·eti·· Ad Jesum per Mariam é o lemo. que ' 
ró, . o Revmo P.9. Doppler, deu o re• brilha nó tope dá colina. 
tiró ao Clero de U Djoceses e a 23 A Juventud.e do e. Arquidiocesan~ 
tami1ias religiosas: Pregador de gran- edificio espiritual. Escalada. difícil,· 
de envergadura, . S. ·Revma. pregou sem ,duvida mas semeada dos sorrisos e 
in•1meros· retiros .espirituais, confe- comoiações da Mãe não deixará de se 
renciàs para. intelectuais, , quer em . está a ·galgarg a colina. do seU 
São ·paulo, quer. no .. Rio Grande. do tornar. suave. No tope imenso letreiro , 
Sul. ilumina. o. roteiro: AD JESUM PE~ 

·Nessa. data o Revmo. Pe. Carlos MAl:lIAM• que é fielmente traduzido poi-: 
I.loppler, será objeto· de expressivas este outro do Vel. Fundador da· Con .. 
manifestações .' de · admiração e res• gregação dós I1·mãos Maristas: TUDO, 
peitCJ entre as qu~es se destàcarâ. a. A JF.SUS POR MARIA: Tal o cami-. 
dos. antigo§~_iJ,unos. da. CpmPa».lJJª ge n'ho facil, . certo é curto e segu,Q :P.(!,ra!' 
J!~_Ull~ _ . ~ , .... -- _ ·-+•. ,,, .# , C:~1.S.?<J; ã J~lil,!ll !'J_ij~ 1 Q·~"t4 . • . 



LEANDRO BEZERRA MONTEIRO - O 

GRANDE DEFENSOR OE DUM VITAL 
O Ceará e a questão religiosa 

Geraldo Bezerra de Menezes 
o ·Revmo. Pádre Pedro Luiz Amaud, 

pelas colunas da • Ação", orgão da Ação 
Catollca. Diocesana de Crato, ceará, dl
t·igida pelo dr. José Figueiredo Filho, 

· lançou, não ha. dois meses, em expres
sivo . artigo, a idéia de erguer-se na
quel.a. cidade um busto ao d1-. Leandro 
l3ererra Monteiro, que. no Parlamento 
Nacion.&1, resoluta , e desassombrada
mente, defendeu os Bispos D. Frei Vi• 
tal, de Olinda, e D. Antonio de Mace
. do Costa, do .Pará, na magna Questão 
Religiosa. 

Com esta homenagem, diz o articulis• 
ta,· deve o Crato, berço de Leandro Be
izerra Monteiro, comemorar o centena• 
rio do grande Prelado olindense. · 

Neto, que me glorio de ser, do ilustre 
parlamentar, -e, pa1· droit de naissance, 
herdeiro humilde das trndlções catolicas 
de minha familia, cortso1ou-me muitíssi
mo ·a sugllcStão. Ao ltitor, poderia repe• 
tir. com simplicidade, uma frase· de meu 
.pai, o inOlvid)lVel dr. José Geraldo Be
:z:erra. ue Menezes, fluminense, tão orgu
lhoso de nossa. fé: '' S_aiba você que o 
Ceará é a. terra.· mais catolica do Brasil, 
e a.· minha familia a mais catolica do 
Çearáu. 

Conservo -0 precioso arquivo de Lean
dro Bezerra sobre a Questão Religiosa. 

' Neste artigo, revelarei apena,.<; alguns 
documa\tos ineditos, para que se pOs
sa. avaliar, nitidamente, a justiça da hO· 
menagem. 

conquanto na epoca .figurasse como 
- i!eputa.do geral p0r sergipe, onde fóra 

tarobem deputado provincial e exerce• 
J'a durante longos anos a magistratura, 

. Leandro Bererra Monteiro por varias 
'Vezeii subiu· à. tribuna da camara, para 
.illterpretar -0s sentimentos do povo cea• 
3·ense, o qual, note-re, já representara na 
Assembléia Nacional, em 1861. 

De inumeras representações da provín
cia. cearense ao Parlamento, cewurando 
a atuação do gove.l'llo em relação à 
Questão Religiosa, foi portador o dr. 
Leandro, que sempre a .. entregava pro
nunciando veemente discurso contra as 
afrontas e · a. per.scguição aos Bispos. 

PQSSO indicar as representações, leva
das à camara. ein 10 de Julho de 1874, 
de 5.134 ha,:i!tantes do Ceará, entre os 
quais afirmou o apresentante, figuravam 
pessoas do partido liberal, comervadores, 
dilssidentes e governistas ,., estavam Vi
ga.rio!, ju!zes de direito, ju!zes fuunici· 
pais, coroneL'l, tenentes-coroI!llis e pes
:soas mais notaveis da província. 

Di.sse, Inicialmente, i. deputado Lean
dro Bezerra: 

"Sr. P1-esidente, levanto-me com o fim 
' de entregar diferentes 1-epresentações di

:rigidas a. efa · augusta camara por ha
bitantes de diversas cidades e vilas da 
p1Í>~incia. do, ceará; essas representa
ções são contra o governo atual por zeu 
,procedimento na <1uestão · religiosa. 

. !,'Cearense e· cea1·ense catollco, tenho 
honra e gloria.· ~m receber esta !neura~ 
bencia, o que agradeço de todo o· cora
ção-, saibam meus patriclos que Jama.ts 
esquecerei a· -provincia natal, e que, es• 
pero em Deus, hei de conservar até mor
l·er a fé que aprendi de meus pais". 
:Neste discurso, que precedeu à leitura 
das representações, o orador teve .ensejo 
rle afirmar, .respondendo a um aparte 
ne Escragnolle Ta.unnay, que "o verda· 
deil-o catolico não precisa de placet pa
:ra crer no que manda a santa. madre 
lgreja. por seus competentes orgãos" 
:<o discurso e as representações foram 
~ublica.das em "O Apreciavel", de São 
Luiz, .dó Maranhão, de 22 de agos-
;to de 1874). · 

Tambem n.a. sessão de 2 de setembro 
.-ie Í8'74, ~ndró Bererra ergueu a sua. 

·:voz, ·em nome do.s catolicos de sua ter• 
i,:a. ·Dele,. o seguinte trecho: 

"Sr. Presidente, pela terceira vez fui 
,. :honrado por catolicos do ceai:á, minha 

;pro.vincia natal, para · ser por mim pre
sente a esta augu.sta camara queixa 
.contrà; o atual minlsterio. São dlver• 
sos habitantes de Ma.cejana, sánta Qui• 
teria e outros lugares, que formam um 
total de 1.791. · Estes, com outros ca
tolic<>s · do Imperlo, que talvez montem 
'a uma. soma. de 100.000, Jevantam bra
do · pelo qde sofrem em swi. conclencia 
e :vendo na. pessoa de dois martires as 
'Vitimas do poder. que se tornou, infe· 
lizmente, inst-1·..unento da maçonaria, 
:seita condenada pela Sai1ta Igreja" · (O 
rliscurso foi t1·anscr!to, integralmente, no 
livro de Dom Antonio de Almeida Lus· 
tosa · sobre Dom l\lacedo Costa -Rio, 

- ;1939, pag. 283). 
A seguir, o orador ·entra em outras 

considera.ções, até porque, naquele mes
mo dia., deu à Camara a sua celeb1·e de• 
;nuncia contra o mlnisterio, 

ca.tolico convicto e piedoso, profundo 
conhecedor da doutrina, apaixonàdo de· 
:tensor. dos Bispos, os discursos e atitu• 
des de Leandro Bezerra Monteiro, como 

' era de . esperar, naquela quadra Jastl• 
111avel e num ambiente. hostil, supre
cnderam a. todos os seus colegas. Mos
traram-se un.s - e foraL. tão raros -
:satisfeitíssimos, porque cato1foos; ato• 
nitoo e pasmados out1-os, -porque lncre
dulos e indiferentes; e muitos, exaspera• 
dos, à. boca cheia, rugiam de indignação, 
porque contrarias aos Bispos e inimigos 
ele Deu.a. Brandindo armas com a leal
dade de catollco, nada o amedrontava 
n~ defesa. da fé. Absolutamente tia.da. 
~ ,Comentando a denuncia antes de 
t1·anscreve-lil., para. demonstrar "com 

· quanto desassombro os deputados cato
llicos defendiam os seus Bispos", acen
:tua Dom Antonio de Almeida.· Lusto• 
isa; atual Arcebispo de F-01-taleza, erudi
!to. biografo de Dom Macedo Costa: 
·'rrês ministros, os principais fautores 
íd~ perseguição religiosa, foram chama
dqs à bancada. do 1·éus na camara dos 
1Sr~ •. Deputados". O fim do distinto 
d~putado acusador - acrescenta. o Ar
c~bispo -- era humllhar os réus e pa• 
tentea.r à nação o estado de degenera
ç~o a que chegaram os tempos". 
. · :00 efeito causado pela denuncia, te-

. m~ prova r..a. carta. escrita ao seu autor 
1>elo Padre José I,ourenro da costa 
A~ular, o mesmo que, con{°o conego, foi 
iV;igario. Geral de . Dom Ma~edo Costa, 
na. pro\·h1cla. do Amazona3, sendo, mais 
:tarde, Q primeiro Bispo de Manaus. Eis 
aqui o docullle11to, da.t.ado de Fortaleza, 
!20 de outubro de 1874: 
· 1"Pellclto•O pela, -coragem ·espontanea 

c~m que ~ houve por OGat>lão da denun-
. 'eia ·contra .os ministros. .~. camara., é 
v_erdade, absolveu,os,. mas a opinião pu· 
blica. e a propi;ia .con~ll:!ncia. chamam• 
~QS ~i·~~OS, . 2 !tiocentatnento (\O~ 

• ~ '1.-••. "; ,'\. .:-::-:~"-;'~, ..... --C:-.-'.-=:.:::.;~ .., ..•• r 

criminosos só provou que a corrupção 
é grande!" 

Este sacerdote fez-se grana, •1nira
dor de Leandro Bezerra, ao ,,li, dO 
Pará, em 25 de setembro de 1881, es;. 
crevia: - "Felicito-o pelo ·o_portuno pro
grama exarado em sua Circular. Pu
bliquei-2. na Boa Nova. e Cl'CUt. que des
pertou verdadeiro entusiasmo no selo do 
partido Conse1'vador". 

Por tais circúnstanclas, é facil avaliar 
a significação das cartas dirigidas ao 
<lestemido defensor da religião por Dom 
Luiz, Bispo do Ceará, naqueles dias til!) 
dificcis para a Igrcjfl. no BrMil. 

Nesta missiva, da cidade de Fortale•
za.. 29 de maio de 1873, vei-dadel.ramen
t~ consagradora, o Prelado cearen.se fa• 
la nesta imensa gloria: no indlsputavel 
direito de Leandro Bezen·a à gra.tidã.o 
de todo o Episcopado brasileiro: 

"limo. e Exmo. sr. Dr. Leandro Be• 
zerrn 

"Acab:> de receber a carta de 14 do 
corrente, com que V. Ellcia.. me honrou, 
acompanhando a remessa de 11 exem
plares do belo, religioso e muito catoli• 
co discurso com que V. Excll!.. na Cama
r2. dos srs. Deputados, deu mat.s uma. 
prova de a.mor e dedicação à. Religlii.ó 
Catolica e ao nossQ Brasil, agora tão 
nmcaçsdo duma propaganda t.enacis.si• 
ma em subverter a ordem, que só se flr• 
ma bem nos eternos princlplos do Cato• 
licismo, em que felizmente fomos edu• 
cados. 

"Na verdade, Exmo. Sr. se mais na
da fizesse V. Excia. nesse lugar honro
.:so, bastava o que já tem feito pan co11s• 
titui-Jo um dos mais distintoa DePIJ
tados da nação bi-asileita e como tal 
com indisputavel direito aos sufraglo& 
daqueles seu.s concidadãos, que são dO• 
tados de boa vontade, e à. ·gratidão de 
todo o Episcopado brasileiro, a, que V. 
Excia. pisando o misera vel respeito nu
mano, brilhantemente defendeu, 

"Da minha parte considerando s. V. 
Excia. benemerito da Igreja., felicito a, 
V. Excia. e rendo-lhe os bem mereci• · 
dos agradecime_n tos" • 

A estrategia de Leandro Bezerra., con• 
traria ao.s recuos -e entrincheiramentos 
inteiramente pela luta em campo aber: · 
to e pelo cruzar i!1cessante de fogos com 
a maçonaria e os ministros seus asse
clas, - traço saliente aa po.sição que 
assumiu na Questão Religiosa - deu. 
azo a que inumernvels amigos, a um e 

. um, o abandonassem. SOlda.do de Crts
, to, seguro de si, nada Importava ficas• 

,.<;e ele a só ~om a. sua conciencia, como 
lhe ponderou Dom Luiz, em ca.rta. es
crita de Fortaleza, 30 de se:embro de 
1874. Nela, que não posso deixar de 
reproduzir, letra por letra, alem de res
saltar, mais uma vez, e largamente, o 
papel decisivo· daquele parlamentar na 
ardua luta, o Bispo cearellSe foca.Ili-a., 
em admiravel sinte;,e, o erro em_ que. in• 
cidiam os que levianamente afirmavànt 
"não ser contra a Religião, mas sim 
contra. uma certa politica da. Guria Ro
mana". Passemos às suas eloquentls• 
.simas palavras: 

"Ilmo, Sr .. Dr. Leandro Bezerra. 
"Honrado com o especial favor do 

V. s. de 12 do corrente, pa.sso a res• 
ponder. 

"Cada 1·ez admiro mais, sr. dr., a- ro
bustez ele sua fé catolica, pois sem ela. 
não poderia V. 1 S. levantar sua. voz, 
como tão dignamente fez, no parlamen
to brasileiro, divorciando-se com ta.nta 
independencia de carater e de conclen• 
eia, elo governo, . fonte .de todas as gi·,a. 
ças, e de seus amigos p311tlcos; que 
achando em V. S. uma viva rep1-een• 
sã.o a. seus atos, lançaram mão do rldi• 
culo. Gra1aJ, meu amigo, por Deus mil 
graças a quem sabe compreen\!er a voz 
de Deus e distil'1guir a Religião de Je
sus Cristo de certas convenlencias e 
manejos pollticos. Principia V. s. a 
sua carta dizendo: . Deus se compadeça 
de nós nestes tristes tempos de aflição, 
Sim, sr,. assim digo eu. Deus se com• 
padeça de nós e do nosso Brasil - por• 
que se é de fé que a. Igreja catol!ca. exii;
tirá até o fim do mundo, não o é de · 
·certo que esta divina prome.s:;à -se ve• · 
1·ifique em certo e determinado pais; 
por Isso devemos temer que em ca.5tlgo 
de nossas faltas e infidelidade ela nos 
abandone e vá fazer a felicidade de ou• 
tros povos mais dignos de seu Amor e 
afeição. Diz mais V. s. que abando
nado dos homens sustentou-se na for
ça de sua conciencia. l!: uma. grande ·vi
toria, meu amigo, que o fez digno dos 
maiores elogios. E por quem foi V. s. 
abandonado? Por aqueles que 1mi• 
tando a Pilatos em sua fi-aqueza, sacri• 
ficam a. lnocencia à amizade de Cesar, 
Ora para V. S. Isto é muito honroso 
por isso mesmo que tem a. ·seu lado mui• 
tos homens de bem, reputados mereci
damente como a flor da nação. Dá.do 
mesmo que não existisse essa pleiade 
de homem graves e sisudos, que o ad• 
miram, bastarià o testemunho da. pro-· 
pria conciencia. para o constituir SO• 
bra.nceiro a tudo. Para. se justificar 
costumam dizer que 'não são éon~ 
tra a Religião catolica, mas sim contra. 
uma certa polltica da. Curia Romana, 
servindo-se da µistinção inventada. pe
los jansenlstas entre entre· a 13,a.nta. Sé e 
a Curia; mas quem não sabe que o que 
eles chamam politlca da Curia é o ver• 
dadeiro ensino da Igreja, -catolica, sen
do o contrario condenado sob o nome 
de Gal!canis1r,o e ja11sen1smo, veradei· 
1-as heres!~? Deus ilumine a. esses se-
11hores para que conlleçam a verdade 
pois é certo que tudo ~to é o resultado 
do bem pouco estU.do, que têm sobre a 
Religião. · · 

"Se a forma do nosso governo é po
pular, dirijamos e encaminhemos o po. 
vo nas eleições para que s. doutrina ca
tolica tenha no parlamento seus defen
sores. Para Isto devemos trabalhar e 
dil·igit• nossos esforços fora do que tudo 
o mais me parece balda<io. A corrup· 
ção, dirão, dará outra. direção ao voto do 
povo e neutralizará todos os esforços -
seja embo'11, não será sempre. 

"Por tudo, meu amigo por Deus eu 
multo · o felicito, e com toda. a, razão 
o considero Benemerito (Nota do s.rti• 
cn!lsta.: o grifo· e a. letra mà!uscula são 
do Prelado) da Igreja catolica.. Peço 
sempre a, Dr.us que continue a. protege
lo para q11e continue v. s .. a defender 
honrosa e d(',nodadamente. os direitos da 
Igreja de Jesus Cristo pelo que alem dos 
a pia usos das pessoas boa,s t!l_fillb.!ll'! y .~. 
~:ª-!lJl~ RfW!9 ng ~ .. ~ - --

"Nosso Senhor abençoe a V, s. e a 
toda sua familia. 

"Com muita•dedicação, afeição e ami• 
za.cle sou 

"De V. $. 
"Amo. Obo. ~ servo 
·a) Dom Luiz, Bispo do ceará". 
O dbelllll!énto , transcrito, no qual o 

slgnatario revela. à evidencia o seu ex
traord!nitrio zelo sacerdotal, é digno de 
figura.r nos anais de nossa historia reli-
· giosa. 

Pela si.la .-eJoqueneia, mere.ce ser lem• 
brado outro, testemunho do insigne D. 
Luiz, examdo na. ca.rt!l. de· F<>rta1el!à, 16 
de agosto· de· 1875, em que alude à sua. 
volta. àquela. capital, "depois duma 
ausencl,a de oito meses, quas! todos pas• 
sados na. .éldade de Crato". No dO
cwnento, o Prelado transmite uma no
va · gratlss!ma aos- sentimentos cr1.stãos 
de Leandro Bezerra. Era. uma. restea..de
luz em melo às trevas em que se pro•: 
cu1·a.va envolver a Igreja no Brasil: "Lá 
ficou institú1do · o Sem!nario do: Crato 
contendo já 37 moços; que estudam pre~ 
paratorios com cinco profes.sdres, que 
habitam o mesm,, edlficlo". Na ca.rta., 
ha outra. noticia alvlçarelra, que certa• 
mente mult:is e maitas lagrimas de ale
gria. e saudade trouxe ao ilustre· r;ratense: 

"cumprimentei - escreve-lhe- D;· Luiz. 
- a respeitavel mãe de V. Exeia.. a quem· 
dei os para.bens pela. fellcidllde· de ser 
digm\ mãe de tão bom catollco •. Ela-me 
disse: Abençoe o: meu filho para. que
cont-bue nos seus. bons sentimentos. 

"Sim, eu o abençóo, poo.- Deus". 
Que exemplo aquele! !mit'em,n~, as; 

mães brasll~ras. 
Quando o dr. Leandro ~ apressou em, 

comunícar ao respeita.ver Antlstite a,. 
anistia de Dom Vital- e- Dom; Màcedo, 
Costa, s. Excia.. · Revma. teve ensejo. de: 
manifestar, a.Inda. assim; os· seus receios,. 
observando que este medida só · por st 
não constltue, é e éet'to;. a &Olugão. ·da, 
questão religiosa.. 

"F'.:>rtaleza., 29 de setembro de 187& 
"limo. e Exmo. sr. Dr. teandro Be-

Z(lrra. · 
4

' Um pouco antes da. carta.. de. V. Excia., 
.em que me anuncia a. anistia. dos Exmos .. 
Srs. Bispos, o vapor em tom<r da. via.
gero .do Pará, trouxe-nos o telegrama. 
da realização, que e.spemV1L1110s~ pelo 
que se cantou um Te Deum nesta; ca
tedi:al. Não sei como fica.reme& ag.o.a.,
poís· é certo .c:iue Isto não importa a so
lução da. gue.stão religiosa. Fala-se na. 
tni.nsrerencia de · Bispos; . mas o· q:t.ta 
adiant.e. isto? Os que foren.a para, o, Pa
rá ·e Pernambuco de certo que mistenta
rão os atos dos seu.s antecessores. .sop: 
pe'n2, de ,ficarem mal com a parte sâ,dos 
Btspaâ.Os e dar -vitoria. a. M. A· meu ver; 
a medíqa. mais acertada. . é· ó governo, 
de acor@ com a. Santa. Sé, suprlnür 
todas- as .il-mandades em todo o Impe• 
rio. Assim sim_ f.ica .a questão- em. par
te resolvida. sem . quebra da, dlg111d41:de 
de um ou outro poder, e tirada a. oca,. 
sião de futuros · can!lltos. Poderão en•. 
tM os Bispos volta.r para suas Dioceses 
ser o estorvo das irmandades maçoni-
zadas". ' 

Reconhecido; o· povo cearense resol· 
véu, na leg!sl.átur.a · contigua à . questão 
tellglosa, sUfr,agar ,,- nome de Leandro· 
Bezerra. mand&ndo•o nova.mente à Ca• 
mara como seu representa11te, 

"Agor3 - .diz-lhe D. Luiz - que sei 
quo V. Jl:xcia. · está• deflrtltivamente 
Deputado por esta prOIVlncitt,. depois de· 
ter a.gradee!do a Deus esta graça. ,; ·de 
t.er clàdo parabens ã 'Igreja. Brasileira,, 
apre,so--me, com o coração tran.sboi:
dando de alegria, a · felicitar V. · Excla.. 
por tão fausto acontecimento, todo, de- · 
vldo às excelentes quallct.ades de que é 
V. :Excia, dotado e que tão inereé!da- ' 
1néI1-te 1':.'le tem. grangeado as. slmpat!as 
de seus !llumerosos amigos". · (Carta de·' 
'1 de feveí:ieiro de 1377). 

E Leam!J;o Be?.erra continuou a rece~ 
ber sempre ce sua. provlncla riata(pl'o
vas lnequivo018 de. confiança. e respeito. 
Da ca.rta. que, em 13 de outubro de · 1000. 
lho dirigiu D. Joaquim, Bispo do· Ceará, 
transcrevo o ~guinte trecho: 

"O Dlretorio do partido ca.tolico des
te Estaõo, àeiô, vai nomeA-r V, Excla. 

· rep1'esentante dele na Ca.pltàl Federal; e 
(lU desde já rog<>· a. v. E:xela. não recuse 
o lugar. Precisamos de um •gula _segu• 
ro para nos dirigir na. critica situação 
el).1 que nos achamos. Aceite, pol3 o 
mandato". -

Enfim, bem se conclue pelas cltaciles 
que a homenagem é justa, Justa e opor
tun!IJSlma, ·não ha. duvida., mormente se 
atentarmos em que o protestantismo, 
numa onda. ava&aladora;' quer deabra
sileirar o :Brasil, descato!lzando-ç,. 

Não· culpemos somente os proteátan
tes. Não! Culpemo-nos tambem a, nós, 
eatollcos, que nos most1·amos tão · inde- · 
cisas e tlmídos na deres~ dos pr!nclpios 
eternos de nossa santa. rell!!:ião. · . 

Seja. aproveitado o exemplo !ie Lean
dro l3ezerra. Monteiro. Dirijam-se por 
ele as novai; gerações, anlnlando•S6 a, 
manter as · tradições ca.tollcas do 
Brasil. 
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l\resmo ag:ndo com toda. a cauté
la possivE!l,. quando se trata -da ('S· , 

colha de um romance, a pessoà está 
sempre exposta a algum perigo. 

Perigo es.te, que não vem · qu:is! 
n·mca daqúi!o que está escrito. , mas . 
sim daquilo que não está escrito. 

Por iss-0, ao- lermllll qualquer ro. 
. mance, devemos,. com rlllação á par
t1 moral, ter a maxitna. descçmfian, 

· <:)a. , morme~te quando o .mesmo se 
1iropõe tratar: da vida. de algum san
to ou versar: sobre 1!.lgum. assunto 
mal& .lii,edoso. . . 

,Neste ponto, a ortodoxia mo.ral e . 
religiosa, na maioria dos casos, pe• 
riclita. em favor de uma novelisa,:_ão 
1nais agradavel e menos · verdadeira. 
Criam-sé assim as' mentalidades ro-
1113.nt!cas; riire deformalll:- túcfo. o que 
lia de serio· na religião ém · um· sên• 
timentalismo piégas é sem nexo. 

o romance em. apreçi>,. apesar ele 
cair .. bastante para o :lado ·sentlmen· 
tal, nã,o. o fá:t de modô tendenciOJ,O, 

Apresenta-no& o A. uma familia ca-
11ad~nse d91r nos11os · tempos,· burgue.• 
sa. em -.seus habitas; tendo· para com• 
a l'el!gião .unia.. atJtude: que: si. nãÓ é 
indiferente' não ·é · tambem ide gran• 
de. fervor. Pode.-ser-ia .. dizer que a 
lleligiào eu.trà.. nessa. familia: em um 
segu ndo pl;rn~ sujeito ás continge11· 
ciàs tet'nporaes, 

Neste anl.b-fente., um dos ~Is ter• 
riveis para; a; . formação dps, ll,'.loços 
11ois tem. o· .c\lm.a. proprio · á formação· 
dos tibios, é · que Nosso . Senllor fa:ll 
desabroclYl.r· uma ~ocação, 

A vocação d<> jovem Jácques Ri· 
cllard e suas lutas contra ·o meió são 
o tema centrar do livro.' Consideran
do.se o meio. em que vive· o jovem 
as obse.rvações . do. A. são bastaiite' 
feiizes. · · O personagem ·central cara• 
tetisa. bem o tipÓ do. rapa.z: :moderno, 
d-1. familia. medianamente religiosa. 
COUI boas tendencias, más incapaz 
. de uniá. ·decisão mi!s. violenta ou 
que. exija-. maior sacrificio., por causá 
do ambiente em que v'ive, cheio. c!e 
futilidade ~ · Indiferença. · . 

·O· A.; entretanto, parece não entrar 
u apreciação..d~_ste !atil limitando-se 

apenas ao. papel. de obse:rvador. As 
lutas do jovem Jacques ·i·evelam sau 
tempéramento um ta'ntó tépido; pa
recendo que, antes de p_rocurar. se
guii:' a. vocação que sente, ele p1•0. 
cura uma conciliação com o muiülo. 
Acontecem porem alguns fatos rlolo~ 
rosos em sua fanÚlia, que o ohrigam 
a refletir chamando-o à realidade, e.e, 
cidil1do.se. assim. sua vocaçãg. 

Cita então o A. a passagem --Í:lo 
Evà_ngelho 'em que NOSSO SENHOR 
diz aos APOSTOLOS "não' fostes 
vos que me· esco_lhestes mas 11!m 
Eu gue1n vos escolheu" procuiando 
assim dar maior foi·ça "à expressão 
empregada por ,_um sacer.dote amigo 
do jovem que, cç,nsultailo. a respeito 
da vocação do i:nesmo disse·!he. 
•·Deus · ent_ra em nossa v.lda quaµ:do 
e onde que1~'. Ora, ·si isto ê bent V'er• 

. dade; não de-ve no entretanto justi
ficar b "Laissez passei;" que f.oi a· ati· 
tu de ti pica · do jovem· durante ó .. de• 
sabrocllar ~a vocação, 11ois que .si é 
verdade que Nosso Senhor cllamou 
os Apostolos, não ê menos. verdade 
que os mesmos acorreram imediata, 
mente. a· seu cllamad<J abandonàndo 
tudo o que tinliam. 1:-:- necessario 

· que· se diga· que esta atitude . de re· 
nuncia, foi tomada. pelo rapaz'.a mui• 
to custo. No entretanto. valha· para. 
cl_esculpá·ló, mais uma vez O _ambien. 
b em que se desenvolve .o· romance. 
No eptretanto deve ser apenas lima 
desculpa não' unia justificação. · 

Triunfa pois a vocação e o jovéin., 
torna-se·· mis'Sionarlo l1avendo assim 
u:a. :•)nise au poit" . final. . . 

~xxx• 

Para.,'l'esumir, ó livro, ein qne ô 
autor re-veJa· um talento literar1o c1e 
valor, apesar dos senões citados 
pode ser licio, sendo que, poderá· se; 
até ·proveitoso . em alguns· casos, em 
que ·os leitor.es saibam colocar 'os cli
versi>s 'pérsonagens em_ ,,sua' ,devida 
posição no meio -e no. pais em que 
vivem. ' . 

O livro estreita as relações· afecti
vas entre brasiieiros. e. canadenses,. 
introduzindo-nos no ambiente patl'l• 
·a.rchal ·das velhas tradicionais fami~ 
lias patriàrcal do Canadá francêz tão 
afim com o ambiente'cristão dos Ye• 
lhos· sola1·es de' nossa terra • 

A intrepida atitude do Clero holandes 
Ministro do governo holandê's no exilio presta 
nage1_11 à . atitude . resolutamente anti:,nazista do 

home• 
Clero 

õe seu_ pais 
; 1 

O sr; JaéOb A. W. Burger, ministro 
sem pasta do governo holandês no exi
lio; relatou à imprensa catolica de 
Lonc;lres alguns dos acontecimentos de 
que · tinha sido testemunha antes de 
poder. fugir da Holanda faz. menos de 
um .. ano. · Destacow prinéipalment~ a ' 
resi.stencia que o .Clero catolico opu
nha às medidas nazistas anti-huma
nas. e anti-c~istãs, · arrisca~do frequen
temente a vida. A Igreja, expressou, 
é .a unica comunidade na Holanda 
ocupada que "levanta · a voz valoro-
sarnente para. que todos possam 
ouvir", protestando contra· todos os 
abusos . das • autoridades alemãs de 
ocupação. 

Para exemplificar essa resistencia, 
o sr, Burger citou uma óração rezada 
todos os domingos nas igrejas·em que 
se implora o auxilio divino · não só 
para a rainha· Guilhermina, senlo 
t.ambem para_ sua familia e seu gover
no ego!<l residentes em .Londres, não 
obsúµlte o fato de que a só menção 
do nome de qualquer membro vivo da 
Casa Real Holandesa está terminante
mente proibida. 

"Agora mais do que nunca - de
clarou o .sr. Bui:ger .- a vida religio
sa em toda Holanda _se manifesta aos 
olhos c;le todos, &tamos muito agra
decidos. pelas abundantes mostras de 
valentia que a Igreja tem estado a · 
de1Tamar sobre nosso povo aflito, No 

O. CASO?i 

_meio da dura, existencia que ·se vive 
hoj.e cm _meu país, à Igreja é pará o 
nosso povo uma prova visível da mi
sericordia de Deus". . . 

Atitudes ·aesta natureza, -não se· to- . 
mam · sem perdas às . vezes ·valio
sas.· "Porem a Igreja - acrescentou 
- não se detem em escolher. Con
descender perante o· inimigo ,significa
ria làv1-ar suá propria ruina . es,
piritual; ainda que .materialmente ·as 
instituições poderiam prdsperar. Qual
quer acordo com a ideologia nacional
socialista é impossivel e. uma luta 
tanto a ofensiva como a defensiva é-11 

" unica. solução , praticavel". A Igreja 
Catolica já ·tinha condenado em 1936 
a ideologia nacional-socialista. 

"Durante os primeiros dias da 
ocupação da Holanda, os· Sacerdotes 
catolicos leram. nos pulpitos, sem co,
mentario algum, uma comunicação de 
seus respectivos Bispos mediante a 
qual se proibia oas fiéis filiar-se ao 
partido nacional-socialista ou aos seus 
movj.mentos subsidiarias, assistir a 
reuniões ou tomar parte na propagan
da. Tais instruções pastorais . causa
ram numerosos incidentes quando as 
autoridades de ocupação alemãs qui
serain entrar ·nas Igrejas e nas de
pendencias. das mesmas. Ainda em se
melhantes condições a Igreja·. se 
manteve firme em seus principias". 

~b;essos, -:rteroscleroses, ~nemia, aneurisma? Chagas, 
conuchocs, corr1111entos dos. ouvidos, do na ris? Dores . de ca· 
beça, dores nos ossos, nos musculos, dartros? Eczem~s es· 
pinhas, escrofulas, empingehs? Feridas a11tigas, fistulas'. íu· 
runculos, fraquez~, _falta de ·ar? Gangrenas _osseas, gomas 
tcrebrantes? Lesões 110 coração, figado, rins, bexiga estoma
go, intestinos? Reumatismo, ulceras rebeldes? . ' · ·. 

Desde que o .sangue esteja imp_u_ro,, d~ úada valem 1µ-a~ 

- A Igreja Catoliéa - expressou o 
sr. Burger - organizou uma serie de 
conferencias por espaço de uma se
mana convidando-se a todas ás pessoas 
Durante essa semana houve uma as
sistencia de· fiéis com.o nunca·· se viu 
na historia ·da Holanda. As éonfere11-
cias realizadas .'versavam sobre. o te
ma: "Quem é. o Reí do, Mundo?" 
Grandes cartazes murais se pregaram 
anunciando· o ato e se distribuiu com 
o mesmo objeto por toq_o -ô país diver
so material de propaganda. · Cabe 
acrescentar que os "Quislings" se 
mostraram ativos. Descobriram seus 
designios e os seus chefes ao escrever -
em grandes legendas sobre os carta-
zes, íustame;lte em baixo ao titulo do 
sermão: - "Quem· é o Rei do Mun
do?" as palavras "Adolfo Hitler". 

ta.m~~o~ locais; Impõe-se ·uso dQ · 

riorque sua composição tri-iodaâa, a base. de plantas depura..; 
tivas, atua diretamente no sangue. , 

Comece a usar .este energico auxiliar np tratamento da 
Sifjli.s. hoje !!_1CS!!1Q ~ yeja l'~t\~ aliyio\ · 

lN. 95 EC). __ 

"Muitas v~zes, . enquanto estive na, . 
Holanda" ocupada, fui informado· por 
oficiais alemães que alguns Sacerdo
tes h(?landeses estavam expondo-se a 
ser preso's e que seria melhor para 
eles,- que "fossem menos loquazes" ... 
Cont'udo, · nunca constatei que · algum 
Sacerdote· seguisse tal conselho". 

LER E PRUPAGAR ,O 

1 · "Ll;~IONARIO''-
• DEVER DE TODOS 
\~§ Q6!Ql!IQQ§ 

São Paulo. 22 de vutulHO de I9-t4 

FEDERACÃO MARIANA FEMININA 
Em preparação á festa de Cri~to 

Rei, na Sede da Adoração Per11étua 
dó Arcebispado Igreja de Santa. lfi. 
gênla, está. se realiz'ando, desde o dia 
21 Solene Novena Eucarística que re 
prolongará até o dia 29 de outubro, 
constituindo essa Novena. o Ramalhe· 
te Espiritual q_ue deverá ser o!ereci• 
do ao Eim10. e Revnw. Sr. Arcebispo 
Metropolitano - D. Carlos Carm~lo 
de Vasconcelos Mota! no 12.0 aniver· 
sáiip. de su,a Sagração Episcopal. 
DcnJro déssa novena o dia. 28, 4.o ~á· 
bado, do mês é dedicado especialmen
te á Juventude Fetninlna Católica, 
ás Pias Uniões de Filhas de Maria, 
ás Ordens Terceiras do Carmo e <t 
outras associações marianas 
As 8 horas, ser:\, celoorada Missa fls· 
tiva de Comunhão Géral, sendo cele
bi·ante o Revmo. P. Dr. Eduardo Ro· 
betto, DD. DirE\tOr da Federação Ma
riana, · JJ'e~lnina, Para essa ceri;no· 
nia são c.onvidadas todas as Filhas 
de Maria que deverão comparecer de 
uniforme completo. 

As 16 horas haverá .Solene Ho.;·a ele 
Adoração, wegada pelo Revmo. P, 
Dr. João de Rezendo Costa, estanclo 
a par.te coral a cargo dá Pi.a União
das l<'Uhas de Mari;i de Sta. Generu· 
sa. . As Filhas de Maria deverão, 
11esse sabado, como habitualmente, 
fazer· sua hora de adoração ao1 San
tíssimo Sacramento, depositando na 
urna seu cartão. _ 

Não é obrigatório o uso do unifar· 
me, . mas. '.todas .deverão comparecer 
de presença, mangas CO!llpridas,·. ea
beça ,coberta, satisfazendo eufim os 
maternais conselllos da Igreja. 

No domingo, dia. 29, festa ·de •Cris
to Rei, haverá ás 16 .horas 11tocis
são triunfal, presidida pelo Exmo e 

. Revmo. l\Ions. José Maria. Monteiro, 
DD. -Vigâi'io Geral do Arcebispado. 

· Especialmente convidadas para essa. 
gr.andiosa mau ifestação publica de 
fê, deverão as Filhas de' Maria· cóm· 
parec.er devidamente uniformiza<las, 
concentrando-se ás 15.30, 11a rua ·c1a 
Conceição, onà.e receberão as ord11ns 
.pa,ra se incorporarem ao piedoso des· 
file. 

A Diretoria da Fed.~ração pede, 
com. o máximo empenho ás sras. Pre· 
sidentes que trabalhem pelo compa
recim!lnto de grande numero de ns
socfadas de sua· Pia U11ião, a todos 
esses atos, mostrando-lhes o be1rnfi
fio. da Indulgencia Plenária que po. 
derão lucrar, satisfeitas as exigên
cias do costume e o apostola.do .::o 
exemplo que poderão e1s:ercer, con• 
correndo com, sua piedade para o 
brilhantismo das solenidades ue 
Cristo Rei. · 

O. CARi.OS CARMEI.O 

Está marcada 11ara o próximo dia 
4 de :Kovembro a chegada de s. 
Excia Rev'ina. D. Carmelo de Vai!• 

concelos i\Ióta, Terceiro .Arcebis11~ 
1\Ietropolitauo. 

A Diretoria ela Federação pede á i; 
Srus rresid~ntes que acompanhem 
as noticias relativas á recepção ~e 
s. Excia., cumprindo as determina< 
ções que vierem a ser feitas pela 
Cu:ria. 

De S. Excia Revma. recebeu a I<'e
d:lraç,:ão agradet:imento1 pelos tele• 
gramas que lhe furam enviados pela 
eleição e posse. São os seguiutes 
os dizews do cartã.o recebido: 

ln sinu Jesu! 
Junto ao Coração de Jesus agra~ 

decemos os carinhosos. c;umprimentolá 
enviados ao terceiro Arcebispo de ~ 
Paulo. 

Que Deus abénçôe tão bons amic 
gos 

Dom Carlos Carmelo de Vascon. 
celos Mota. 

MOVIMENTO DA SECRET'ARIA 

A Secretária da Federação pede, 
urgentemente a devolução. dos car
tões de frequência, cujos· dados são 
indlspensaveis J>ara o relatório que 
deverá ser a:11resentado. 

PIA UNIÃO S. JOSE' DO BELEM 

Alcançou grande ê:dto o festiva, 
comemoraHvo do 30.o a1liversario da 
fundação da Pia União das Filllas 
de Maria da Paroquia de São José 
cb' Belem, realizaJo domingo passa~ 
do no salão Santo Antonio, á rua Ca• 
tumbí, 183. . . . . 

O programa constou de um ato 'Va• 
riado e o drama em três atos - "º 
·Sangue qúe ora", i:epresentado 11011 
Filhas de Maria da Paroquia. 

Dado o interesse despert;:ido 1,01• 
esse espetáculo será o m.ésmo rei>e• 

'tido, hOje, eni vesperal ás 1~ horas, 
no mesmo local. · 

ACADEMIA MARIANA 

Continuam abertas as inscl'ições 
para O Curso de I-larmonium organi
z.ado pela Academia Mariana, com o. 
fim de facilitar a formação ·de or•. 
gauistas para as Paroquias que ain
da estão organizando· o seu côro. 
Esse curso tem· despertado grande 
interesse não só entre as Filhas d€! 
J\Iaria da Ca1>ital cómo entre alga
mas do Interío1· que aproveitarão o 
período àe fêrias para se beneficia• 
rem com essas liç9es. 
O PAPEL DA MOÇA SOL. íEI RA NA 

SOCIEDADE , 
Em prosseguimento á serie de 

círculos que vem se realizando, na 
Saàe da Federação, á Praça. da. Sé, 
47, n.a sexta-feira, após o terceiro do
mingo de cada. mês, haverá no _pr6• 
:ximo dia 27 mais um circulo subo!'• 
<linado ao título acim'a. ' 

Atividades da Federação Mariana Feminina 
ôe · Ribeirão Preto , · 

REUNIAO DA. FEDERhÇAO MAJiIANA 
:FE:\'tJN!NA 

Todos os primel,.os dJmt1gos de c2 ela 
més reune-se a. Dlrew:ia. da Pederacío 
Ma.riana Feminina da Diocese r.ern trõ,~ 
tar · de assuntos referentea às Pft.s 
Uniões. Nelas são estud:c.ctos os meios 
de f=r progr~dir as l'las Un!ões, para. 
que seus membros ECjam . verdadeiras 
Filhas de Maria.; piedosa~, zelo~:is, cils
pqstas a imitar seu mo<:!elo - a Virgem 
Santlsslma. 

Na reunião de 3 de out-ubro pp, ficou · 
estabelécldo o seguinte: Os ViLtarios, 
Diretores das Pias · Uniões, assim como 
as Presidentes poderão apresenta., _1>u• 
gestões para. o "Boletim" orgão of!cial 
da 'Federação. A pedido dos Srs. Vi
garlns, considerou-se bom gue a 'Federa
ção proporcionasse uma Relllllão das 
Presidentes alem da que se realiza. du• 
1·ante o Retiro de carnavat Para o Re• 
tiro nem todas poi:lem comparecer poiS 
devem acompanhar as Fllb;is de Muia 
aos diversos Centros de Riltiro. Ficou 
determinado gue as Pias Uniões tenham 
em arquivo toda a. correspondencia cr.m · 
a Federa.~o. S. E:<cia. RevmA. o sr. 
D. Manuel da. Silveira D'ElbOux, DD. 
Diretor .da Federação, Insistiu para. que 
as Pias Uniões assinem a !;¼vista "Es• 
trela do M.a.r ". 

No final da Reunião S. Excia, agra. 
deceu, por lntermedlo da Diretoria 
da Federação os telegramas, o Rama
lllete Espiritual, oferecido pelas -pJ.as 
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o Melhor Ensino 
Pelõ Menor Preço 

Absolvição geral para os tra
balhadores estrangeiros na 

Alemanha 
O dlari& _suiço "Neue Zuercher Na

chrlchten" 'publicou a noticia de que 
em numerosas Dioce.res da Mema.nha 
dá-se ·a. absolvição geral logo que a. Mis• 
sa se acaba, aos trabalhadores estran-

. geiros a.li res!denti'õ com1>ulsoriamente. 
Expressa. o comenta.rio •1ue o Episco

pado a.lemão, frente a. situação · de ex
trema necessidade, outoi'gou a dis
pep;,a., mediante a qual, sem confissão· 
Individual previa, Se! dá- absolvição ge. 
ral, que tein os efeitos da. confissão sa
cramental . para queiu se acha. nas · dls· 
posições Interiores requeridas pela Igre
ja. Essa dec!.são · ecleslastlca se toníou 
em vista da grande ·quantidade de 
operarios catol!cos éstrangeiros que es
t.ão trabalhando na Alemanha, e que 
devido, às medidas , das lilltoridades 
desse pais "não puderam conseguir con
fissão individua.!", 

o mesmo artigo diz ainda que . "em 
muitos casos os catollcos, pacientes em 
hospitais alemães hav!a.m morrido sem 
poder receber os ultimas sacramentos e 
que haviam slgg ~PYla®, i!i\lm ~!'h __ " Ulll_ . ri•~ ~'·tãa" _,,--,.--....,.- -~-=--.---~ 
'-"" !cuia ' ,,. ''"i<lil _.. ,.,a.d,. 

Uniões da Diocese, que tanto prãzer lhê 
causou, e a quàntia oferecida pela ju
ventude· catolica desta cidade para a. 
campanha. da custodia da. Adora.çãQ 
Perpet-ua. na Igreja. · São Benedito. · 

VIDA ESPIRITUAL DAS :PIAS UNIÕES 

Orações de manhã • :o: :.: • 
Meditações • • • • :.; :.: 
Miss!\$ • • o • 

19.649 
8.494, 
7;743 

comúnhões Sàcraroentais • • 7.942 
Comunhões Espirituais • • 20.881 
Visitas ao santíssimo , • • 16.010 
Visitas a. Maria Santlsslma. 13.917 
Leituras espirituais • . • • • s. '171 
Mortificações • • ,.; • • 1 7. 227 
Terços • • . • • ,,. ,. l7,95·f, 
Vias sacras • · :•: • • 2.164 
Obra.s de caridade , • • ,. 10.379 
Exames • • • •: ,. 11.100 
Jaculat'orias ,: ,., • 379.242 
Orações ~de :noite • :•: • • 17. 708 

Totar .•. . • 557.181 

REUNIA.O DAS· PRESI:OENTES DAS 
PIAS UNIÕES 

Sepdo de grande proveito espiritual a; 
aproximação das Presidentes das Pias 
Uniões da Diocese, a.fim de incrementar 
o trabalho . das diversas Associações, a 
Federação Mariana· Feminina de Ribel• 
rão ·Preto resolveu convocar para uma 
Reunião, a 10 de (iezembro, proxlmo 
vindouro, todas as Presidentes da. Dio
cese. 

(Do "Boletim Diocesano" da iredera
ção Mariana Feminina. de Ribeirão Pre.; 
to n.o de outubro), ·.f;I 

o 

I 



Sfo Paulo, 22 de Outubro de r944 

EVANGELHO 

PERDÃO E VINCANCA 
VIGESIMO PRIMEIRO DOMINGO DEPOIS DE PENTECOSTES 

(S. Mat. 18, 23 35) 

Naquele tempo, disse J·esus aos seus disclpulos esta parabola; O Reino 
tios céus se tornou semelhante a um homem Rei que desejou tomar contas 
aos seus servos. ,E ao começar as contas apresentou-se um que lhe devia· dez 
mil talentos. E como não tivesse com que solver, mandou o Senhor que 0 
vendessem e a sua mulher e aos seus filhos e _tudo quanto pos11uia e pagar, 

Prostrando-se então o servo em terra, rogava-o dizendo: "Tem paclen, 
_eia comigo, e te pagàre_i tudo''. - Teve, pois, compaixão o Senhor daquele 
servo, e o despediu e lhe perdoou a divida, - Ora :saindo este servo t'!l• 

,controu-se com .um outro seu colega que lhe devi; cem dinheiros, E to. 
mando-o sufocava-o, dizendo: "Paga o que deves"._- E prostrando-se este, 
rogava-o dizendo: "Tem paclencía comigo, e te pairarei tudo". - Ele, po. 
rem, não quis, mas, foi-se e o meteu no carcere atê que pagasse todo o 
debito. - Ora, vendo este fato os outros servos, ficaram muito triste$ e 
vieram e contatam ao Senhor tudo quanto se passara. Então, chamou o Se, 
nhor aquele servo, e lhe disse: "Servo mau, pcrdoel•te toda a divida por• 
que me rogaste, Acaso não convinha que tambem tu te. compadecesses ée 
teu colega, como eu tive piedade de ti?" - E irado, o Senhor entregou-o aos 
verdugo~ até que pagasse toda a divida. - "Assim farã meu Pai Celeste, 
se não- perdoardes, sinceramente cada um de v6s ao seu irmão," 

COMENTARIO. 

oo-oooooohrdlu tain etaoin taoinaoin 
Uma das expressões mais corren

tes entre os homens é esta ou se, 
:malhante: "Eu sou um homem que 
não 'guardo rancor. So_u superior a 
essas miserias". E coiü estas ex
})ressões desejam os homens passar 
entre o povo como muito benignos, 
])acientes, realmente superiores que 
:perdoam de fato as ofensás recebi
das. - No entanto, · 1á no fundo do 

, coração ninguem.tnais rancoroso e 
vingativo; sendo frequentes os ca
sos em que tais palanas, bem eo· 
Jllo atitudes aparentemente pacifi· 
cas, longanimes e magnanimas não 
~1assam de meios de mais -- faclltnen
te humilhar o infeliz que teve a· tl<~S· 
dita de não lhe se.r agrada ve!, tal
,·ei apenas porque 1·ealme11te conta· 
Ya qualidades superiores. 

Depois de atitudes .como essas, 
manhosamente estudadas não ha nin. 
;guem que siquer descon'fie de uma 
torpe vingança quando chegar o 
iuomento de prostrar o adversario. 
· A historia politiça de, todos os po• 
vos está cheia de tipos com0 esse, 
e O retrato que nos dá Aristoteles r,o 
magnanimo salienta muitos tra,;os 
desta atitude comum · entre os bo· 
mens privados. da graça de D~us 
Nosso Senhor. 

Por isso diz Jesus que devem.os 
11ci·doar sinceramento, "de cordib.1s 
vestris". Pois que um perdão apa· 
rente é facil, é comum mesmo entre 
os pagãos inteligentes; mas o 11er
dão que nasce do fundo do coração 
que representa uma renuncia ao 
amor proprio, que envolve a com-
11reensão ela miseria humana fali
·vel em todos os indiV'lduos, e por 
<tanto no .proprio sujeito ofendido, 
este perdão é -característico do fiel 
servidor de Jesus Cristo, e, convem 
11ue se diga, não vem automatica, 
mente com a Fé ou- o Batismo, mas 
é fruto do es·torço voluntario em 
que o illdividuo auxiliado pela graça 
'co1isegue dominar o ·impulso veemen• 
te- de sua natureza no sentido con. 
ti-ario. - · · 

Este ·perdão da::, injurias não é fa· 
cil, e, por isso nãó ·-é frequente; mas· 
é especialmente consolador; sobre 
dar ao homem o verdadeiro domí
nio sob_re si m~smo, confere-lhe a 
ve1:dadelra grànd<Jza. Pois quo desse 
modo ele assemelha ao Pai Celeste, 
que se volta continuamente sobre os 
l10111ens rai'a- comvaéJ.ecer-se e_ per· 
doar. 

, O Evangelho ele hoJe pruacri:,le, 
vais, a vingança. No entanto, Santo 
Tomás de Aquino, na questão 1018 da 
segunda p(l.rte da Suma Teologica 
trata da · virtude da vingança. Como 
conciliar a Esçritura com a Suma? 

Não precisamos dizer que é-nos ne
cessário c6mpreender ~em a Santo 
Tomás. de Aquino para penetrar me, 

lhor o sentido ao preceito evangéli
co. Não cremos, de fato, que Santo 
.Alberto Magno e Santo Tomás de 
Aquino tenham introduzido na Sagra
da Teologia, um elemento perigoso, 
'bom para· seu tempo, mas l1oje per· 
nicioso, isto é a abstração. Pois e:rc• 
mos que Santo Tomás de Aquino ~e-

r:i. sempre o Doutor comum da Igre. 
ja, como aliás os Santos Padres não 
se cansam de repetir em enciclicas 
e outros escritos. 

Devemos, pois, ir a Santo Tomás 
se quizermos conhecer o _sentido <las 
Sagradas Escrituras, não para :,eu 
tempo, mas o -sentido das Sagradas 
Escrituras "tout coutt". 

Ora o que Santo Tomás diz na ci• 
tt 'a questão 108 é o seguinte: "na 
vingança deve-se considerar o espi• 
rito que anima a pessoa que se vin
ga, Se, pois, sua intenção se .dirigir 
de maneira preclpua para o mal ela· 
quele do qual tóma. v!ngarrça, e ai te1·• 
mina trata-se· de cousa absolutamen
te ilícita". E dá a .razão: "porque 
gozar do mal de outrem pertence ao 
odio que é contrario à caridade pela 
qual devemos amar a todos'· os 110-
mens ". E 11este sentido nem siquer 
11od!'> o homem intender o mal de seu 
inimigo, ou deleitar-se com sna des• 
graça, pois que o preceito do amor 
não exclua os pro_prios iuimiisos. 

Certamente este. sent-!do se eucon- . 
tl'a na Íição. que nos <lá hoje o Divi
no :Mestre com ·_a sua parabola. do 
servo mau. 

Hâ, porem, uma outra vingança que 
é natural, licita e boa. Prosegue o 
Doutor Angelico: "Se,_ porem, a in
tenção da pessoa que se vinga 01·ien· 
tar,se principalmente para algum 
bem, a0 qual se chega por meio úa 
peru>, do que peca (p. ex. a emendá 
dJ que peca, ou ao menos, sua coer
ção, a tranr1uilldade dos mais, a con
servação da justiça e a _ honra de 
Deus) pode a vingança ser licita, 
desde qué se observem as outra eir
cunstancias devii:las". Neste sentido 
a vingança constitua mesmo uma vir· 
tude especial que leva os homens a 
aeastar as cousas que lhes são noci· 
vas. 

Compreende.se com estas explica
ções a imprecação do profeta -contra 
Babponia: "bemavcnturado aquele 
que te retribuir na medida em q,le 
nos atormentastes - beatus qui re· 
tribuet tibi retributioném tuam quam 
retribuistis nobis ". E mais ainda: 
"bemaventurado aquele, que estourar 
teus'fithos contra a pedra". - A Jus
tiça humana é u111 reflexo ria Justi<:a 
Divina. E como esta pe<)e vingança 
contr11, o: mal, para que se restaure a 
ordem, é licito ao homem desejar 
esta restauração pelà pena infligi· 
da. contra.aqueles que a violam. De 
maneira <itÍe o .perdão da injuria po
de muito bem coexistir com o dese
jo da vingança. E a sensação de hor
ror ciue sentimos diante de uina lufa; 

· mia está muito longe de ser uma 
imperfeição. Tem sua. origem no ·zelo 
pela gloria de Deus, que devemos S.li· 
mentar se não quizermos nos tornar 
imprestaveis para ·as. grandes em~ 
pres'ls especialmente no apostolado, 
pois que. para. vencer o entusiasmo é 
essencial ao soldado'. · 

* ~ 

!l!iserlcordtosos para com os q>Je 
se arrependerem uas ofensas que nos 
fizerem, inexoraveis até o ultimo 
quadrante, com aqueles que se fixam, 
no mal, sem jamais deixar de pedir 
que se afastem "a vla inquitatis." --------------------------------

Voltam os seguidores incondicio-
1iais do sr. Jacques 11-laritain a rco. 
brir os debates em torno das idéias 

· ))Oliticas e sociais do ".Mestre", atra
vés · de artigos de jornais, de "cm·, 
sos", e de conferencias. Não se 
aduzem,· porém, argunieutos novos. 
Defend.em-se, de preferencia, pontos 
de vista qúe não foram combatidos e 
emprega-se. um cuidado. todo especial 
em" não citar na integra e no seu 
contexto as passagens do livro "Os 
Direitos do Homem" que foram co· 
tejadas, pelo Padre Arlindo Vieira, 
com os textos pontifícios que regu. 

' 1am a niaterià. 
Um outro processo dà 9efesa, ago, 

l'a reeditado, é o de afirmar que o ~r. 
Jacques ·Maritain, ao se referir ao 
-'; Estado leigo vi talmente · cristão" 
e à solução ~ralis ta", não ataca
va a tese catolica, ·mas apenas encil.· 
rava à hlpotese derivada da situação 
atual da Cristandade. Para provar 

· este ponto, houve até quem- argumen• 
tasse com as diretrizes dadal! no 
Brasil à Liga Eleitoral Catõllca ! 

O fato é que o sr. Jacques l\Iari, 
tain transforma a- llipotese em tése; 
:vais colo_ca uma - concepção "plura
lista;,• e contraria ·.ao "regime de pri· 
.vilegiosl' na base dê séu -"ideal his, 
torice _de um~ nova Cristandade", e 
de- uma. ~sã sociedade politica". O 
que segundo Leão XIII póde ser to· 
•t,rado -em- dadas circúnstancias· e em 
aeterminados paises, se transfçrma 
!i!!ll -regra geral. 

ººº 
~ão éi nova, porém, a tentativa c1e 

l_lassar. esse contrabando doutrinario. 
Fracassado o movimento de La. 
m.~!!1~--ªis. '~!lCQp-1,aj):e e Mont;tJem• 

bert, surgiu, no fim do _ seculo passa
do nova onda libe1·al acobertada ).leio 
no~ue de "americanismo". Esta se
gunda onda seguiu no assunto a lll'JS· 

ma tática da atual "correute" do sr. 
i\laritain: - Não negar a têsc mas 
mostrar-se fa'Voravel à hlpo_tese: Tor
nam-se, portanto, muito ·atuais os y;e·, 
guintes trechos· do livro "Le Pere
Hecker est' il un saínt?'' da lavra 
do campeão do ailti·,; amel"icauismo ., 
que tÓ! o Padre Charles Maignen, da 
:sociedade de S. Vicente de Paulo: 

ººº 
"Em discurso prouunciado 1:0 ,, 

càngresso Jn~ernacional cios sabias 
càtólicos reunidos em Friburgo, dis
curso. intitulado: - "0 Americanis
mo segundo O Padre Hecker; o que 
ele é_ e o que_ nlío é" houYe quem se 
expressasse 4o seguinte modo:, -

"Pór mais bela e _verdadeira, que_ 
seja, em teorl_a, a. união -legal entre 
a . Igreja e o Estado, entretanto, n~ 
pra.ica, infelizmente; acontece mui
to frequentemente que ela tem por 
resultado prejudicar gravemente a 
Igreja dimi1mlndo sua liberdade e 
fornecendo· a leig;os frequentemente 
desprovidos de_ piedade, . ocasião -de 
se intrometer indevida_mente _n~ a<:; 
mi1üstração dos negocios rehg1oso.s.-

Ha muito tempo que se conhece_ 
esse discurso;. é a velha doutrina do 
congresso de Malines, ao qual, . aliás 
o Padre Hecker assistiu. Reconhe
ce-se a verdade dá tése "em teoria", 
mas se apressa em afirmar que "i1a 

:pratica" ela tem procluziclo detes~a
veis efeitos. Exagera-se a evtev,,:i.o 
e a multiplicidade dos:_abusos; fazem· 
te !Mi§ ~\l~ii (lUe a. M geral, ~a 

LEGIONARIO 

PASTORAL DE SUA EMINENCIA O 
SR. ARCEBISPO DE MALINES 

Orações pelos prtsioneiros de guerra - Preces pela 
libertação do Rei e da f antilia real · - . Confiança em 

melhores dias vindouros Integra do corajoso 
documento 

Coruorme divulgamcs em nos~a edi
ção de 10 de setembfo de 1944, Sua 
Eminencia o cardial Josepll Érnest 
Van R'.l€y, Arceblspo de Ma!inBs e Pri
maz da Belgica, publicou importru1te 
Pastora.!, da qual reproduzimos, naquele 
numero, alguns trechos. 

Transcrevem61l hoje do "The Florld3 
Cat.Jtollc ", de 25 de ago:;to p. p., ·o texto 
desse corajos:> documento, conforme !oi 
_distribuido pela embaixada belga de 
Wa.shington. 

AS ORAÇÕES PELOS PRISIONEIROS 

"Irmãos bem amados: Desde que a 
guerra. desfez Jare.s, a o,ação por nossos 
irmãos ausentes se tornou pratica cons
tante em muitas familias. Nossos mi· 
lhares de prisioneiros de guerra se be• 
neficiaram das orações de sBus compa
triotas. Organizarnm-se por toda parte 
dias de orações, para que eles fiquem 
guardado.s no senhor e voltem sãos pa
ra suas familias. Centenas de milhar~ 
de homens e jovens, deportados e ex
posto.s a perig:is flsicos e morais, estão 
coustantemente presentes nos peilsamen
tos carinhosos cte' suas familias e nos 
corações dos homens de bem. Institui-. 
ções de caridade e sociedades eato!icas 
ti·abalham ince.ssantementc para dar-lhes 
auxilio material, mora1 e espiritual, Ce
lebram-se ·Mi.ssas, fazem-se comunhões 
e orações publicas na esperanca de sua 
v:ilta rapida e feliz. · 

A DEPORTAÇÃO DO REI E DA 
l•'Al\llLIA REAL 

"Devemos hoje inclúil· o Rei e a fa
milia, real em nossas orações. ·Fr!me!
ro,. o Rei, e depois, sua familia, foram 
deP:9rfa.dos para fora do país. Faz t1ua
t-ro anos, os alemães designaram ·o -cas• 
telo· de Laeken para a residencla torça~ 
da· do Rei como -prisioneiro de· guerra. 
Em 7 de junho deste ano, Jevaràm-no 
para fora -do país, a pretexto de .que 
i1ão mais se encontrava. seguro na,. Be'.1-
gica. No dia 9 do mesmo mês, toda a 
!amilla_ real tambem foi deportada, ape
sar de · todos os protestos. 

"O povo belga ficou profundamente 
comovido c:Jm esta noticia sensacional 
e ansioso por saber a verdadêira flnali~ 

Dr. Durval Prado 
Medico Oculista 

li. s,•11n(lor l'aulc, l!:i;ldlà, UI 
ó,u eu1d. • l:ialas óUl • la • 1t 

11'JsQ. ,:i,, HL!a José UnnlC11olo> 
Cons,: com hora mar,ada pelo 

'l'el,: ;~7313 

dade desta nIUdaiw!lo forçada, especial
mente no que diz respeito à esposa e : fi• 
lhos do Rei, que evidentemenre não po
dem ,ser considerados prision~iros d_e 
guerra, e, fora.m . deportados eontra. ··a 
vontade -do Rei, · Meus e.ma.dos I1mií.Os, 
co11f1emoo a 'sorte do,s exilados reais_ a 
Deus Todo~Poc!eroso pará, quê 03. prote
ja e · os mande de volta dentro em bré.• 
vo sãos e Balvos'-a seil pais. Fediníos aos 
Padres . que orem pelo Rei em todas às 
MISSaS, rezando "Pro rege .111>8tro ·1.eo
poldo. ". Todas as pessQO.S religiosas 
coru;lderarão' um dever pedir -.pelo -Rei 
em :todos o.s exercícios ,religiosos, pro• 
vaçõê.s e sofrimentos. · 

O DIA DOS AUSENTES 

•_•it ncsso desejo que o domirlgo, 25 
de junho, seja· celebrado_ como o dia dos 
ausentes .em .todn.s as igrejas e comuni
dades _ rellgioi;as, em lembrança, dos_ 
ausentei!, prlsione)ros ou_ trabalha,ç!<?res 
deportados, e especialmente nosoo sobe
rano e sua , fam!ila. Com umà .só voz 
e um s6 coração 1'€cl~rnoo à oração "Pro · 
fratrlbu., nostris abstJ1t1bus", ObrervandO 
a. sagrada liturgia. "Senhor,- salva Teus 
servos que . esperam pôr 'I'ua vlricii". 
Oremos pelos 'feridos_ e prisioneiros: que 
o Peus <Je 'L,rael oo liv1-e de todos os 

- seus· torinentos, 
"Ordena.mos que nos louvores do, San• 

tissimo SacramentQ ·e depOis dn.s ora
ções a _ Nossa Senhora seja câ'ntàdo 
"Parce,. pom.tne, Parce popn,lo tuo", com 
o salm!! "Qui ilàbitat", seguido dcs ver
soo e orações, 

"Já BRILHA -l!!'IA LUZ. EM ~OSSQ, 
HORIZONTE'.' 

"Am_ados Irrn~os. é evidente que ~n~ 
trainos buma fase decisiva _ da. guerra. 
o mês do ·sagrado_ coração· começou 
sob a.uspiêlos. fa.voravel3. :A noticia da 
libertAção. ·de Romà., com seus.- monu~ 
mentos religiosos e hlstorleós qu:i;se -per;. 
feito.,, alegrou tQdos, os coraçõci _catoli
ccs. < Com $ua Santidade Í) :f;>apa . agra
decemos à Divina Providencia O haver 
afastado os ·pedg01; que a.meaç?,va1m.a 
Sé do Pontificado- 'supremo _e mesmo a 
vida do -Vlgario de Cristo, . e ttànsporta-_ 
do ó campo· de !:)atalha. para. longe d.a 
Cidade ~rna. 

"Os acontecimentos. ~;melltoS(lS- n1en
ciouados nesta carta, que sé seguiram 
ao d~mllai•que dos aliados. na Nor".' 
mandia., acentua_m o fato de que a Bel
glca nãO está · ameaçada. diretamente e 
tambem dá lugar · à esperança; de que 
a situação do ·pais _seja rapidamente. mo.• 
dlflcada, 

·"Na., fase .final do esrcrço de guerra, , 
obedecei às palavras de ordem que vos 
-foram -d_adas· pelo Rei_ em ~Ull/ m.ensa• 
gem ao povo belga.: "-Sêde corajosos,· 
che!o3 de confiança e, acima.- de tudo, 
tmictoo: , Deus continuará a -pr<>t'eger a 
Belgica e nos co1:wedetá dentro _em bre• " 
ve paz, conoordla e liberdade". 
· "Sêde corajosos:· Ainda. hão chega• 

mos ao fim -da.s an.,iedades e sofrlmen•. __ 
_ tos. Continuai a suporta-los com co- _ 

' r~m. paciénc!a e doirilnio . de si, sem 
'quelxali, provocação ou vlolenc!a. · 'Í'énde 
confiança em melhores · d!a.s vindourós, 
no futuro da mãé-patria, contlança 
porque já brlllia. uma luz -em nosso ho
rizonte, confiança baseada no -desenro
lar da . guerra e nos fundamentos da fé. 

"Na. adversidade, quando tantos ·1a• 

NOVA ET ~ETERA 

- s-

SOLENE NOVENA EUCARISTICA EM 
EOlENAGEM A CRISTO-REI 

NA CATEDRAL PROVISORIA, IGREJA DE STA. IFIGENIA 
de 21 a 29 de outubro de 1944 

Celebrando a Santa Igreja no ultimo domin;?;o de outubro a festa de Cristo_-Rel, 
como preparação a tão gratissima solenidade e como ramalhete espiritual a ser_oferec1do a 
S. Excia. Revma. o Sr. Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos l\Iota, DD. Arcebispo l\letro
politano, no decimo 3egundo aniversario de sua sagração episcopal, o E~mo. e ~evmo. 
l\fonsenhor José Maria Monteiro, Vigário Geral, a exemplo dos anos anteriores, deseJa que 
se realizem cerimonias especiais em todas as igrejas do Arcebispado. 

Na Catedral Provisoria, sede arquidiocesana da Adoração P.et·petua será este o 
programa das solenidades, nas quais espera i\-fons. Vigario Geral se façam repres~ntar as 
Paroquias, Associações religiosas e Colegios da Capital, nos dias que lhes são des1g11ados. 

PR Oi 
l - Nà Catedral Ptovisoria 

SABADO, 21 de ·outubr~. 

G 

Às· 20 horas: Terço, pratica do Exmo. e Itevrno, 
1\1:ons. Manuel · Corréia de "Máceclo; oração a 
Cristo Rei; Benção -do SS. Sacramento. 
À_s 22 horas: Solene ·Hora _de Adorl).ção da Ju
ventude Masculina. Congregados Mai-ianos e 
Nucleos da Ação CatoÜca. ' sob a di,eção do 
Révmo, Pe. Agostinho Mendicute S. J., Dire
tor da Federação das CougL-egações Mi).rianas. 

DOMINGO,· 22 de outubro .,.. Oia das Missões. 
São especialmente convidadas as Zeladoras e -
Associados de todos os Centros da Obra Pon
tificia da -Propagação -da Fé. 
.i!.s 8 horas: - Missa Votiva. dó Divino Espirita 
Sç.11to, celebrada pelo Exmo. e ReVInO. Mons. 
José Maria Móntefro, · Vigario -- Geral do Arce
bispado. 
Às 16 .horas: Solene Hora de Adoração. desti
nada à pedir a extensão do Reinado de Jesus 
Cristo nos paises de Missão, pregada pelo 
Revmo. Pe. Ditino de la Parte, Diretor Na
cional da Obra . Pontifida da Propagação da 
Fé: 
Às 20 horas: Terço, pratica etc., CO]UO no dia 
21 e assim todos os dias. 

SEGtlNDA-FEIRA, 23 de outubro - Cristo-Rei e 
as · Crianças. · ' . · 
Convidam-se os Pais de familia. os Educadores 
da infància, as Mães Cristãs, as Senhoras Ca
tolicas é as. criá11ças em geral. 
Às 8 horas: Missa {estiva de Comunhão Geral, 

_ cele.bráda pelo Revmo. Pe, Mánoel Pereira de 
-Almeida, Diretor Arquidiocesano do Ensino Re
ligioso: 
Às 16 horas:- Solene .Hora de Adoração, pre
gada pelo Revmo. Pe; .José Thurler. 

TERÇA-FEIRA, -24 de outubro - Cristo-Rei e o 
Sacerdocio. · 
DedÍcadó ao -Santo Padre, ao Revino. Clero 
Se_cular e -- Regular · e à. Obra das Vocações 
Sacerdotais. . 

·A's 8 ht>ras: Missa , festiva de Comunhão Ge~ 
ral celebràda pelo Revtno. Cónego João Pa
vesio, Direto1 · -_Arquidioces~nio -da Obra das 
Vocações. 
Às 16 horas: Solene Hora de Adoração do 
Clero, pregada pelo Revmo. Pe. José Danti, 
S; J, 

R A M A 
~UINTA-FEIRA, 26 de outubro - Cristo-Rei na 

Divina Eucaristia, 

Dia dedicado às Associações Eucarísticas, Ir
mandades do SS. Sacramento e Adoração No
turna Brasileira. 
.Às 8 horas: Missa !estiva de Comunhão Ge
ral, celebrada pelo Revmo·. Conego Aguinaldo 
José Gonçalves, Cura· da Sé. 
.Às 16 horas: Solene · Hora de Adoração prc• 
gada pelo Revmo., Conego Antonio Alves Si-
queira. ·' 

SEXTA-FEIRA, 27 <lc · outubro -- Cristo-Rei dós 
corações, da Paz e da _Misericordia, 

Dia especialmente dedicado ao _ Apostolado da 
Oração e Ordens Terceiras da . Pénitencia, -e à 
convemão dos· pecadores, · 
Às 8 horas: M"issa festiva de Comunhão Geral, 
celebrada pêlo Revmo; Pe. José Visconti, Di
retor da Federação do Apostolado da Oração, 
As 16 horas: Solene Hora· de Ador/'!Ção pre
gada pelo Revmo, Conego -Benedito Marcos 
de Fl;eitas. · 

SABADO, 28 dq outubro - Cristo.Rei e sua Mãe 
Santissima, _ R11inhâ das Virgens, 

!)ia dedicado especialmente à Juventudf! Ca
tolicà Feminina,. às Pias Uniões das Filhas de 
Maria e Ordens Terceiras do -Carmo etc. 
Às 8 horas: Missa festiva de -Comunhão Geral, 
celebrada pelo Revmo. Pe, Eduardo Rober• 
to, Diretor da Federação das · Filhas de Ma-· 
ria. 
Às · 16 horas: · Solene Hora de. Adoração pre
gada pelo Rcvmo. fé, Di;. João Rezendé Costa, 

DOMINGO, 29. de outubro - Festa de Çrlsfo.::Rei 

Às 8 horas: Missa féstiva de Comunhão Geral. 
~elebrada pe,o Revmo: Conégo Paulo Rolim 
Loureiro,-. Chanceler_ da Curia Metropolitana. 
Às 16 horas: Procissão triunfal · de Cristo-Rei 
na ~ucaristia, presidida -pelo Eltlllo. e Revmo. 
Mons. Jo5é Maria Monteiro, Vigario Ge_ral do 
~rcebíspadp._ -Consagração a -. Crü;to-Re.i. -

11 Nas Paroquias do Ar~~bispado 

QUARTA-FEIRA, 2S de_ outubro - Cristo-Rei, Os fi~is de todas'as Paroquias da Arquidio• 
Senhor· da saude e da doença, cese · são convidados a ,participar .das soleni0 

Sãó especialmente convidados os Vicentinos, dades_ desta grande novena na· Catedral Pro-
Damas de _ Caridade, Irmanqades das Dores, visoria e ·em· suas respectivas Matrizes, de 21 
dos Remedios, da Boa Mo_rte, do Rosario dos · a 29 de outubro. · . 
Homens Prete>s e Confrarias do 'Rosario. No· dia 29 - Festa de· Nosso· Senhor Jesus 
.Às 8 - horas: Missa festiva celebrada pelo Cri~to Rei -, de conformidade com a deter-
Revmo. Mons. Dr. João B. Martins Ladeira ininação do Pápa Pio XI, de 11 ~e dezembro 
Arcediago do Colendo · Cabido · Metropolitano. d,e 1925, os Revmos. Pa,rocos, . Vigários, Reito• 
.Às 16 horas: · Solene Hora ·de Adoração,. pre- res de lgrej~s e Capelães , dian,te do Santissi• 
gada pelo Revmo, Conego Pedro Gomes: mo Sacramento soleriemente exposto, após as 
J.s 21 horas: Solene Hora de- Adoração dos Ladainhas do Sagrado Cora;ão de Jesus, de-
Vicentinos, Operarios Catolicos e Circulistas, verão 1:çcítar. com os fieis a formula da Cqn:• 
pl'egada pelo RevrM. Padré Jero11imo Vermin~ sagração do Genero Humano ao· Sacratíssimo 
Diretor Arquídiocesaho da Federação dos Cir• Coraçã9 de Jesus, (Crf, Ordo Divini Officii, 
culos Op_erados do Estapo de São Paulo. pag. XXIV.) · 

Curia Metropoli!Ana de São Paulo, t.0 de_ Outubro. de -1944 
De ordem do E,çnio. Móns. Vig<!'.rio_' Geral 

a) Cpnego, Paulo Rolim Loúreir.o 
Chanceler do Arcebispado 

res · estão ciéstru!dos ou ~est~ça,dos · e 
outr~ podem partilhar ~ta.< .sorte, td
dos, de.vem confiar uns nô.s outros, ~go
rá. qu~ podemos , começar a pensar ·na. 
restauração · da Belglca., é esqenclal ~':le 
em seu ·amor _à mãe-patrm,. toàus_ Ós __ 
cidaé!ãos cilgnos criem _ o déséjo de con
tribuir, em mut~ compr~ensão . e u.ni• 
dade, ao !)rDgresso do pais, renuncian
do a todtis a.s i.mÍlições e lntereases pri• 

vadoo, 

"Finalmente, conC!al na Divina. ~e
videncia e· em Sua proteç~ toda-pOde
rôsa._ Dur_ante quatro !Onjl;OS anos __ te• 
mO!! suportado sofrimentos indescriti·· 
veia, mas a destruição definitiva. de nos~ 
sa ex!stencla como belgas, temida por 
algun!, não ch~gou a, concrettzar-se. 
Pelo contrario, tornou-se mais claro que 
a Providencia guia os acontecimentos 
para _a restauração de nossa propria per
sonalidade e de nossas instituições na
cionais, 

"Tenhamos confiànca. nos· designiO., 
' !lli.sertconuosos ~ da. ~vldencia. em re~ 
Ia,ção & . m~-patna. · Peçamos a Deus 
que estenda ·sua ·ação e prowção à ~e1-
g:ielj, e à dlnast~ atê que a citastróre 
mundml ,erm!ne; Peçamos-Lhe que 

. tioa dê logo paz, em concorcua e llber• 
dade .. 

"&!ta.- l>ll.'ltoral serit lida nos pulpi• 
tot, em toda3 as 1'.fis.saa do domingo, 18 
cte JunhO de ·1944,"• .. 

= 

e a hipqtese 
''LXXVIII - Do mesmo modo,· é 

com razão que, em alguns paizes ca
folicos, a lei dispoz que os estrange!· 
tos que para alí se dirigem gozem dO 
exercicio publico de seus cultos par~ 

. ticulares." · 
· A Igreja condena po1-tanto .o 1i1s
tema em virtude do qual paizes como, 
a Italia, a Espanha, per,mitiram aos 
éstrangeiros, sejani residentes, se- , 
jam viajantes, o exercicio. publico 

nao contl'm outra.- cousa senão a. 
aciutrtna do aniericãnrsmo1 etâs são -
intefrainente e em todos os pontos 
confonµes ao espírito do, Padre He• 
cker e de seus pil.rtldarios. _ 

Ora, elas_ são reprovadas, proscri• _ 
tas e condenadas pela, autoridade ela. 
Santa Sé, que desej~ e ordena. . .t to. 
dos seu·s filhos que ·as .tenham por 
rei;rovadas. \ p·~óscrita~ ~. ~o.ndenà,• 

historia, e vem-se assim a.· atribuir, 
não a malicia dos hómens, mas a 
essa "bela" e overdadeira" teoria, 
qtiasi todos os males ela Igreja. 

l•'o_i ela, foi essa ·"doutrina verda, 
cleira" que teve "por resultado pre
judicar gravemente a. Igreja"; foi i)là 
que diminuiu sua "liberdade", "for~ 
necendo ocasião" a "leigos despro
vidos ele piedade", como o ·sr .. IJu· 
maY, de '·i;e intrometer inclev:da· 
mente nos negocios da Igreja." 

A logica das raças latinas conclui
-ria. C:esses faios que a teoria é má 
e a doutrina falsa; mas certos ang!o
sa~!ies, parece, têm uma lógica lá 
deles, que não procede por via de 
principies e de consequencias ;. ou, 
antes, eles sabem apresentar suas 
idéias com uma sabia prudenc~a. de 
acordo com os auditorios aos quais 
se dirigem. Sua convicção, muito 
firme, é aquela elo Padre 1\fautnus, 
que escreveu a "!' Univers" a 13 de 
março de 1898: -

" Digo e repito, que a liberdade de 
direito comum, -isto é que a liber(la
de publica, é para a' Igreja uma 'si· 
tuação melhor que aquela da pro
teção é do privilegio". Esta téoria 
tão contraria -à tese católica; .o cita
do orador do Congresso dos sabias 
católicos não a afirmou tão clara· 
me1ite .em Friburgo, mas eis como ·ele 
leva seus ouvintes às mesmas co11• 
clusõcs:, · · 

. \ 

"Em que pese a. teoria ou a tése. 
continua ele, esse_ sistema (o cios 1'1s
tados U!tidos) parece produzir tão 
b.-,ns · resultados quànto n·ão impor, 
ta qual outro sistema atualmente em 
'vigo1'. Em ne·nhuma · . parte · a -ação 
da Igreja é tão livre como na· Alllé• 
rica, em nenlftu\la parte -o exel'cicio 
rla autoridade pontifícia é menos e11-
travadq. A Igreja vive completa· 
mente sob o iinperio de suas· pro-· 
prias leis livremente ditadas; as re-. 
lações _ dos Bispos com a · Santa Sé 
são diret~s, _ sem intermediarios; e 
não são objeto de restrição alguma; 
cio mesmo modo, o exercicio da auto· 
ridade papal é imediato e sem con• 
trole. • . . _ 
. E, si 4em que_ a Ig"reja não goze 
de 1re11hum privilegio legal, ela não 

• encontra menos apoio, e apoio de efj. 
cada sem-: limites, na calorosa sim•_ 
patia· de um povo Cristão e na irre~ 
sisthel influencia de uma opinião· 
publica favoravel. · · 

Eis ,o que se dev_e entender como 
americanísmo !" 

ººº Não nos· empenharemos aqui ua 
c1!scussã0 sobre' o terreno dos fatos, 
bem ·que alguns dentre eles possuiu 
ser discutidos:· basta que 110$ · colo
quemos no terreno da doutrina. Po
de-se e deve-se preferil', ,em nossa 
epoca, como ·gara,:t_tla da · liberdade 
e_cl~~~\tc!l, ~ ~P.QiQ gg. -~·~_i!!lP.ª .. F!!! g,e 

um -povo cristão" e da ·,;h·resistivel in· 
fluencia de uma opinião· publica fa• 
voràvel", ao· reconhecimento pelo Es· 
tado da diV!ndade do cristianismo 
e da autoridade da Igreja, ou a· essas 
solenes convenções realizadas e11tr0 
os dois poderes sob q nome de con• 
cordatas? 

Em teoria, a resposta não é clu
viclosa. O Estado, como o individuo, 
tem o dever de p1·ofessar a Fé crls· 
tã; o americanismo fala e age como 
s! a tese ·devesse em toda linha ce. 
der lugar ã hipótese. . 

Ora, a hlpotése não se achâ lutei• 
ramente · entregue à livre· d!scuss,io 
das(.escolas· e dos partidos; ela. é li· 
mitadâ, em sua apHcação, por· duas 
decisões pontiflcias, cuja a9utrina 
não é -permitido deixar- caducar. 

A_ ·proposição 77.a condenada pelo . 
Sy!labus_ está , asr;iin concébida: -
"LXXVII ·- Em nossa -epoc"a, não -
mil.is é util -que a religião câtolica , 
se:fa ca,usiderada como · a unica reli• 
gião do Estado, com exclusão de to• -
dos os óutros cultos." · 

:É) a hlpotese que visa,esta conde• 
nação, e é forçoso concluir· que essa 
hipotese não poderia ser estendida., 
sem erro, ao conjunto das nações 
modernas. 11-Iàis ainda, essa teoria 
da llberdàde dos cultos, mesmo res•. 
tring!da à sua interpretaGão mais es
trita, é expressamente condenada nà 
Pl'f>P.Q~içª'º · §8S.1,llll!~.,,. . - -

das". .1 
of _ seus cultos. Vimos recentemente, na 

Espanha, palz da Europa em' que o 
clero 'pare guardar ainda o senso teo• -Em nossl'), proxbn_o numero continuà-1 
logfoo mais puro e a eae1-gia,a,postol!ca V remos estai tra.nscrt~o. no tréchó, 
mais viril, 0 Episcopado protes_tar em que aut_or m,ostrá. como . Leão 
contra a abertura de um templo XIII, na Enciclica. aos catolicos fi·àn• 

· evange!ico em Madrid. - ceses, .desejando setn duvida evita~ 
f; que, co1ú efeito, apezar de todas o àbuso que poderia. ser !eito dê suai 

as afirmações em contrario; apoia: palavra, _expressàmente condenou, 
das sobre relações e estat~ticâs em Franca, a aplicação de um regi• 
mais ou menos Volumosas, a Igreja me. que Pód_e ser digno d.e. tolerancfa 
não admite e não _ ,admitirá -- jamais · em outroa palzes, e como proibiu 
que a liberdade civil de todos .os cul· que os cat6licds _DroconJzassem ali 
·tos, sua 1:Jrofissão publica, sob a. lei essa sel:)ara~ão da;lgreja. e do Esta
do direito comum a todos os cida- do, precisamente por causa fias· ln• 
dãos, não seja de natureza a prÓpa• tençõeil daqueles que a desejii,va_m. 

•gar ,no povo tres flagelos· pernicio• · I\fais ainda. Mosti-aremos como 
sos: - a. corr?Jpção · de costumes, a ': Leão XIIL ,lle'ga. que à. melhor situa
per'l'ersão. do espirito e "a peste tlo Ção para a Igreja -seja aquela que 
indiferentismo" em 111ateria de reli- vigora na América_ do Norte, ou que 
gião. "seja sempre permitido e utU se• 

· Isto resulta textualmente da 79,a parar, desllgar os Interesses da Igre• 
11roposição condenada pelo Syllabus. - ja e do Estado, como na América.~ 

"LXXIX - ]J} falso que a liberda-. _ -• AI tem~s,: clara, a condenação _ da " 
de ciVil de todos os cultos, e que o ·-hlpotese quando artorada em regra 

· pleno poder deixado a todos de ma- gerâl, E quando concluirmos a tran~ 1 

nifestar abertamente e publicamente crição d.as µala'!'ras do Padre M:aig. 
todos seus pensamentos e todas as nen, nossos leitores verão que 
suas opiniões, lancem mais facil• · a "corrente" do sr. Maritatn nad& 
mente os povos na corruIJcão dos cos• . malt est:i · · fazendo . que _ tentar Ulll 
tumes e do espirlto, e propaguem · novo esforço afim de abrir uma, bre
a peste do Indiferentismo." - cha na Cidadela Catõlica, para nell1l 

Essas tres l1_1·opóJlgões do Syjlabus faz_~r _ P.ell~.kar º!! i,~_mçjpj,g§ -@ ~ --
: ·. ' j • . •• 

_,,_ 
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TELEGRAMAS DO RIO Comemorações da Semàna 
da Asa 

í'nais tropas nacionais na 
Europa 

lUO, (AS.-\PHlsSS) - ü ~línisterio 
ela Guerra ·distribuiu [t inlprcnsa. a :::ii.:

guintc uota: 
·,..o ultimo <:'Ontin;;cntc rle' tropas, que 

deixou o Brasil cm Se_tcmhro lll'ox·ilno 
· )>assado, destinado a. integTar a. Forç:t 

Expedici011aria Bra.sUeira, c!v•gou -a 
1.1n1 porto. da ltalia ·no di.a 6 do c.:orrcu
te, c1n 11crfcita.s concliç0t•s". 

:Aniversario do falecimento 
de D. Leme 

RIO, (ASAPRESS) - • Comcmorou-
ise, dia 17, o. segundo aniversari:> da 
morte do Cardial D. Sebastião Leme. 

Em sufragio da alma do cardiat bra
sileiro foi celebrada, às 10 30 horas, 
Misse, solene de Requiem, com assisten- · 
eia. pontifical, do Exmo. Sr. D. Jaime 
<!e Banos camara, Arcebisp:> do Rio. d~ 
.Jaooiro. O Clero regular e secular des
tz capital, assim como. Irmandades e 
den1.ais ~5ociaçõ~s religiosas, assisarain 
:ao oficio religioso. 

:Vice=consul americano no 
Rio 

RIO, (ASAPRESS) - O Ministerio 
das Relações Exteriores tornou pubiio 
<lii, 16, ter o governo brasileiro concedi-,' 
do reconhecimento provi.sorio à nomrn
ção do sr. John Howard, Burns, no car-· 
go de vice-consul dos Estados Unidos 
,11esta capital. 

Benção para os soldados 
da F. E. B. 

RIO, (ASAPRESS) - O Exnio. Sr. 
'.Bispo de Campinas; D. Paulo de T~r&~ 
campos. através do "Q. Globo ExpeC:i· 
ci?nario", em•iou a sua benção e com,o
''Gdora mensagem aos soldados campi
neiro,; que se encontram nos ca mnos 
italianon, cm luta conti':a. os exercitos 
iilemã.es. 

Lei tributaria ilegal 
RIO, (ASAPRESS) - · A Comissão 

de Estudo~ dos--Negocios Estaduai~, vai 
apurar grave deuncia. chegada ao seu 
cGnhecimento, segundo a qt1al existe em 
µlena ex~cução no muq.icipio de Curiti
ba, capital do Paraná, desde alguns 
ano:, uma ie! tributaria, que não toi, 
como é· obrigatorio, submetida a ~ n
terior aprovação daquele alto orgão fe
deral. 

O novo estandarte da Es-= 
cola .. de Aeronautica 

. RIO, (ASAPRESS) . ..:. Por decreto elo 
l>reslde!it() 'da República, acaba· de ser 
criado o novo estandàrte dà Escola de 

FR~COS e 
ANEMICOS 

· TOMEM 

Uin~o ~reosn1a,o 
''SILVEIRA" 

Grande Tônico 

~crona.utica. O estandarte consta de 
uma aguia de asa aberta, tendo no pei
t, escudo com as arma-, da F. A B. e 
sob sua cauda um troféu de armas, em 
redor do tiua.t se estende uma faixa 
branca com inscrições. 

Os lllOtivos ornamentais são descritos 
da seguinte mRneira: 

O troféu dé armas simboliza o berço 
da escol3 de aeronautica originada do 
sa crificio e das glorias do Exercito e dos 
louros e cio trabalho da Armada. A 
aguia SilJ1boliza a nova Aeroaautlca, no 
orgulho das suas cot,quistas e na. fé cs
rcmacla dé · set1 fütUt'O: o escudo, com 
fundo sanguineo, a argamaça de um 
monumento de martires, significando que 
a t·itoria sobre as forças naturais sem
pre importou em sacrificios' de vltla. 
Sobre o escudo, o sinil)Olo dá forçii 
a~rea. A a.sn, ê o sabre representam o· 
caminho (! a estrela a meta . Na faixa 
branc" estão impréssas grandes da
tts da aviação. - 19 de outubro de 1901 
- recorda a descoberta da dlrigibili· 
dade aerea, cor) o coiltorl'l.o - em ba
lão, ct·a Tori·e Eifel, po1· santos Dumont. 
que assim venceu o premio "Deutsch De 
La Maurthc ". A essa vitoria seguiu-se 
\llll rasgo de beleza. Santos Dumont 
distribuiu os premios com os operarios 
que o haviam auxiliado na construção 
d3 baião. 

23 de outúbro de 1903: evoca o mi, 
nuto mcmoravel na historia da navega
çã J aerea com o primeiro Yóo do mAis 
pesado que o ar, em Bagatcie. Diri
g !d:i p0r Santos Dumont, seu genlal in
vo1to;, o 14-bis elevou-se a 4 metros do 
solo e percorreu 60 metros, num vôo 
pknadJ e de propulsão propria. Es
t~\·~. de.~coberta a maravilhosa maquina 
d-0 voar, 

As outras duas datas 1919 e '1941 re
cordam, a primeira, a criação da Esco
la d<; Aviação Milit-ar, no campo dos 
Afonsos, e inicio da aviação no Bra
sil, e· a segunda a criação do Mlnisterio 
da Aeronautica, inicio de centralização 
adn;inistratira e concentração de es
force~. 

A tradução da frase em latim é esta: 
•· Coragem, valeate criam;a, nssiin se 
cunquista1n oo céus". · 

Anuladas as eleições 
RIO. 1ASAPRESS) - O MinL~tro do 

Traoalho assinou uma .po1taria anulan
dJ as eleições da Federação doo Empre
gados do Comercio do Estado .de São 
Paulo, reali.zada.5 a 30 de abril, e que 
so processaram ele maneira, irregular, 

.o Minl.m·o do 'IrabaJho designou· o 
comcrciario ArmandinJ Seabra p&ra, nll 
qualidade de delegado. proceder as no
vas eleições, dzt1tro de 90 dias. 

, Recenseamento de coµsu; 
midores de leite · 

RI0, 1 ASAPRESS) - Teve inicio o 
recenseamento dos con~ümidores de lei
te nesta capital, pelo Posto da ComL5-
sã~ Executiva. do Leite, · na Esplanada 
do castelo. 

De acordo com as novas medidas da 
e. E. L., haverá quotas . de leite, espe
cialmente para os velho.5, crianças e-en-
f et·mos. Os referidos trabalhos estão 
,endo realizados _µelas senhoras que· fa-
2em parte da Associação das Dcnas de · 
Casa, sob a presidencia das senhoras 
Nlnl Miranda e Yayá Silveira Lima. 

O recenseamento do leite na· Capital 
Federai smi feito pelos mesmos cartões 
que eram usados para o açucar. 

Pessoal de imprensa .. re= 
grstrado no Brasil 

RIO, (ASAPRESS) - füeveia-nos o. 
Set·viço · de · Identificação Profissional do 
l\foüsterio: do Trabalho. que se encon
tram registrados naquele orgão tecl~t·al, 
no Rio de Janeiro. 2.173 jornalistas, 336 
revisoren, 72 . locutores. 53.. desenhistas, 
52 fotogra.fos. 38 a.rquivist.as: sendo que 
foram cancelados 69 rcgistro.5 de c\iver
sas profi.ssões reJ2.cionadas ·com . a im
prensa. 

Limites entre Minas e Goiás 
RIO. (ASAPRESS) -, O sr. Mini.stro 

ela Justiça apresentou ao Presidente da 
Republica, parecer sobre projeto de de
cretos leis dos Estados de Minas Gerais 
9 Goiás. referentes ao convenio que ce
lebi·aram fixando as respectivas linha~ 
divisarias. O projeto do governo de Mi
nas Gerais estabelece ainda conces
são de ánistia fiscal aos moradores e 
proprietarios da zona frJnteiriça até a 
date, da promulgação da lei e em rela
ção aoo impostos que deixaram ele pa
ga,· em cons~uencla da incerteza 
da jurisdição a que pertenciam, a este 
ou aquele Estado. 

O Ministro Marcondes Filho opinou 
pelo aprovação elos resp~ctivos decretos
estaduai~. tend,> o sr. Presideate da Re
publica &provado a exposição ministe
rial riferlda. 

RIO. (ASAPRESS) - O Ministro 
Salgado Filho a.provou o programa. elas 
comemoraçõ~s da Semana- da -Asa des· 
te ano, ela borád~ por umâ comissão es-
pecial. con:iposta do b1·igadeiro. ·do ·ar. 
Gervasio Duil.can,. te11ente-coronel avia
dor Godofredo, Vidfl-l, . engenheiro Ro
!J.erb Pimentão e Eugenio Seifort e avia
do1' civil José Garcia. de souza.. 

As solenidades ·tcrãQ· iniciô ,ua prox!-: 
ma segunda,fe!ra. no can1pó cios Afonsos. 

As 9 horas sei·á: celebraciá.-·uma Mis$a, 
pelo Exmd. D .. Ala_no du Noday, :Bispo 
de Porto Nacional. seguindo-se a· entre
gr, do -pavilhão Nacional oférecido. pela 
sra. Bertha Grandmasson Salg·adó à E~
cola de Aeronautiea, e do estandarte, da 
Escola de Aeronautica, oferecido. pela . 
Escolr, Militar. 

A,, 12 homs, o Min!st~·o· Salgado Fi
lho oferecerá, 110 campo dos ,Atonsos,' 
um almoço ao Presidente Getulio · Var
gai. 

Prosseguindo nas solenidades ·come
mJmtlvas da semana da Asa, terã.'1ugar 
110 dia 2c:; • transladação para o mau
soléo dos avlado:-es, no cemiterio de Sáo 
João Batista, das cinzas-de varios a via•· 
dores que se encontram ncs füyersos ce
miterioJ da cid,a.dc. 

"Preço~ razoaveis · e ho= 
nestidade nas transações" 

RIO (ASAPRESS) ~· Dia 20, pro
:feri11do uma palesti·a na Associação Co
mercial, sobre <;> P!),raguai, o . sr •. 
Oscar Vitorino Moreira, tec1úc:» do 
DASP, que recentemente esteve naque
lr, Republica amiga, como tntegrante de 
wna delegação oficial, fez largas refe
renciU às· rdações comerciais que ma.n-
temos com os paraguaios. · s 

segundo ó conferencista, esse inter
cambia comercial pOd(; sei· -lncrementa
·cto com mutuo provz!to. · Q. sr. ,Vitorl~· 
no Moreira teve o}>ortunidade· de cons
tàtal' que .o,· nossos produtos chegam à.a 
praças paraguaias com gra,nde atr~ e 

4.o Cor-grcsso Sindicalista= nem sempre são iden.ticos em QWlllda-
dc às amostras enviadas aos. importado-

. .Medico res gúaranís. . 
Para o .tecnico do DASP; afim de que 

'RIO, (I\SAPRESE) - Está desi;cr- possamos manter um perfeito intercam-
tando interesse n~s~a capital a reali- bio ~mercial eom o Paraguai, são ne• 
zaçã) do 4.o Cong. ·,.so Sindicalista Me- cessarios preços: razoaveis e honestidade 
dico,. cuja instala,ão está marcada pa- llM ·transações.. . ' . 
ra o proximo dia 24 do corrente, em ses- Em seguida. o sr, Orlando Soares. de 
são ·sol~ne, · no antigo éónselho munici- · carva.!lY-\ diretor i.a Associação co_mer-. 
pal, às 21 hOta$. ela! e presldmte ·do Sindicato do !J~· 

O certame, que v_entilará importantes mercia Atacadista. de Drc.gas e Medica-
questões que de perto interessam a~s me- mente~. mencionou que 'varias dos pai-
dicc~ brasilciron, terá· a colab;,ração da. · ser. com que· .comerciamos· apresentam, 
cie11cia medica nac:onal, · assim como . de quanto em, quando, reclamações que. 
dos representantes elos sindicatos medi· ele reputa, Justas. Fri.sou ·que·. trab.alha 
cos de todo o 'Brasil. , C91'll 22 .. pai.ses e ainda· recenteminte. re-

Para tant:>, já se encontram nesta ca- ~beu uma· recla.mação procedente. da· 
pital os representantes dqs sindicatos Afrlca do Sul. · Pai-a o .diretor da As-
médico1 d~ :::anta catarina e Rio Gra..n- sociação, · co·mercial, a. · responsabilidade 
de do Sul. Dentro de poucos dias che- de~ser. fatos enunciados pelos reclaman-
gará aqui . o profc.ssor João Mendonça, tes não .cabe aos comerciantes e in- , 
representante do sindicato medico da dustriais brasileiros, nem às firmas. es.-
E~.ii;, · trangeiras qus 01~ram ha 1riultos' anos 

D • • d ' em ··nosso ·país; Os· responsa.ve_ is são 1?VC"'t · ser 1nc1nera os - ª os opJrtunlstas e os elementos nocivos, 
RI0, (AS.'\PRESS) . - D2clarou o que sábotam· o esforço das. classes p_ro-

:Ministro d& guerra, em aviso do dia 12, dut~ra 1 brasileiras · para Obtenção de 
o nc devem se,· h1cinerados os ccrt-ifica- grandes lucros. O sr. soares· de Car-
dei; d2 rcstrvlsta ·ou caderneta militar valllo conhece esses indesejáveis' e· sabe.: 
de rcservistr, falecido, quando essss do- de seus afremessos · contra .o bom· nome 
curr.entos chegarem à, mãJs dé autori- da. industria e do 'comercio do Brasil, e 

. dr..dt3 inilita.r, .~. publicando e55'3. i,t'o em · terminou pedindo que . o g"vemo· tome 
boletim intern", · ou, nf.o sendo iss~ p'.>s.- providenciM · contra eles,- na. defe,;a : do 
s;_vcl. comunicando it conespondente bom nome do comercio e da· industria 
clrcun.scr_içá) de recruta1nento:. bi-asileirc."-. · 

~ão Paulo, 22 dr Outubro ele 1944 · 
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Os Territórios de, Ainapá e Rio. Branéo, .ligad~s ao Rio por via aérea 
- ' ' . ,. ' ' . ; 

Em cima, 0 bi.motor "América do Sul". da frota dos Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul. - Carlos Schroeder, 
"'milionário do ar", comissário de bordo. Quatro outros "milionários" da Cruzeiro do Sul; da direita para a esquerda 
- . RU(Jolf Rotermund (comandante); Raul de Oliveira Martini; (rád:o-navegador); Frederico Riniger (mecanico 
rãdio-t~legrafista) e R'icardino Ferreirn e Silva (comissário de bordo), - Assinatura do contrato para as no.lias linhas 
para o·a ·Territól'ic,s de Amapá e Rio E!ranco, no Departamento Legal da Diretoria de Aeronáutica Civil, p'elo di.rebr 
da J\.eronautic~ c:vil .icepresentando o Góverno;. pelo. diret_(l.r-p_resi_slent~;- da .C.tu:i:eiro do. Sul .e RClo 3r, cel, J, C, ·di, ,· 
~1.Y~ M1.1ricy,_cj',,,;,';;,p~1int:d:'nl~ ci~ Eniore&a, · ·-- ·· · · - · ··- ··· --.:.·· 

, 

.. , t 

' . . . . . ' . . 
A extensão _territorial do pàis ·dificulta, sem duvida, Seu objetivo não poderia, porem, ficar.adstrito-a essa 

p~lo vulto das distancias, uma entrosagem rápida no sen= realizaçã~, desde que, ,através do apoio dado ao governo 
tido de intensificacão da grandeza coletiva. Ao· longo da federal, mantem. o proposito de alargar as suas redes de 

· · ·· .J · • · • comunicações, estendendo~as a todas as direções cardiais · 
faixa litorariea~ às comunicações se processam mais exe= do pais. ' . 
quiveis, at;avés dos· variados mei9s ·de: tráfego e trans= 
porte. Não assim, todavia, em)elação às regiões mais do Assim, nesse sentido, foram, recentemente,. firmados . 
terra a dentro~ onde as condições: naturais ópõem diiicul= JIOVOS contratos com a Cruzeiro do Sul, assumindo 'a gran= 

· · · · · de empresa aéro=navegadora, o · compromisso .de prolon .. 
dades · pesadamente intransponiveis no momento, segre= gar suas linhas aéreas até Amapà, no territorio do mesmo 
gando=as quasi do mundo de movimento e atividades'que nome,,e até Boa Vista, càpitaldo territorio do Rio Branco. 
construimos às proximidades e junto do Atlantico. Eram, esses, aliás, os dois unicos cenfrQs brasileiros que 

Náo' sendo, contudo; solucionàvel de impeto O impor" não fruiam ainda os inestim:áveis recursos ,de· comunica= 
"tante problema,não significa-isso que o.desi'nteresse co= · ções rápidas e regulares, caracterizadas por um· poderoso 
modista transferisse ~ cogitação ~o relevante assunto a impulso de civilização- e progresso .. 
um futuro menos vizinho, aguardando ·circunstancias pro= Essa ligação, evitando os numerosos percalços oriun= 
picias de_ efetivação da grandiosa iniciativa. dos dos meios primitivos e profundamente fardos de comu= 

nicação com os grandes centros nacionais, mais solidifi,. ' 
. A penetração·. do no_sso, "hintedand", aliás, é um im= · ~ará os laços da unidade brasileira, escoimando. a propria 
perativÔ da atualidade, desde que a colaboração nos des= vida do pais, pela navegação aérea permanente, da estag"' 
finos comuns, in~isp_ensavel, ·crescente e ho~ogenea, toca nação de partes integrantes da sua união e da sua gran,. 
a todos os centros de produção ou a todas as celulas cons= deza. 
titutivas da pro~peridade_nacional. E foi precisamente esse Há a considerar=se ainda, que a linha Amapá será, com 
imperativo, que não· escápou à .'compreensão, ao esforço a distensão da linha Rio;Belem, já há muito em funciona" 
e à capacidade realizadora de quantos nutrem a visão 'de ment9 regular e altamente produtivo, através do litoral 
um Brasil mais coeso e mais. integrado e.m si. mesmo, in= . norte do pais, tornando=se a linha para Boa Vista o pro .. 

longamento de outra, abrangendo o enorme interior dis ... 
duSfriaJ, cultural e· economicamente. · • tante, passando por Porto=Velho' e Manaus, e levando a sua, · 

Nesse sentido, deve~_se pôr de relevo o que vêm fazen= rota alem da capital doTerritorio Rio Branco, até à cidade 
do os Serviços C,uzeiro do Sul. de Santa Elena, na vizinha republica da.;Venezuela, entro• 

Poderia circunscrevero seu trabalho às linhas exis= ~ªndº~ dessarte; c~m ª Aero poStal Venezuelana, o que 
equivale dizer que ficarão ligadas por. via=aérea as duas 

tentes, protelando a projeção de novas linhas para tempos· metropoles 1:1migas, _ Rio de Janeiro e Carac~. · 
mais férteis em possibilidades e, assim, em lucros seguros. 
Entretanto, não inspira: à sua organiza.ção apenas o imedia= . A esse respeito, revestiu=se de regosijante ·. solêni"' 

. dade a assinatura dos contratos respectivos, tia. secção · 
tismo dos resultados pecuniarios, mas, sobretudo, a preo= legal do Departamento de Aeronautka Civil, cerimonia que 
cupação firme de desinsular os ,mais remotos territórios, os "cliches". ao lado ilustram.' v' 

trazendo=os, pelo ar, ao permanente contato com os cen= · · 
tros litoraneos. · Não há como se recusarem apla.usos a essas realiià= 

. ções, diante da sua magnitude e. do seu ·alto alcance •. l>or"' 
A, ligação do Rio com Mato Grosso está oierecendo. que, ampliando as suas redes, a Cruzeiro do Sul seatém 

sQb quaisquer dos aspectos por que seja encarada, um~· precipuamente ao desenvolvimento nacional, · ao mesmo 
das melhores, mais eficientemente produtivas .e mais pa= . -passo que intensifica uma politica de.boa viiinhança, cer~ 
trioticas decisões concretas da Dir~ção da Cruzeiro do Sul. tamente dentro de um pla:nq :mais vasto, que os atos firs 
Não ha mister alinharmos niinucias, para que destaquemos mados · faz_e~ prev_er e que imprimirão, mais ainda, aspe= 
de forma confortadora, as consequencias numerosas e be= ctos de v1sao emtnentemente patriótica às §Uas iâ 'Í>ri"' 
ueficas dai advinda·s, sob multi1>lo feitio. ·· ' lhaajes ~ yªgtajos~~ iniciativas. · · ---· ·· ··, . · · -- ~ ,_· : -
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·p R·. o G. R A M. . A s· ·o· . E.·." 'H o· d E é ' . . . Umit, Jurma. <;h'e!litd_à· 'pe~o. Cªl;l/1-tàz, ' Go;r~'N'IA,_ f,i\SAfRESS) ~A e:ti_S• .. <Je .M~ Ca.t911\}.a; n1- '~pq'!ia:,40, :~- ~l{l, stl!,, ~ilvia, ~µ-e ~oi:n~. '· -· . ,, . . · : · · ·· · . . · i · · · · ·· '. · · :'' · · ,: .,. . . ':' f.. · · • · .Â. iSE(;.\. EM Jt:iIN'Vll,Ll!} . D'ómfit~ea,de··AllliJàdá qqe ·vinha; ·ta.~~• :r~~ncta. .d~ ·;Petr<>l~o ,:-'111: ~o{a.l'J ocuJ?li,, 0 . .. José, :da· cldide. d!Í- santos, ,· ·'.· ... _, .:·,.· : ·: .. · .. OI.ai 26. '""!' 1'{~!J34:lade, ela.. Aça.o C~" ! · 
' . . .... :: ·,, ;;:, Ji';LORIÀNOFOLlS.,,,' ('AS hS$) - z,en~<>:é:tca.t".!l9.é,,,na;ref~~jda, l,'U!l !Ili\ ,_.,~·:t~t1:1(c::A~zrc;:~s:.;·§i~:its<!l!.!: . ; ..\.Seinaiiâ .. :·q~f~~Jn.~I~ii:á;'%Íin,)½i§O.s .. tou~. ~o sr.:~tonio• Ma.rtins; pres1• !· 

• J( S · · · · · ,- .. . ...,, .,,.,, ·• .,. f'-"'iiJ tre â.s cidade-: 'slt~«.' irit' tatxa , POll;~O}>etn P!oii:fmp,11.1> mar, encontrou_ i;íf. s fêÍtôs' p'élb<''r.'ofesior rnilll1lrme/ lenidade,!l•d,a,.;J~ta de Ç;rlstq .l,i1*; WUkt;O•. \ 4ànt.e da q~ngregação. ~. S, dQ. 'l:'~+,]' · .. 
' .'P~IMEI O EXf~l~OBE~, ·. ,-'. . , ., { , f1;,· . • ;'""·n~tªittótaÍ!ea. :ca.ta'rl ., .:füala·' ~li• ·,,en_o~mt.,s ,vetr:o·~btas,.,·Ptr~e~Oellte.es'~ ~1'·eªtlo~ ... , .. · ~r:i~~~ri1~>.'11a.··;:,b. ~Ja.''º'êiií,.·.;ffo,.,l'.·. araiba; ·. :· liÍo 'ttna. .iiclade :estudár .osicfecrl)t~,,P,On• •. '· Unidád11: e ·~Ultipllclclàde. d!!, Ação ca- . •i .;, 

•• , '. ··1 "'"'"''' , ••• =' '·!! .. ri rl gl/,m ... ons •.. fflf:llnuo •.. "l.lv. , .•. ···..;..., .. ,, .. ··"·· ·1· ,. ~- ..• h ·,r··· .u1····. - .· ··,. ··....,...-·.,,.,a ôt· ·•-ux:a., j)el,a, «ta.'Corice'lção· A~ec!dl!,. ' . ALHAMBR,!i - Canclida. Mlllonarla., çopi ~ln.1: Mat:a~!I. 'T .M\A;~ i,;,, .• j' v:: . . , · s /!, " t ma.me,n ~' ,,.o.~. 8: " . do. 'ânfm':tt prO'.lets.;lif.·para .ô, sub•~tjfo.! · ib~1)i .to~· a/nga/e~,-;. ~'nf'<>'''.~,re(). O ,. º. ' ~u elos- e norµias; pa-i:a. P·~~rRlx:' · .:-,;, '<" , \ :. - . 
, :Panlco na. B!;!llania, com WallY. Brown, - ,{, ' . '< o • •• ,,,,, , ·c, ,__;,, • ,: , f •. :.g t1,1tge~, f lgtil'jl, J)i,ljl~llle,;, µm , •. -~ih:se11tt(JO'. tr,ns,J~r*a!;àó. da;, va.là. ;<i\1.e., - .· •!t!,.df>es,~e, ':es~ecj_a~l!)e~J, Jó .~;1,l!'lic!pto ;' . • .~çãO é!os ~uadrd.s ba.slC?,S 8 tpnd~-:, 
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. ~~concelos: , , , . ..• . . , 

AltT PALÃ.CIO - Nlftguem ellcapara ao· ç~t\go,, com. MarshA ~t,.~ ~PÀ, . ; "ed~ " res pete.lr<1s fndt1_strl,t~ d<> Eir• . •st!. •.·.· ítên··.·ao.·· .. ab·e·r .. ta.···· .. · .. ·.:,_.õs···:· •oc ... '·• s61i:.,.·erico .. n:.. ... · ._<la .:R.10 ....... :v. ....... e ... rd .... ~ ... :·· .. · • ··.··" .. ; .... ,.' .··.·. ·.·;·,·:··.'.· ... ·. , :~ ... • '.· · l . , . ..· .. ,m .. en. ta.. is d~ A. ç~o ca~qlicp. .. n!l94~ .. · .. ~.!·,.· ., .. · .. ·.' p.~.J.7. .•..... -.. ·· ..... A····· ,A··.ç.· ão. , Ca.. to ... llca .... é:. inll· ... ub.'i. ti ... . BA,NDEIRANTES - Sob duas bandelra.s, ·com Gla.udette Coll?é~;/~·'A'Ji'!A,!'. , , t-$.ll.Oi.'"Su9:11 800 fabrt<:.a;s t~ram quàsl ,tra4úatim1,in: i'ettra:dol!;;,eº.cpjocado.à·a ·, ' ·, .. ·\,. ,''.;, .. ;:, ..... y, .. ,· .. '..: '.did!, ·, . /. . '·· .; ··_,' . · . StUtve!; pej.o,~ri Pl',;:~el·V~ela,, .. 
·IPlllAlv'GA. - Odio que 1'4ata., eom George Sandcrs. - 'D,, ·, ·' ,· '· , . ;p~ra.ll'zadas ou trabá~~â;ra~ com u~t um: fadó; . a!ihl;. àe· :~~r.ei:n examlnliãós .qi1toJ.iITO ~~SCOBERTO ' .).s lles . qU& .. $ráo··presidldas ·pelo'• , A 'Açã~. Catollc,a Br~elr111 e seus ··Es~ , 

· METRO - A t'à.lnha..dos corações, com.Lucfile Bali.. ,, · '. capacldade,mlnima . .casH fenomen-o • .poi-·:·t.ê .. cntc .. o.·'!J; .. ·· ... • .. ··.:,·.····~· '.·.· '· · .. - .. ·_ : .. :: , .... ··. ·. ,· •. ·,··.· .. ,:. '' .. "··, ·, · ·. · . ,.· . : .. · sei;s. •. '. . · D.·. · ·.I"".·ll' : ..• ,·.é. '.tatu. to.,,,.'Pf). 1';' ... fstà. ... · Mil. rút. .Cec!l111,·· .. ·. <1e, Je·•.·• 
Ol'ERA - Canção de- llernadette, com Jennlfer Jone:;. · cont)ldo, riio-.6 .descontíecl«l,'O Íla popÚ• · · . ._ · ·; · · · · •. . · · , ·GQIANJ;A, (41'!A~:kES!'i)· , .... Na.·: ca.• . P}ii:mo. · Revmo. Snr· , . . otn : ,..1 ,o ,,~ . ·. ... : · .. ; ··-: , . . . ·: ,.· . . • · . · . 

. ;·~iftº · /~~!.~~:~~=~a~:~~~i:le.M!~,:-- APA, ~ag:ete~;t~, e~~~a~~~f!!~3~t ;~::~ . ,. ',:. :~~~Élf.·~1~; c,~)i~oil · .· ·· .: . · ~r:1~t;·~~J:t:;e~:;1:~t.~::1:~·· ·:-=~ ··obede~rã~ _M.: ~utn,te ~!: :·,, ~,~ '.JJi~niwt«!;'.,~~:·.C~to~;-~Íll: · 
':'• .· • " . : .. '· ,,. '·· · .éostumatoâa..ii;\'r:es:1a.o,sfr'·is.solada. :·:,.·,. ·. ·.·,,~.; ·,•·.··, • '·.·· ,t1·':múi).lch>il!.'dél<tí:.çlj)ii;•d1atanti,da,,' , ,. ,, ··'',:~&.Eµlilia:.<le/FretéasGulmarãu. · 
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·. •. ' ,. por treme'nda seca< A l!ltl.ma/ >sec,a. '• CA?tl:l"óS! i,(~~'~RES~) --,. Sab,,,se," 'ci~a.dê da ·tn.éiiiíó· ríôiÚe, 18 c:.ullome- . !l'ESES.: . . .. , : . '", .i Dia 28 - A AÇãC> c;atollca: Aposto• 
IJEGttNDOS E~8!1:JORÉS. '• . ocorreu . jus.ta.menti--~- .19~8, 'Mlld? N~~ta '.clifa~e-. qµe,·:.Ç.IJ,ega:rl!,ln .. a<>: .. ~º- ... tros;, to( en~OilJra<lo üint,;l;an<to, blo•. . ; .. . . ·. ' / . 1. . . '' , :' ;;:. ' :.,. ', . : : ;lÍÍd(I 'leip- .:>ri?-nii.aâo a. s~rviço dá Hie• 

' · · ' ·· "~ · · · ' · esÜi, ultima. c<>mtudó,;,que; vel.<>>;·&P611 :d~,ifá\\e!to,. vl1_1d'o1r d~ ~~ya ,Yori,, flO, : ·co de.' té~r<>:.<másli!IC<>, <\!'m l$0 centt~; , , D~ 22' - Que- é a. Ação ~atf>J!Cll, P!· ra,rguta; .i,e)o -~·. ~ucio da., SUve. .Graça, 
;.. AUERIOA . .:.. ,Mlsterlqf da )'!d~, :eóni phariçfl30,Cf,;--P·· ·. ' : . ' . . menor. ln te,rvalo,; d.e maior ln·terus1dade . ' bondes det1t~11a1().!l "' ca;mpps.. Os. .r~·' ;m.,etros :de, l)O,mprlli\ento!jo de·-la.1,'gur.&' .. ganlza,da. por ·Pio :X:I =: Su!l,:aetmição ~. ' ,A J.uvêntu(le Catollca, Brll,SUelra, .i,e1ó . 
, . ,!3edução 'tronlcal; ,com· Mae ... West;_.---.··D,· · · .· ,' , . -.' -·. ·. · · ·.Q. ue toda .. s as· ou.tras a.·nterl .. ór!I,~,. · terldós _'l.'.l!.l.c.ul(>s.,, estll.!' · i!lendo_<'le~~~· , e 04-0·,'dé ·.11,lturai-A 11ua· figura .·se· .as.•· natu,:e.za,. ,pelo sr. Reinaldo ·Cruz, Pre- :· ·: · ··· di ·.,, ,, · · · ' 

" ~ d d "" Mi!l d lf bá.rcados ·.n.~ t,orto ·dô' Rl<l de· .ratroiro .· • .. ,· · · . ..·. · . . ·· · · •. · . · · · · , -'--" .· ·, , · · sr. :Bene to ,.p1e .. o. , . 
. ASTOR(A·: 7,.Sol,ar :-;d. a.s ..... _as ·per , ~s •. iç.om. •-Y ·, a.n . .-.·. ~. ; • , A. ·LA.S.TR. ,1.u E. ""· . .,,A."-.,;•,.· .6_· -... erp.o· ... ·:-,t. r. a.n.·s. ". o.r. ta. dos ·p" à.rà.. • N.it•i-.of.,-' ... · ~e.m~~ª- a:; um .. ,.,a..·t,a.,rta~ug:a. pu .t~t._u_.~ca:

1
~· •. sid __ . ~ .. íite. · .. d.º. e.entro . .r:·•= ... · ei:.lc·o· .. o.zan_. a_m. · . ,A.'· L.ig& feÍn1nlIIA da. Ação caw .. li, ca...·.· . : . : .. Falam, as. piíltolas,- com,' ussel -:Harcjem,.· --- -AMQ, ,. .., · ... ·, · · "" ,,,. .,,~.,."'" v " ., • nastra tendo- na pa,rto- ,superior dua 

• ,fVEN IDA Mergulho nó .iüferno, coín Tyi'one Power .. -,. APA, , ' · · , · · · · · · · · · · · onde !'erf.ó m9ribl:4oi ai:ites de vir~ ca.vÍda~e.s,· d~; capacldàd~. d!' ,um"llfro;, · •A' 4ção Ca.tol!J:a. é·. ' .. obr_igatorla ·t>M\\-. '• pela -'ra: D,· ·ll!arià ~artorLcete.stlno,; ,·; , 
· · Vále do 5ol, com Lucllle Bali. .:... .. AMO.· · · · · ·· · · · FLORIANÓPdLÍS, ·' ,(ASÁP!\Es$') ··-:-, jj&~a. est~ cld,a~e1 . , . . 'R.1>roiiimada.nui:ijtjó;. 'c~ti,. )imat aleill 'de· l~lgos .. & ~a.cerdotes, PlllO Revm.o. l;lnr •. l'e.. 'Dia . 21}. _, ·l) P11:rte llterarla. · - 4 . •· ; .. 

BABJiiONik:.:.,._ A,i_ 3·glorlás';;colll D~~f O'Oonnor, .;..; At.'At <· ,: Recentés _nottcµ,.~ - a l'/35_.>;éJtcf ~e. · i:irc~7 , .~utrií,s meíiõres:: e deslt~alk . · '.. Benedito. VlceJJt.e .. dos _Santos, mui cilgno A~ão (:atoUca; e ,.u · Assoei.ações Auxi• • 
·. Queijo f$ulço;.<com:!> qqrc:Jo e;o ~_gro., -.- ~.!'~ .. ,; , .·.· ·., , .• gresslvos sur.tps, fll\ld~.mlci!!::13:, va~J_o-- I·-··_.,,·A·. · ... ,. .• ,,A.· ·. , . Notlclas-dali :i,roc~den,tes· lntor~ Çh~ce!er. do ijlspado. . . . . , · · llares, ·pel9 .sr,· Dr. '.Jósé Ma.rti.os. . 
BBASJL·';.;;. Gung<Ho, coni Ra.ndolph Scott,.--" AMO.· - , tá, qüe· se estariam. l'égl~trand!)· em nl.;;;:, ·qu.e. ·:ci'·r.e.l.e.r. liio.b)o'éó. ·»o .. s~µe ·uni:t· .Di!Í.' .23 '"'··Fim ·s .. uprem.·. o e gerá.!' .da' .. ·.'Hom~··da. . . : .. A~ão Cátol~ca, w.' ~o ;sr, ' Aven. turas· ··de' um··r·ec· r··uta' · co· m· Alan c·arney - AP·•· · ·.·L'a;,,.e·s, .... o\1.y_o·.u ... a .. · .. : 1 .. a. à,·/a. q·u .. · .. e .. i .. a.·.· ... êl'dade.. · · · ~ "'tl.sslm 

. . · · . . ·.. ' · · · ,.· · "'· . · · . ··' ·do .,D.lrefor M '1>. eparta.me.n\o .de· sa.ude i. .• · .,,,;0· .... : ...;.·L· :v ... ·o·. a1ta. ver-cêntltgein .ae ;t~i:~ó 1>111',P,: ;fui.~: '.Açã.O ca.toíica, pe1o snr •.. Dr. ,-, Ablas~ '.. ·Dr •.. Eucll.,es, de. Ca.mJ;>Os, . me~. . . . . Cl 
'· BBAZ POLITEAMA ,;:.. Ali Babá e os 40 ladrões, com John Hall,.,... Al'A, . . 1 .• t ·~ , 1 .- .-u-- "" 0

- .• ·,;an·do: a. :P. opu.1. a<:. 1t .. o.)oc .. a_l t. r .. at.ar,_s .. e. do . Filh·. ~.,. ·m· ed.l"", . . . . · . ,·.. . .... ' .... ,. J.u .. 13· de ... Dire. ito ... , . em Santoi;.; 1 . . · I>llema 1;1(medico,.com Warner Bai,:ter. - APA, . · · c1,{Estacio. Ali con uao;·, a'.\)01! -~ nu· , .. ,, . . . . -4'-' 
1
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CA~~UCI - A,g.r~deJvàlsa, ~m _.:i:;•erna,nd,'.'Gravet. - .J?. ci:'ósae - e' convent~".u,~ •pe~C!ulsas{ Jiou, :SALYAP,OR; .. ('.,.\_SAl,'R~S.S) ·- Vol•. \lm, 'lboltçl.<?"' .0 ~ :a.ero tot , pe. ~a es. . · 'Fim imediato $1:Í. Açãó Catollca; -,pela..~ .. , Saudação ao: Exmo. ·e Revmo'. .sr. ·D, . 
. . Lili, a. teimosa, com ;Ju!IY. Oarland .. - D.. . . . . . . . . . clé'à- ~/erida.• autorjda.de,. taz.er as .!N!~ tôll')" flllt'!ªY, º. ,-,ap,\r'· ~D.· Jltoscoso", enterra.da:;,e :~ ~~u · P~lf9 .. é _t'a.nte; q~e, stá;, Mária 'é; .Leal; \':. ' . Idilio José· Soares e a.o .S. Padre o Papa, 

OAPIT()LIO.:.:. Fugitivos do lríferrio, com Errol Flynn'. - . .t,. · ·. gulntes. declaràções: ã:··:lmprensro de~ta. que-.havfa. 11,aufragado, em dezembro,, _nãp S!):TfºY.8 a.e men .. e, apes~r e e.~. · Dla 24 ... A Ação catoücã. e a.il··Con• Pio. ·xn ·pelo.sr. Coniendàdor Pedro 
. ·sh·l,k:Hl . t'nt . •A ·1 ·B·n·n·ónt11bo·ne··· .•. ,.,, ''.á.P·.1t••·.•· .. ,..:.:..·u·.su.r .. ·o··.·d.e.·.··l•a1a.2.t,·.1m." ..... · ·r·· d .. ·s·h·d1··'h ·R·1··ll!tar .. o·t~renocavado .. aor~dor.Acre•, .. : .. ·' . a,•':H e· tt' . , ·. er oc o mes,en re a a. mor.,,, co n .... ...,. .,.-,, ....-n.~ ~ ,,,. • ~ na. ;ea.~hoe ra. e· o ra. n º•. no· o. dltl\.~S~J' qtie· 'es~ :•aer.ollt~:·à:ll <lev,a-... ter $1'8gli,Çõel! Marianas, pelo sr .. J..,me .or• · . resceµ '. . ·,. . .. · · · . •. . 
C.,tRLOS GOMES·~ .Matuto esperto; com Wallacê. Beery, _;. R. · (f,éri!grio),. que, estll,• _grasan4o na.· _c1,-- $à.o Fràncis'co, · c«ido no dta. 1•0 dé·:;jttnb.o. de·. 193.~,. às.' lleàUX de Mou.a, presi~te,. da. Fede• ·2) Parte art!stlco-recrea.tfva. - ratti 

. .. ~enfeltotes·mascarados, com·chjrl~ Stàri'et.:-.-A;· -,· ... ·· .c1i.h1e;, Jã. •i!.e encontra ·em.,decUnto '!' · , . - 'ls li.o.'ra:s.·,• <1,uàndo t.oi'.reli:i~trado··u.m• ração das Congréga.ções Ma-ria.nas de vârla,do. ·· · ..... 
:· CASA VERDE ;__·.A 'torre-tle I,ondres;:;com Bal;U Ratnbone,·--1t 'cont'inua. senaó -<ÍÓ,nba.tldó','.eftc~ilten.. M ··A· ··.R· ·.··A· , .N .~H· .. ·A·-'o. . . · · · · · · t dll. · ' •• s=ões ã ln! 1 d . hlnll . 'Dou'to·r e·m.Atn.ore·s,·com.Pa· .. tr1·c.Kn···o:n., ·1e·s . .:...·D •. • .. · .· ....• · . •. ·• , .... 1 d 1 l. 'l)e)'lu:e·no tremor de· .. t,erra; eJu· .. o . a Santo,, . . , ,.,. . ser o ca.as com o. . 

" te. O trata.ni~ntó. põr! me o· 8 . so,a• · · t• li ' t 1 1 . . . la 1· ·. !" " . ..,_. r'· d •. :., o da. A -o ·e CINEMUNDI ~:.Lég!ã,o.-Branca, com_ Clá.udétte C~l!)ert ~ APÀ, ·,n~nto dos· doentes, ·nos 'proprlõs· <10~ reii: ..:o · o, m,,m c P o., · . ' '. Ação. ,Catollca: Aposto do : etgo Un" u(J ..-a.pa ·~ m a.uM, cpm .. ç.i · a., 
Num .mundo' de• ritmos; com Kay Ktser. -- AP A. ·. . . . . . . . núêmbi,~ esi, ·~)rl)d~.zindo 'bôns . -re~l\l· '. •.. ~NSiN'o '·suPERIÔit. . A. ' ·L·· .. ·A·. _ .. Q .·,· .. o·, ·.·.A·.. ··s vérsaJ; pela stá.. ~ria. Apareeida. Gon- ' t~ca. ' 

.COLISEU - Mé.stresj1e·lla11e, com o Gordo e o Mà!Iro. - APA. tndos. á.o par do .. servlco· ae va.clna.- . · çalve$. , , · · · . . . · ·,, .. A. entr,àda é ~ivremente franqueada.às 
Y· Seu gran,de_ ·~ni~;-C(?Jll: Lew AYres •. ,..,. A'l~A.,: .. , ·:. • '. • i çãco, /;u,;• pto'ss~guà· 'ná. \no<11cià., M pos.. si-o ·i.ufa,. (A$APRESS> :.:.;:Foi· · · · · · Ação eatollca. e a.--Hlerarquta,i,ela syi-, , .peasou ·de' -boá ,·ontade, desejosas ,·de: 

COLOMIJO - A 1rolta_ .do •vampiro, com. Bela. LUgQs!,;..,. D. si,vel,, ap.esar·. ,d9i . es9.ass"z. de. vaéln-as,- :,Cr,l~«a. ~esi:a.: cnla.d.t•·a,~Füii'da~ló Paúf sÍFR. ;A.·,· DE .. ·_:.iL'do.n_~o Nazaré de Paula; .· · · · : · .. · · éoopera.r na. momentosà obra. da reevan .. 
· O capan~ de Hitler, com John Carrad11:i """.APA. > · lo Ramos",· com ·.a•·tlnaUdade. de rea:• Dia. 25 · · A ã catolf Apostoiàdô gellzaQ!iC> da soêi!ldade moderna,; 

:r~~l;~~·:.:-~; !· Ri:ft:~:~~!:~~ 1~1~:~iJ1f~i;;;1~1· Sli~;f~iii~~I~ 1,,·Nor'1.ºc:1·caA: s ··o··,o:_.··1N·1·· '"K' 1··0· 'K' · 1. 
FENIX :;.. Alem ~o hoi'~iµe azul, com .c,oro~hy ·1/a.m9µr. -: .R, . . . téndo, .poste~loriner\te, ásstnado novo ção felt'a dê. 25 ·m1r. quilos õe semen~ · lj 

e) gra~i;le hcimem,,com•Donald oiconnor, -: ;:APA, .. ·i , • Pôli'l'O 'At;EGR~.:' '.(ASAP'fiÉiss,--. ,tecreto, dando';,Jhe 'mais. 3 .mlihões, d" tes; com eleva<ia porcentagem dii ger• 
· GLo.RIA, . ...;..A mulherJera;.:col'n 'Evelln •:Ank:er.s •. -:,-:",.4PA;. · -O-Governo' do .Estado estl!. àstuélàb• a· ·cruzeiros, , . , . , mlnaçto. .· · · · · ( · 

.· · Erros da :Adolj!scencia, com Frankie Dari'o .. -,. A. ~ossibll!dade da: c?nsS!,ucã.o. de &fll.l\· 
HOLLYWOOZ) __.. Impostor,. com J.ean ·Gabln, ...; All,1., ,, .,; , ~ . t ''tle;'! •a:çqdes, .. cQm, o··qu~· espera. solu-

- · ... ;seu:g. rahc!e ~.I lim. fo, <;om Le. w • 11.yres; .i.,. .. ~PA, ·-.·.-:.. • , · ·cionil.i'r.'oé, pi'óblefoà. do. ~proveítam:ento s·o.R:OCÀ·BA 
AS COMEMOffAÇOES. ÊM HONHA·· FESTÀ DE:SAO JUDAS TADEU monla estã .marcada· pará ~s .16. hOra.,. 

1DEAL '- Amiza.d), e nobreza, com. Sara Garcia,, -,:BPA dos pÓtc1JcialS: hldraulicp;i ·tilô · sõ, P,à~ 
. Ílo Mexlco chetou--o amor, .com '])ito· GUIZal', ...l!;í';A;'C 'ra> :ó, ,fornechriento <ie: ·~nergia. eletrl• 

. Dltl~TO~ 116. fJ~Rl'lÇO •NA.CIONA.r.' ·no· ·f· UN'DADOR. ·o·os ·nu . E111,' seguida saltá a procissão de eR• Filha da:",nolte, .da Mimdlàl filmes.·~ APA. tricâ,. como pára. i lrrlgag!to d'l,~ ta·· 
IRÍS· - Encontró- em Berlim, com· George San4ers,. -·ÃP-4,, ,'ouras, rlzicólás, ·cumpre. sa,llentai- ;_. · .. DE •~EFESA. ÓIVIL; • · ; . . . . rf ~ ,Te:ve inicio.· dia. 19 a,. grandto.sa; festa cerramento das festa.s em louvor. de '$1~ 

A Dania Fantasma, com John Wàyne, - D, . . · que -com o ,:epresamento, diis a·gua.s. 
lPIRANGA PALA'CIO - 'Ã têntaµoni, çom.Jqta i,:a.y:wor~h·;.;;;,,. l'(W., : ,; por · 11\.elos. a,rtlflél;l,ls 'Pod,cri~ cµstar GOtÀ.-:tÂ., (AíJÂ~Rl!lSS) .... CÍteg0)1 ' sA· ·L··v· A·1· ORIAN··o· s em loúv'or do . ,', Apostolo dos ' Aflltos", Francisco e Santa Terezlnha, que ~e 

i ~Stl!, C;tpítál;.·o-.--corone,I Otoilhnbo . . . . • . São Judas Ta.deu. com a.!ntenção·geraJ ,_,êm reallza#do desde O dia. 7 do «>."• , · Guadillcana!; com Preaton Foster • ...;.;, AMO. . · · 100 ·cruzeiros ·vor quadra Irrigada,· en• 
. Lt1X·;.;_Quelj0Sutço;:,com:0Gordoe'o~agro,.-,.4~, ··,, I'. .. quanto q1.1c,,aom<1inento, a.:ca,pt~ão 'l\Iartln• "'11.,efra "rretór ab Ser· vtc'o - · ·· ·.· , . .· de "alivio "."" · ~fU~ões .. ·dos· .. ·.povos,· .na . rente. . · · . · 

·· ~ :" ,. ' u, · · , . · po!Uln,·.~.º to.·r·.a. m. •o.lé .. n ... em_ e. n.te .. ence. rra.~. """' ~ ~ · · · 
· . P.impinela..l!iscli.rlate,.,eom Lesli~ Ho'Wa.rd . .:;..·:A. ' . por meio·de'bomb.as, ç.usta aos rizlcul• 
MOIJ$RNO .- Corvetâs.ém ação; com Randolph ·Scott. - AMC". tpres; d6 l.:ri 400,00 'a l.:rJ 600:00,.'.· .. 

.Naclonat tie :Defeli!). :Civil • .:... . Fala.ndq , º , epoca atual"., O encerramen.to dar•se~á .. :M!S DO ROSARIO 
a.os. Jcirnàifs.tas·,·d!'sffie qu'e ve1ó,c0rgant,, dali, .cóni grande aflut!nc1$. de cOl\Ylda~_ no cita .l!S:do ·corrente, \proxlmo sabado, 

· E;rros ,d(!. Adolescencla, com Frankie Darro . ...:a A. . · 
OB~~DÀN ·.:-,..; .Pedro. o grande, . 

. . . Cartas · para.· mamãe. . • . . . . . 
·ODEON·'-,.(sala.azul) - Amazonas dos .. arei, coml.oreta'Y.oung.·- APA, 

,!\vent'urelrà.· inascara.da., com Sally G'N'ell, .... M.- . · 
(sala vermelha),,_ Vagalwne,.com. Jeailete :fytacDonald, -.R. 

·Louco JX>l" sa.tas. com Mlckey Jl,ooneY,.,- .tPA • . · . 
. OLIMPIA- "'."" Mlsterlos da vida,. com'·Charles Boyer, ;..; D. . 

.•.. 'Mulher . .contra.,r1:tomens, com··Margue1Jte qhapmat1., ;..; .. D.:. 
. PABAIZO ,.;. ,:N,P,. luz de,.uma estrela, ,com .Hugo_ Dei Cá.n'fi; ..;.. .I> 

.:~mpesta.de de Ritmos, com Lena Home, - R. , . 
J'AR4';!0Ull7' :... ~sa.. ·a· 1·evoltosa., com Betty Grable •. -,- 7) •. 
. · .A :mulher,$émpre vence, com A1a1i Jones, - APA; . 
.PARATOD·os.-,. Ali Babá e os 40 ladrões, com John Halt - ;(PA. 
. . :'Ela quasi matou. Hitler; com Elsá Lanchester, -· A. . . · 

. ,PAULISTA - Dez. pequeµas para um homem, com Oliv!á.- de Ha~illahd, APA •. 
1í mlllher ·eempre vence;- com Ala.n Jone~. - APA. · · 

PAUUSTANQ -:- . Incrivel Suzá,na, com· Glríger R9gers, .:.. APA. 
. , ~apa1. por. àca.so, com, Betty Hutton. ... AP A. · . . · 

·PiiUTlNINGA.-- Alta malandragem, com Bud Abliot; - A, . 
. Órito de rebelião, com Erlc Portman . ..,. AfA: . 

BSCR-EIO ·(centro>·- Venus e companhia, com Leon Erro!. - ,..p,A.;. 
Patrulhá frónteirlça., com W:illian Iloyd, - AMQ, . . 

BECREiq·\\La.riá),.:.. OUll,,Ho, com Randolph,S~tt,_.- AP:A:, . 
Despelllda,,eo111-Vivieil··l:,e!gh, .... ''APA.. ..,, .. ,. ;,,•· "'" .. 

' REX ~Al,rnjá no AtlaµtiQO; com John Garfleld, _.;.;, APk · ·. :_ . · ·: 
Tarzii.n e o terror no deserto, com Johnny·Well!i;mul!er, -~ APA, . 

zár. neste ·Eat'àdo; ó'ii trabà!Í1os lig-aõó~ do,s.•e d_o' povÓ d~ -Indla.lÍ.!)p!)lls, as. :e~ . Nesses ·d!às ela novena ha Missa. às: 
i9 hnpói'tanfo-'oi-iãô dó"Mlrilsterlo dá meni(!raçóe$ ~o 2ll;o;~1ve~$Arl~ d~ :fale• . ª· ,.3Ó h. ~=.··.,·e às 1~.30 horall terço e ~nf 
Jmíti~a._ .._, lriterl'oga:do sobre,. 'se eb~ cjmeJlt;o li<>. v!rtu~ ;.Fun~Qr dos :PP. çãó ilo .&intlsslnio, seniló que nos ulti· 
o terml!Jo d:f gúerra.~ setl'!-· extinto .ô , sá.tvaton«:nost·~, Fran~c.o ,tl-,taria.,da. .. ·mos.·três dias, haverâ. pregàção apó~ 0 

. , · , . · .. , , Se~ViQP NacJ011al'd~' l)·éfeea, Cl1,>ll, t:éS• Orwj'. Jotqin .. , 'Í.'a.hto,:ca. parte: retigl~ terrn. No dia 28,. celebrar-.se-ã.o. · Mlsli. ·as. 

CHOVE~ TAMBEM NO ,.!\.ORTl!l ' po11det:? <ie~, Or,q~ll)lbo,,Mar.tln~:_ .. ~ "C:er~ . das· .féstÍVÍdadéS1 (~- sóiéne;. l)?hgãé> .,.., 

R. · Grande· do · Norte· 
Em toda.a as Igreja., ha ei,:p0slçlt, dt 

, santlsslmo, recitação do. terço e bengfi.4 
d6 santfssimo,. nó.!! · seguintes ·hc!rario111 
catedral!, Bom. Jesuil, 'Sâ.nta. Rita. e vo- · · 
torànt~, à.s · ili .hOra:;: São Bentó, àll 

• ' . , ·:· .. . . . . .:tament&i,cit1~; !jil:'Oí'.' 'pofs e8S6 ;serv)<,O 'do, .}Ja." .. 'tias. ·.·.·i.'ni:o .. ·; .. ·.co··. ln., ·.se . .-mio' C .. o.m .. · ~ .. o;_; àS 5.30, 6,30, 7,30 ·e 8 horas;, ·a. segun• 
. NATA!,, . (ASAl!'Ju;ss) ~ · Notl!)la.i deV'e\~er-• 6rganl~a;do .. em tempo de· paz; , -. . .. . . . · . da: por Intenção dos benfeitores da Igre~ , 
chegadas a ~sta capÍtá,t e 'proveuteri~ para, rl'a.-eventiial!.ilade 1ª gúerrii, pro~ ' n.tlvo), êomo··.'a, recreàtlva. .(eonstando 'ja-é da Capela, (l a, ultima, solene can.: · ASSINA'l''ÇRAS DO LEGIONARIO 

19,30 horas. 

tes da; cid!Í.de ele .. Santo .,i\htonto,'1 !n~: .dUíil' PS . ';,seus Ímerisos; líeneflclos:•~: de,-'UJn.: f~\v~l pára. · 8.$ .crii\11Ç88 é· ,µln& tada. Depois destas Ml.sse,s e às lli JiO• .. 
formam. qllil estã. chovettdo,'tot'rencl.al•': E'prqss~iru,lri!Í?_',;. ."'rii~os encé)ntra., , sessãoid~·Eátu~os·pai;a:os)µlultos),.COÜ• ;,ras do dia. 28, 0 Revm.o Prior d.~rã, .a 
mente nà(juela .c!da(IÓ do tl(!tte. d!> 'do"d,lflc'Uldades -pa,ra' executar as OOlll•'· taram COtn· .. tiÍll)1~roaa· .~. seletà,' ~~tel:t~:' betl .. ÇãO ln.diV!dUal CO!ll ... a, preélOSÍ!, ,reli• 
E~tado, . d,,Ípois de· Jon·c~ s~cá que /10~ · , i>l~xaf tljr~r~s . <Íit(no~ ióta..m lmpos~ · 'c!a,. ·que/ ho.~Í:~geáJlcl~. à.: ,pongrép,ção . qu,la do' sánto ApastoJo, · 
freu· nes'tes uiUlllOS l!JeSe5. . tas;; pe]l)g, &egu,intes. motivos: ,,exéesso . ~.alira. tprlàn.lt' 'cóin·. SWIS. ·•:presenças,h;·tl... ·. ·~.· ·19 h~ras· ,d·o.:d·· 1a da "e•.ta, ·s.a'..... à 

• dé 'CÔD!-!aiiça·'a;ci rioa·a.o' p:ovo . .-.c1. e.cort~nte·,. • ' • ' " . ., • .... ,V ., ~ '4i0 
. , · · · ·· · , .. · ·· • : ·1 .. ·•er.a1n,.·po._r ... s,11& .\'.CZ,()~n,l'Uer. , .. >de ... verifte .. · a:r.· ·. · •--ã · i. •-. · . 's '"'te. ltl 

P E·R ·N·. ·A· .M·· ·.·a: .. u .. ·· C· · .. ·o. ª.º ,IJ'OS!) da•;màls' de ~eJo: s~culo, de : ~ . Fu . proc...-. o umu.osa com C) egu.., . -

. . . 
Pará qualquer. Informação a. respeit<t 

do LEGIONARIÕ, nesta . cidade; 'está, / 
sempre, pronto; ó r'epresénta.nte; ptor. 
tuh: Almei~ Marlns, · rua. coronet ~· 
nedito Pire.s, .2J,. tone 432.;. · ' , · 

/ ·:., .. ·' \ · .. 
FESTA .NO SEMINARIO 

pa;,.se~~at~o,.de,.~~gura11ca, qu~ ~e•· a-g~qdeza· da pen t4a4e d() . qda• · .ner,11,rlo: largo São Bento, rua. Ce.sa.río 
· , · > • · · · · truta, conseqúe,Iite · · 'dii. s'ituMã.ó · geri- ,dor' ·do& S!!lvatõrtàno1f.~,· à, ·v~tldão· ·d~ . Mota, rua Professor Toledo, rtta · 7 de 

l'RESERVA:ÇAO , D.O . l'A.'l'~~JOI\10 strafícâ'ilo Brasil: errone'a conípreen•· . Sua$ obrás. . . . ' . . , Setembro, rua Pe, Luiz,. rua. Sã.ó BeÍl• 
AitTISTIC()•RELIGIOSO. ~ãÓ de \nul,l~s/'.41Í,,qile 0 .:s~rvlc.~' Nà~ bomº· fitó .\ie.to~ar lriesqúécivel tão . to e JM:go São Bento, serâ aéompa- No. dia 4 de novembro, 'dia. de são 

.·,. ·. · • , · ... , .. : .,., .... 'clo,ial cl~· Defesa Ot\l:il, ilcja· uma ·or- bêlo'dll\, Ílà vld~ ~a.lvát9rt&í:la, ficou-':ré- ,nhada pela.banda musléa.l do ü B. e., Carlos tfõrrortieu, . testa. prhiclpa1 d& 
· REC!FÉ.' (ASÀPRESS) :.,_ 0;0 }ui~:-·_-g~~l~a.~ll.<>,(JµE1_sõ'4.e,va;e~·/s.tir n.o tem,::,· sbhlda. a.criação :neilaà níe11111a.·~ de. g~tllri1ent.e cedida pelo cel. Oscár de . Obra. das V9cações e dq Semlnarlo DiQ• 
d .. V . .· · ·t 1. . t . . ., po de. i;uerr.a esquecendo-se da que a. . ... . . . . . . . . . , . . . . M' ,. · 1a,· , • ., • "" · d f 
, a ll.a . arll.' l,)tO er W sen ença con .. •/: impreyi<J'erici,a) Alem .. (!:e .éuet&r multo · uma. Bolsa. çle ·,EstúdQB· p;r.ra.:.11. ·m~nuten• . elo ua. , comandante.. . . · . •. · .. .,. . ce:,ano,., •• a.v:e.r..,,!,18.qu .. a. e~ e · orma. .. 

.,._tra,ú -~BÇJt~!!;~-' djé. r2~~~11s .. ,,g,~~~::.,~~dl.nWêir,o.,cmita. -'áln'tte,,_' ·'11l!m' · .. san'f.tiet.,,. c~ã~,((!le \lin,~Ja~ P?'br&tS!1l~ato~ .· ._,,;,ponvidam~"t>S· moradores~i.i:i(its do,,·,·:·çã9'/ ,--MLssa.;~~ene 0 tP·-prega.çãoc pelo 
;e tda. P,l>t .pre ~.~98 que,. 'llui~ 8 ··-ralii·ditlouJdade'~,-répJ\ó; ·estãO.·êett.do rlano, .l3Ql&11,·esta. que ,,tra,rJD, o. nome ciQ · percurso da. procissão a. en!eltar cóndlg~ Re.vmo. l"e ... Ftancillco,Lírio de Almeida, 
suas .t9rl'..efMõ,es caus!' á., ~radlciona._t vençJdas.'.pefo esfor,;io:.·e·.,decÍiê11,Ção âos .F(l· l"rancilleo Már~ dt:cruz :•, ·ment.e ,suàs'realdenc!&s, ·em homenagem Reitór, . . 
Igreja, de São Pedro. do~ .CJerlgos, be• · , '··· 1 · · --1 ·S ·· 1· · .. , · , , ' · :. ·, " .... , . ·' .,; · . ·. ·' '· · · · 

;· 

Jt(ALTO - Tàrgan e o ten-or no deserto, com Jo~ny Welssmuller. :.-·APA. 
. Traidor. traido, coin WU'llam 'Wright, - APA. . · .• . 

ROY~~•·..:c..·,11i~torlà (!e uma noite, com Pedro Lopez Lagar • ..,., AP~· 

lisslmo mónumen\o .rel)gjoso ·,ges'te re~r!),!lsare ".·Pft O .erv ço e pela co• A ;Bolsa .póude .ser búciada. no: pro• a.o .'grande Apostolo;, cuja. proteç~o.e ben-
' '.Estado, A re,ferld:j;/ torr~fl\<,çi<).,\~Ü~: ~. ppe,at,1.0 ~~-?;. ~?s,, ~:~sllelros:" · prio diei,M ·a~ outú!lr<ii', . ... . , çãô llnplora.-se não liÓ para. esta. cidade, ' FED.~AQAÓ .~AR~A ~r~, . 

funo.i.ona. .j· un.to .:i,<). -~e1UJ?.lO.,, ... ·· .. !)(,>.~!'.-U. !",.S . ' .

1 
.. · -- : .. ) ,·,·, '• .. C ... S.·!,P ... 'p ..•. ·.·.$ ...• al .. :va .. , .. to:rl.·al;lO. s.··.· .espe. r~.·.)!l (.( U.~'.. mas,•para.·toda. a diocese, •t()do 'o •Eatád9 , ' ' '.!"'/ Oraculo'do crime, com Warner Baxter. - AP4,-. 

·ROSARIO .,_ Rumo.,a Toqulo. com John .Oarfleld . ....; AP.t. 
ROXI - A'1)0nte de São Luiz Rey, com L,nn Barry, ..;. APA·., 
, TràgedlB â meia,.nolte. com John Howard .. .,.. AP.(; : • . . ... 
·SANTA CEOU:.IÁ -· A Du Bârry·era um pedaço, com Lué!lle ,Ba1};...; .ó,. 

·. Am:or a percentagem; c.om Rosalínd Russel:' - D.· · ·. · · ·. 
SAN'I:..A.HET,.ENA - Cçmdenados ao casamento, cçimDennis O'Jç:éefe, -AP.t, 

· Oava.lelro·da Polícia inontada.: com Russel' Hayden:. -'AMC. · ·· 
SAN.TQ./iNTQNIO - Mestres de Balle,pom o Gordo e·o 111'.agro. -·,A 

. . CanQão.da sena,. com Alberto Vila. - 'APA . ... · .. , .' .. ·. · · 
SA.o BENTO· -.,.Assim é a gloril,, com· Wa.Uace Beerry. - AP4,. · ·· 

,.Sli.O CAETANO - Paixão impossivel, com Hugo Del-C:.rrll.. · 
: . Canção da. SerraO com Alberto Villa. - APA. · , . 

.. SAO•.C:ARLbS - Dama. fantasma, cóm John Wayne. ·- D. . . 
· Tarzan· -e- o terror no deserto, com JohnnY Weissmuller: - AP A.; 

· SAó GEJULDO,- Comedia humana. coín Mlckey Rooney, . .;.;. APA. 
· . Flor .de Inverno, com Sonja Henie. - D. . 
SAO JÇ)SE'. -:- M~.e Walewska, com Greta Garbc,, - .R. 

'Arês da tempe.stade, com Chester Morrls. - APA. 
SAO ·LUJZ .. -,-.Attrui··do sol nascente. com John Beal. - .tPA. 

• :.,o·grimde homem, com Donald O'Connor, -. APA. . . 
, SAQ ,P,_AULO.: - A lua .. a seu alcance, com Frank Slnatra.. - ,\PA. 

· . Snerlock Holmes ·enfrenta a. Morte, com Basil Rathbone, .... 'APA. 
. SAO J>E·PB.O - A lua a seu alcance, com Frank. Slnatra, ·- APA, . 

To~veliilho .feminino, com ·Lupe Velez. - D. 
VNIV:ER$O:,..;. A .volta do vampiro, com Bela Lugos1,·_;, D;: 

· .O'capa,nga·de Hitler, com John Carradine, .... APA,. . . .. 
VILA.PRUDENTE -, Diligencia de Deadwood, .com Charles Sta.rret. - AMO, 

Ambição. s.em freios, com Richard Arlen. · ,!.JlfC. 

TEATROS 

SANT'ÀNA·.;..: Frlncipe.encaritado, coÍn Eva Todor. 

EXPLICAÇÃO DAS' OOTAÇôES · 

B. - .. l30M .;;..· Filme que pode ser· visto por todos com provJlto moral;. . · ·. , 
.t. -··ACElTAVEL - Filme que pode ser visto por todos,' embora sent pro .. 

velto moral. .. . , . . · . . . · . . . . . · 
AMO; ,,.. ACEI'.I'AVEL MENOS PAlM CRIANÇAS -. Ftlme que pelo enredo 

. OU· .cenas pode Impressionar o publico infantil. . , : , . . . · . · · . 
BP.f. . • :...;. BOM PARA ADULTOS .... Filme que pode . ser vli;to com 'proveito· 
. moral tão somente por adUltos. . . . . . . . .. 

. AP.t.. - A_C_EITAVEL PARA .ADULTOS - Filme qlje pode ser ·visto tão. 
-somente por .adultos embora sem proveito moral, . . , . 

.B. - RJilSTRITO - filir,~ que pelo .enredo ou, cenas, deve. ser estrltiunente,. 
:reservado a. ·pessqas á-, sollda. formação.morá! e religiosa. ·· ... . .. · 

· · D, ;... . DESACONSELHADO - .Filme que pela grave. tnconventencla do enredo 
ou cenas.· deve ser evita.do por qualquer publlbó .. 

. M . .... _MAU - Fll,me prejudicial para. qualquer i:,ubl!co. 

NOT4: -. lil·fmportante q~e o espectador 1;ão seicore'tlntê c~m a. silnples eota• 
· · . çlío, do fllm.e ou da peça de teatro, ~as que procure conhe.eer. pelo 

menos alguns detalhes da critica. Isto Justifica.rã uma.' oótaç§.o que 
, afirmada sem nenhum comentarlo poderâ parecer· Injusta.; e so
bretu(lo com a. leitqra de uma. analise que plíe em : relevo · -os ele• 
mentos .bons e· maus do filme o especta.<lor r.ouco â pouco, educará· 
sua co11clencia. e aprenderâ a julgar por si ~esmo os outros filmes 
que lhe. !orem apresenta.dos,. 

. . O boletim da Orientação Mora.! .dos EspetacUlos. contem· uma 
. critica· detalhada. de todos <>s tilmes exibidos em s, Paulo .. l!: publi
: cado semanalmente e a. assinatura anual· cust;a,'Cr$ . 25,00 )J.a Ca-

pital e· OrS 30,00 para " Intllrlor. II\forrnações . na Associação dos 
. Jomal!stas_ Oatollcos â 1-ua Qulntlilo Bocáluva, 176, 3.o · andar 
sala. 307 - Fone: 3.7760, · · · 

P.IRNAl'BA ~ PIRAPORA - CABRiU'VA -
- ·SAL TO· - PORTO FELIZ -

1uro.v1a~ij}~b Pavw 
~A.·~~~ ... 

ITU.' 

ParHdas':_ 7,00..:.. 17,40 Chegliclas: U,00 -18,40: 
•• : - .. , . "· ; I ·• - ' 

RUA ,bos· PROTESTANTES, 194 - '.l'ELEF0NE, 4~4248 
.... •SÃO PAULO ..... 

· Todo· Càtólico D.ev.e o .. LEGl.O.NARIO 

?hamlnês, c.uja fult)nça i?va:<i,i~IL l~~e- graças,."' ~né~~tdàde de seus am!gqi) O todo o BraaU. ' !;stir,. éritfdade • diocesana ciistribifü{ • .· 
Ja, da~lf!Ctmdo. serla,n\ento aS,d)l.llyU: . ·é· .benfeltoÍ'eS'·e de qUIÍl)OOS, se .. inteÍ'e.s• ~Sfa ~mana. ,O SéÚ anunciado Bo!étill\ 

· ras, 0 s· altare~ · e os_: 3:<1,~;rn_os, ,; ·~:;(ulf.~:.. · ·. sam· ·pela ,·óbfri' do 11.Jtstame#tó .8acerdo- REVMA. MADRE HEDWIG · do Retiro,- com amplo notlcl.ario do re• 
· gem danificou _ o Jiortlco•. em,. ,.e~tll~,.:'.:" '· · . ·n·· · " . · · · ,. '·M.. d .. · · ,. l'ELTZ o s B · · tlro dO· ca.rna.vâl deste ano,. Anuncia barroco. e .a.port:,, .tlrinclpal,.CJue'.·.6_ tal,.a ,oJ:Sa. .~_.·,Ji'raúC.JPCQ. , a.c!uz, .· , • • ; 
uma notii.yef i)br,a ·de. tallia/ Á,·tr,~plcl~"'. .. ' i ;catará.. em ·bre~ ·eh\. condições .. <!e .!or- . tambem o rétiro·do· proxlmo ano, parai 
cão <las maquina.à já. aba!ou oii• ft1n• 1 .~I;' fy,dres P!l:ra o traba.lllo na.:·~rra. _..'Comemorou festlva.~nte ·o seu ,Ímo- as :dias 11, 12 ê i3 de 'feve~tro. ao. qual 
damentos .da :igreja. · . ·... . . . · · de '.Santa Cnµ;. · · · . ·, '_, · : · mastlco • a . Revma1 . Madre, ·ttedwlg deven{comparecer·.os''pi:estdehte$ e mes· .. 

Tdcia ·a .p0puláç1lo , estl!. · revoítàdit. ·' · · Pettz, o,· s. B., <ilgnlsslma Prloreza. -do tres de i.oyi901,;'<1e '~dàa #;, éimgreta• 
com os 1,rejulzos c1ue v~m sofrendo. íi · , · · · ·· Instituto- Educacional' Santa Escolas- . ções Mariallll$, fJ!~Cl!ls, :, 

bebo jS!i~!!d~hou,, a torrcra~ãó ~,,n):r · . Çapurànjâ;: ;, da1° , Güârda -Cltll )ica; no ~ 17 
pp. 

dar-s~ de Jõcal. remover as maitulnas. · . , ·· · . · '· ·. · '· · · . NOVOS: SINOS 
e pagar a, a1.1tora :que . ê. a., U~Uto. '!•'e~ . : Terá lugar. l\oje; dle; ,22,· da.ta. ·do. arii• • 
dera!, a.' lmportancia de, 2.~0.o; cruzei• . ·ve1'$\r&O · dá Gua.r,da .'.Civil· de, $ão, i:-au• . . . . . . . Realizõu•sé" rio ; lliii t4 PP, um fest!• 

. val J)l)lo Clru~ J:lramatlC? da. .Li!!ª ca.. 
. tollcâ" que· oféreéeu à com!5são de Tea4 
· t~ d3l MãoCa.tolica. a quanti11. .ele l6Q. 

. r<:>s c1_1a rios .e.nqua. n. t.o nersist\i'. fun ... cl(?~ . lJ, a. -lnstalaçãc,_-da. Oa.~tallia. :de~· cOr~ . L!ua Excia,; _Revma,. oi Sr, D •. J'"!lé. Car•. 
, PQ,raç~o; · ·cuja:; ~de _:proy~orla. s~rá,' na . . los de Aguh're', Bispo, Diocesano,· ben~ 

nando, · :• Igreja de.· Santa. Ifl~l.llâ;,.: . · .. · · .. , zerá hoje o· primeiro :sino· da;. novà Ma.-

ESTADO . DO. _ RIO_ 
CULTURA,:!).-\: CA.N'Á.' · 

CA:1-lPÓSO(,ASAPREis> :..,. o s~. Ba
nlel de Mou·ra, dir~tor: da EstiÍ'çã.o Ex• 
periinental de Cana-.de A:çilcar, ·c1Mte 
municlpio;. enviou um oCioio 6.;·"1''olba 
do Comérdo", .dêm'onstrandc:i. nã.o ·ha• 
ver nec<issidàcle ·dá. lmr>ortacil.o iie' no• 
,:as n1•iec1a.dés <le càn~s •. pól~ a.quéla 
o·rg-anlzíição possuê seus• proprio, '/se• 
edllngsit, algl,\ns d·os qúais,cófn var,i~
dades ·exóticas 'de alfa rlgueza, 11lo ·SÕ. 
ja vnnezas e ame.ri canas, e que él!tão 
evldenciàndo . ótimo com1iortamento' 
em nosso melo.· •.. 

ôUTRA OSSADA. AXTIDILUl'lANA.1 . . ~ 

NlTEROI, (ÁSAPR'i;:SS) :.2..Énorhies . 
ossos, .l?~rte11C,cntés, a·_ ~Iguit1-· :~nimA.l 
prchistoríco, talvez\ foram. erieohtl"a
dos nâ rua Visconde.' dê)' Rio · B'ranço,• · 

· <1,uando se J)rocedia. a excàvacões 1fara,· 
remode!acã.o · da, rêde · .<le .. esgotos, .. ·ser~ 

S.CIBNTIF.C,A-JNTI Para. .primeiro Capelão tol nomeado trill recenteme1;1te, !naUJurada. •. A .ceri• 
· · · · , o :~vmo, · :padre ' Ariova._lcio: d.é' Oliveira.. ' · 

AS suu<nü>.11 ===================::!:::::i:::::::i:=::============ 
. cruzell:os. , . - 1 . 

• PÔmoda MOC011VO. sa~i:Sebo~ti4o . 
combc11• ,cl•nlllicom.9:n1e todo • 
quolquar alleo:4o .. cútcsneo, . como 
.. iam:. r •rida•' ein qerol · tnc:.rat. 
Chagas onti;ot. tézemai". Ery1l~Io. 
Fri•lta1. Raclias ao, "" • noa a.toa. 
Eaptnlu,. H•IIIOrr~ldN •. Quelinodu
ra1, Erupç6-. Plc:odaa de 11101qu1t(!!t 
t IIIMC1!>1 vt11tnó60&. · 

. . '"1\~.,'.:. . .J _ 

sioãi'Ôniô, 
1scear1u·,.4,iíi, fOUIIAIIA 

'·º •ou. F'Á'ZU ~EM.' 

.·c;c1011e, .... _ctiuvas··e; .. espetánoas· ·M· en· ·s· · ·ag.·. ·e· m;•· .·· ·do ~anta Pa'dr0 · .ao(•:ar-ge-nt .. ,n·o--s·~-~ 
'Segundo. not!c!às' ptócedente•· d~:'dl• ~ (t \) 

ver$,Js''Jioi)ws· d1t:1nterior; tem :chovido . . . . , ·- < ' • l ' '· 

n~ Jm,miclfilos. de . .n,!belrlfo Preto, · Rio . ''(Conclusão 'da 1,a pag;) vo~a sociedade fião 'se prestará ntmc!I 
Pretó, tluà.rahta, sarjta. I,,úcla., Louve\- · · · · · · · d · · · · 
r.a,, .ItajJO!ls; ·vera..· .. crú,i;,··Borborema:,: Pas• · · · .. . culto à. a:nsia desenfrea à do· , prazer. 

·Q t "B · • 1 · - · ·caridade. "Longe dela o homem mjl.ta· à. 1·oucu· ra· ,do .. ·.l· ux· · .o·· e, da ,·i,no.da m'. d.e-:.· aa ... ua rQ e arro:,,. .11gre, . ' h · aj½ '.!chuvâs':toram ·.recebtda.s'.:com ·º· omem; nela adoramosº P.rinç:ip!?··· co1;osaé.(l.i::~bii;a insac:i.a'i'el.de riqu~ .. 
gfandei:aat!s~~ção. pelO!Í l&yra.dóres que· 'dos Sacerdotes que-se' sacrif~ca pe/o zas. Mas,Stt quereis todos.,esses bens, 
alnda·têm esperanç:urde salvar a.·flora- múndó"; · .. · ·· •.. · . ·.sobretu_do,. recebçi bem ·a ~ucaristja.,, 
,cta; ,do. cáfé. 'deste<iuês. · : • · ("Vidim11s principem sácerdotum :a:~ ·. ''Por. certo gue penso - diz a .mis• 

, ,:,ró ~Íintélplo:4'e.Taluva·· i,&s.,ôu \'lo~· . nos venientem oferentem. pro ·nobis tica saritá Teresa de Jesus, a qual ci-
Iento .ciclone, qüe. caU®.u·grané!es p,:e. sanguinem suum"); · · tamos hoje c\om devoção singulàr,por 
juizoi, calculados em mais de d~ntos' ·. Longe, a divisãQ e a separação vfo~ . ser O ~ de sua· festa - que; se noil 
~u ... .crui:etr9il~,; ··,,·- · .. ·. •· • .. , . Jenta; nela.vence o imã das almas, que• acli,egarrnos ao sa~t~slmo Sacramert .. 

ó·)·LtoióNARi6;~· :sic. · 
NIFICA BOA LEITURA 
. :, E·FORMAÇAO . 

.tine a todos na fé e· na participação to com g~t?,de fé:,e amor, .Ult!ª 'vez, ,. 
, de si. mesmos e:de :-5eus dons; ''raiz.,e bastará para nos d~ixar. l'.ic:011 •. ps mi .. 
. '•principio da UÚÍJácl •. catolica1'; Jón-' seraveis do mundo, que têm fechados. 

ge · a discordia alimentada pelo egois-. . os olhos não 'vêm .ôs tesouros ~otn :que-· 
, lfio. e pela -ansia: do imperfo 1;; dós ·go- poderiam grangear rjquezaii pérpe .. 
. zos terrestres: nela. se ·oferece··o· ali-·. : tuas". , · . · .. , . . .. . · · 

l .... d .. ·.· .. ,·· ..... , ... d.··.··.··· .. ·'· .. --:·"',·,. ·. ,', .. '. '· .n. 1ca ._or.· 
· · ·. · · · · · , · · · · ··.·· · · ·· · · , : mento que fortifica a a~a, 'educa-a e · Preqda de tais .riquezas cele~tiais• 

P. . . ., . . · ' ÍII ' ., . , .. ..· · ' 1· .. afasta-;i do desejo ,das .coisas terres- . tal'..é,, a. ben."ã0,·,"·4U. e .. neste·,. m .. ôme_nto, ·. ·_. ·.,r.o .. .. ·· · .·1··s .. s· _·:1.0 .. >. '., ... n·.:· ·•··. ·.:·_ ,··:}f:i~,e:º~~~~d~,\I: ~:!~~:~fd!ª~~~. ::~~:e:~ :~e:s.c1s~n~~~r~~:, 
podem fàltar as Jagrimas e que. o sa~ · 'que·'ª suave -infusão do · Esj;,irfü, San• 
crificio est~ inc\uido rio.grande mis. 'to deri:àmou,em'nosso·corai;ãó de Pa•· 

Dr. Vicente Melilo .. 
F,·a.ca li:. Sé,. 23 • 2.o andar,• Saía' 2.~!S 

Dr. Plinio Corrêa de ·olivmll 
. ·Rua Qulntlno Bocaluva;. l'i6 .... 8;o· 

·Andar - Sala 823 -·· '!'eh': 2:~2'r6 
_______________ ,..., . 

J.oviano 
e 

J. N~ Cesar Leua 
4dYol;indo• , 

r,,,:o <la Mls&ricordla;· 23 - sât~ !IM 

Dr, Francisco: Pi Reimão 
. . H~eister . _. . 

Rua . São Bento, 234 . - 1,o .. andar 
· Sala., 3 ·-: Tet: :lM6tS i..:;. s; · p,At)U) 

Dr. · ~los Morae• ·de· Andrade 
' Rua.' SenJamlrn. Constant, ll3 ,. ·(.o a.nd. 

· Sala 83 - Te!.: . 8•1981 . · · . · 

M .. E. ·0··1 e o· s ,, DiAB.ETE'S t.eriodaredenção:longeàtiraniada .. dre~o:faivibrar.atésuas,:u~tlmasfi:.O 
, . . · . . . ·. ·. . . morte; -~ela a esperança dâ''.vida; pót:, . b1·as~ quàndó temos de in;1qcar as ben .. 

q,ue: como !)Oderia pensar-se qUf! h,a · . çâOS do ~êU Sobre .álgUl)S de no~OS ·fi.., 
Dr., Vicente d~ PÁ11tó ·MelilÔ · Dr. Miluricio Lev>! ,,Junior de córroniper.;se e 11ão ha .de viver lhos, qual será nosse>. sentimento nesta 

C!ln,Ica Me,dlca .;.;, Tà~ercttlo.., . Especlallzado em J.)leto!Oglii, ,no .lr11i~ , Uma carne (lUe se àlimenfa,. COÍl\ fJ .lnO?Ílento '1:10 . abençoar• a.' esplendida: 
. . · Ralo• X, •,· tituto da. ,Nutrlç!to, d.e Buenos. Aires ·.sangue e com.o éorpo··c10 Senhor. . Republic.a.Argentina;qu.é.tão·genero--

' · · (Diretor: P'rôt, '!:'. Jllacuderó), · · R d • t d 'Ut · · · · · · • · ·b • · ult' · · ·. ·Jltreth do,·4'.Sitn'at,grfo:·v110. -'l!la11cote" '!l'IlÍ:BETES; Obeai.dade e. demais' , ecor a1. U O ·O ra. vez ,com OS· samente qUIZ coptr1 UJr.neste .. : UíiOS 
cons.: R. .I\Iarconl~ 84 - 6,o a.ndar . , olhos fixos nesta hostia', e:não os afi!s-. : -~·pára: prover: de meiô!í n!!cessariós 

·. Apârt.o G;l' ·.~ T·el.: .'"8501 . R.é~;u~e:eli:~~:'ta~::1!!°'c~r~l- , teis jamais dela. Oxalá', não .se <tiyes-. as nossas benéficas :iniciativas; a fo,. 
l'te3.: · Av, .A!gua, ·. Bra..nca.. n, SS Cons.:. !{, B..a.rão ,âe ,itp.pitlnln,;a, .·273 , se nunca afastado dela, a,friste liµma• r. ,gltima: ·h~delra: ... dÓi eatolic~ · espiritl:S 

'l'~I,: .
5

•
5829

· ·~ 6.o ~rdar.··-:: salas 6·R a.6-J, . . ,nidade! T6-ia então :sabido encontrar hispanicô, uma das ma1s inolvidaveis 
.... Dr. Caniargo Attdrâde. .Consultas: ,_Dàs 16 ;~$/.l.8 horas, sempre na Eucaristia,; saçràmento é :i::etapai qµê u Providéiicia qüiz,por ém; 
Doença• :.a. !lenhpra ..... Parto8! Tels.: .Resldencla. -- 'l•l'Oll~ •• con- .aliXilio, o principio e sustelltàcui() dá. noss<> cariliriho pàtá nQS e:nsinar',á co .. 

. . , . .. , Q11eritçile. . · , :s'ulfor!o ·~ ~~zt,~! ; . , vida cristã, no. individuof na Ja#tilfa · niiecér; i{.amàr ~· hümânictàde ahf.é''.~ 
.Da..l:len, .·.Portu~uesa ·" .da ~aternldade, ·R ··A· .·i·.·o. S. , 'X·, e na sociedade'. Oxal.á,.hoü,vessE! àc6r- coiüià.:Iá a nossos cuidados de pastot. 

li~ $,. Paulo . ,. . · rido caga vez eoni mais· fé· à;· este· cê.:., ; .'-universal? 
Cons,: :R.,. s~nàiior, .. Fe!J6 · n. ,205 . . .·. . . · ."Iestial banquefo de amor. ··· ·· . Nossà visita às ten-as argen:t!nas;· fi.., 

'l'éL:s!t!~4;: Õ1t~D~t!! :; l!i·1t~oras, Dr. ,J,~ .M. ,CabeUo 'Çàmpc,, . .. ,. .. , Poi$, .cpri:L~.c@ta úm dos t,~r!ios;de, '.zemo~la. como i,;eregrinos de Nossa 
:F:es,: '.J:tuà -Rafael' de Barroi,, 457 . llli,:D100. llA.DlôLOGIS~A · :. . . . : vo~ êstirpei "Se é éládiva de, .. amor e,. · S~Í>ra, d~>Lujan,: que ~eja lempra-. 
.... .; · · 'l'el,: · '1-!563 , .. · , . ltidl~lagnliaUeoa - .Exalllca ,pão;de· amores;: homem; tibià ·é·à' tuil -, da, n~stec.m~ do Santissimo Rosario 

Cc-ri,:.- ~~:lG~~~"r~~í,doÔtu:Êdlfl~l~~ }é, .ilêcf_é,ftã\l~é>'.'.~bffi!~inã? protarêín<~ ···~.e.· p~ça:taos, ce~: ·~ ,melhór~s ~enção.: 
'I)r., Celestino Bóu~ouÍ. . . . . '· Paiiteur-) .• • .z;o- an'tt ;. 'rel,t <•0655\ . , çhám~,.rlo,,~µ, P,t?,Jt/>.~ . . : L" . . 4e se11:.~eclpso Filho;. bençao para os 

nes::·.L.so s,· Faulô, a• Tel;:,JMl622. Res,: RUa Tu1>I,' 698 - Tel;:i:e~,Hl- : .-01ha1;;.a:bem .agora mas,fàze1-com· "·presentes·te os·ausentes, para as au-. 
· Co!I•· Riiá .1 .de Abril, 235 · · ,,, ' •Sã.o· Pa~lo · · · · · .. · que vo.s~&· o-!_har !seja: ex~re~~~·<de : ·t91"idadéS e par~. õ poyo, para_ os in• -----º-~;.''-· ª-· _,,,' 5 .tiorai. ·. . .. . . . . . . . . . . . . . . • . .. . . . .vossas mtenço!ilS e· veiculo de ;vos~as cli,viduos e a sociedade; bençaos q11$ 

.·E ·N ·6 E. :N· . ·H·E-'·I R'' o· .. s··· v.· r.· Re~ ... ;;.,do:' Nev4s.. H o M, E:O PA·T I A !®messas. Oferecei-lhe ·vossos: dese:- séjàtn ale~to e impulso aos que pere .. 
J'..... ·, .- .·. · ·, · · · . · · · ,Jos e vossas esperanças, ei:cponde-l~e .. ~,inanf a1ll4a sobre este ~111ndo, de 

· · · · ...;....· : de· Figueiredo , ·. . . . ·· · · . · . ·. ·· · . · · vossas necessidades é' vossas ,angus;, ·-console>·. e 1súfragià em favoi dos,qu~ 
A d C' . d p ' d nô BOSl'l'i'AL D.U C:LJNIOÂ.S . E Dr. Artur· Rezende' Filho . tia; p.rometei-lhe' fidelidade a seus en- testemunhas ha dez anos do grancliosd 

ma or mtra O ra O S4NA'l'ORIO SA.NTA· OATAJUNA,' · - ed!Cl!> homeopata da C. A:.. P •. .ta sinos e .a seus preceitos, assegµrai~ triunfo do Senhor· Eucarístico, espt'II 
Eni;rnhelro Âranltct6 ClRUBGJ.A . O.A.$ 'VIAS .BU.lARlllS Sorocabànà. Dil'étor .. •IIAtco, do .A.m• Ih .. e. que em vossos lares reinará ape•. · ram talv. ez h. oje ,.o. .mo.·. m.ento feliz ~--· Aruul,tet11ra r~llelosa., · ,ciole1101, .re.11, . · Con·1,1· •àua &ràrtonl; :*' • s;o. · anrtar:, butatortp· H1>meopatlao . do carmo. 

dene!as eolettvas . · Fone: .4•S117 _ Dae '-' 41 16 hoiy; · Cóns,s a. :éenador ll'e!M,. 1!011, telefo• nas ~a com a s.;mtidade do matrimo• que, afastados já das cotsas, hão . 
rt.11ª Ll~!t.!I Badar6, 461 tá 1310 1'11-nl,~ .. , • . ·~.· •'4tntla. :.A. v •. ,.P. a.eaem. b,. . J.Q.', na: 2•0839, .Res.: , 8·6411.. Marcar ho• llio. o · respeito ao vinculo conjugal ve-lo face a. face, qU!ltldo· Ele se lhes. 

1 rl'!l:: a-na'· .. ,,... ·· · "" ~1 a,H.af "' " · · *'1 1U a aa a 1itru iwo ttLJ ; • .o.aa,, 1 a ~ ,tiiti S2i iilllw a em moma ~ reantt .•,.,• 
( . . \ 
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f EGHADA A FRONTEIRA FRAff .. 
GO-ESPANHOLA 

LONDRES, (Reuters) - Ai Radio de 
'Toulouse declarou que ll.s autoridades 
espanholas fecharam a, .fronteira fran• 
co-esp.anhola. 

Ninguem pode atrayessar a ponte in• 
temacional que lig:i, Iruna. a Hendaya 
e as comunicações ferroviarias entre es• 
sas du.as cidades foram tambem inter• 
rompidas. 

~IJC< ~ !>~OC,. 01 

. ...__ MAPP!N STORES 

Amanhã, inicio oa· 
.noss<1 tradicional 

AACHEN IOTA L M ENTE OtU P A D A BHGRADO EM PODER DOS RUSSOS 
QUINZENA 
DE.' _IJJAPE.rEES 

$ôinentt{ Jige1rôs :óanos sofreu a celebre. ca'teélral 
.{rtc<>ntr.~ . . ~ :tumul() '.ô~ 'Carlos Magno, ....... '.A luta :n·a; 

Hola'i1ôa 

onéle se 
I;rança; 

;:t,:ACHEX; '(Rcuters)· - I'or .lohn 
.'Vilhelm, correspondente especlal 
d:j!, Agencia Reuters junto ao 1.o Exer. 
ci'to dos :Estados Unidos - As tropas 
a:1;11el'icanas completaram durante o 
dia. de hÓje as operações do limpeza 
dE): Aachen e toda a cidado encontra• 
;sei agora em suas mãos. 

As tropas norte-americanas fizeram 
21>.als de 10 n1il J)risioneiros alemil.cs. 

Visitei. a. cidade l1oje e vi sua Ca• 
tedtal que se encontra no centro de 
Aachen. Ela está algo abalada, mas 
T,i,latívamente intacta, embora 
~-\.a.che11 propriamente tenha sido hem 
:danificada. 
~:J.'ACA,I EJl '!'ODAS AS I<'REX'.l'ES 

SUPREllfO Q. G. ALIADO, (Reu
;tea-s). - Revela-se autorizadamente 
·que as forças alemãs estão hoie na 
defensiva. ao longo de toda. a frente 
da Holanda, desde o Escalda. até 
Aachen. 

4 ~ QUILO:IIETROS DA ALSACIA• 
. L0nENA. 
' '.P.ARIS, (Reuters) - A emissora. lo• 
,cal anuncia oficialmente que as tro• 
pas do 1.0 Exercito francês estão a 4 
quilomotros da, fronteira. da. Alsacia, 
l,orena, , 
; NOVA. OFENSIVA. CANADENSE 
i COM O PRIMEIRO EXERCITO 
CANADENSE, (Reuters) - As tropas 
'brita.nica::; o canadenses lançaram 
nova ofensiva ao no1·til de iuiteurpia, 
;na.. ;ma.nhã. de hoje, 
; 4 nova ofensiva britanico-canaden• 
~8\ está, sendo apoiada. poi: tancrues · e 
'a.v,iões. 
,· O ·o:SJETIVO DA OFENSIVA.• 
: COl\1 O PRIMEIRO EXERCITO CA, 
NAÍ>ENSE, (Reute1•s) ,... A nova ofen
,:,.iva brita.nico-canadense ao norte de .! 
,Anteu1·pia. foi lançada em direção ã 
linha de defesa alemã. que corre de 
Bergen•OP•zoom, na costa, até Roo. 
sanda10 lS · quilometro& ))ara Q in•. 
:terlor •. 

.Ao longo dessa linha os alemães 
l\o~suem tanques e artilharia, 
. Os tanques canadenses· e a infan, 
j;aria, usando lança-chamas para. ln· 
ioendiru: as posições lemãs n.essa re, 
gião coberta. éle bosques, investiram 

' ,,ara diante numa estreita frente de 
5.000 jardas de ambos os · lados das 
:vrtncipais rodovia II ferrovia qu le•. 
ivam a Roosendaal, 
; A. ofensiva iniciou-se ás 6,30. horas 
í(G, M. 'J.'.) de 11oje, 

Se a nova ofensiva obtive!' exito, 
'.{lrotegerá os flancos das tropas que 
estão :fechando o dique que leva a 
J3eveland meridional e eliminará os 
~l.ementos de pelo menos duas divi, 
15(kls alemãs concenh·adas. nessa area. 

µanQando uma barrage1n aerea· ã 
frente das tropas brltanicao•canadcn
iSes, quando investiram sobre as de
:íesas alemãs ao nórte de Anteurpia, 
tief "Typhoons" porta-foguetes da. 
;R., ,\, F., atacaram ferrovias e· rodo
:viai, arrazando ozjtivos escolhidos na 
linl:la do avanço. 
, A· artilha1·ia lançoú uma. cortina ele 
fumaça ~ uma barragem de bomllas 
íile alto ))Oder explosivo sobre 'as 110-
~i(lêíes de artl!haria germanicas e 
a.reas de concentração. 
' :Uma hora apôs o inicio .da ,ofensiva, 
llr: R .A. F. já. havia. realizado 11 G 
(Sortidas sobre a. area. do batalha, 

Pol' enquanto, ê muito cedo para. 
jie ·caloular mesmo o J)rogresso jnicial 
ida.· ri.ova .. ofensiva, mas o elemento 
~urpresa teve grande parte no assalto. 

Não houve mesmo preparativos d:t 
i!t1·tilhá.ria ou de bombardeios aereos 
~ue dessem' aos alemães uma. lndica• 
tão de um ataque Iminente, sendo a 
~cão aerea aliada paralela. e não pre, 
~edente. 

.À.GORA OS ALEMÃT~S ATACAJI 
. AACHE:X 

. COl\I O PRill[EIRO EXERCITO DOS 
;ESTADOS NNIDOS, (Reuters) ·- A 
irtilha.ria pesada alemã. canhoneou 

. DEGLARAÇõES DE CHURGHILL 
MOSCOU, (Reuters) - Procurado 

pelos 1·epresentantes. da imprensa antes 
· de · partir desta capital de · regresso a 

Londres, o primeiro ministro inglês sr. 
SViru;toI\ Churchill declarou o seguinte: 

"Trabalhanios ard®ménte. Fol'mamos 
jun conselho de opera.rios e soldados". 

O· marechal Stalin compareceu ao 
aeroporto de Moscou pessoalmente para 
:se ·despedir do primeiro ministro iR· 
glês, do sr. Eden e da. comitiva. brita.
nica, quando estes partiram na quinta
i(eira. pela manhã de regresso a. Londres. 

Em breve alocução .pronunciada pou
~o antes de seu ,i.vião partir, o sr. Chur
chill fa1ou da. honra. e do prazer que 
tiv(füt. em poder ter rea.Jizado tantas e 
tão·. intima8 conver.sações, "com meu 
amigo e companheiro de guena mare• 
chal Stalin" e acrescentou: "A gene-
1·osa. hospitalidade e .a amizade . cordial 
com que fomos acolhidos, fizeram com 
que eu,'o sr. Anthony Eden e nossos co
legas sentissemos a. mais completa sa
tisfação. Teremos a mais agradavel 

· lembrança, destes dias _graves da, histo
ria .. da humanidade.'' -

~",achr·n durante a ultima. noite, âes• 
de 11osicões a nordeste de Varlsute• 
nheid, ao norle da, cidade, 

Foi essa, a J)t'ÍlJ1eira. Yêz que os nlc·• 
n1ãcs vollaran1 sua propria a1;tilh,a. ... 
ria contra .Afl.chcn. Isso jndica. estar 
definitiva rnen te cstabelericla sua de .. 
terminação en1 não per1nitir que o in• 
teresse ele seu Droprio !)ovo ou de 
~uas propriedades clesvien1~sc dos ob• 
jelivos 1nilitares. 

A Catedral de Aachen até agora 
niio foi (la.nifioada, e:-::ceto por alguns 
disnaros de _,nrmas ae· l)equeno porte, 
a~si1n corno pelo fato das janelas te"" 
ren1 sofrido as consequencias das ex~ 
))losÕC'S. Se o canhoneio alen1ão con• 
tinuat\ l)Oderá. <lestruir es:sa fan1osa. 
Catedral, onde se encontra o tumulo 
de Carlos Magno. · 

RESIS'I'EU OS TEUT0S NA 
HOLA~DA 

I<'REN'TE DE VE,NRAIJ, (Reuters) 
- A lnYestida ao sul de Venraij.!oi 
temporariamente paralizada. 

l'la inrlicios de que a. resistenc!a 
alemã fortaleceu-se na rodovia' que 

se dirige· iiara o sul de Vcnraij J.)arn: 
a 1iequena jun~ão, ferroviaria de 
Amerika. As tropas br!tanicas, d~s
cendo ao Jongo dessa. ferrovia, en ... 
contraram posições preparadas <le in, 
fantaria apoia.elas vo1· canhões anti• 
tanques e "bazookas"~ Bssas JJosi• 
çUes precisan1 ser atacadas por 1ne_io · 
de, assaltos frontais, pois a ;natureza, 
do terreno to,·na, impossivel uma. ma• 
nobra ao seu redor. 

Toda essa area é pantanosa. e . as 
rodovias oferecem terreno firme, J)ra· 
tican1ente apenas para infantaria ou 
tanques. A principal atividade ale• 
mã. cm toda a, frente ocidental é do 
reagrupamento e ocasional canhoneio 
das }losições aliadas. 

O canhoneio alemão aumentou <le 
ritmo a sudeste de Nijmejcn, 1Ílas de• 
caiu novamente hoje. 

ALDEIAS CAPTURADAS . 

SC'PREMO Q. G. ALIADO, (Reu
tel's) - Anuncia-se oficialmente que 
as aldeias de Middelburg e Aarden· 
burg. foram capturadas pelas forças 
aliadas .. 
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eia no dia 23 

'doje mais do que nunca, as aten~, 
çõcs da Igreja se voltam para o Ex~. 
tremo Oriente 9 mundo amarelo. Ha 
pouco escreviamos que esta guerra 
terá como uma das consequencias a 
influencia decisiva dos povos de cor 
amai;ela, nos destinos do mundo. As" 
sim, a co11versão desses povos, sempre 

arâentemente desej~da pela Igreja 
que é Mãe e deseja a união de, todos 
na verdadeira Fé sejam eles poderorns 
ou humildes, es~:i conversão, dizía
mos, é hoje almejada· com especial ar
dor pela Igreja, que percebe que a 
atitude dos· am~relos influenciará inu" · 
.meros outros povos asiaticos. 

I ~as2co~pca~Re~,Se~ 

A cena que vim~s acima: é da epoca 
aurea das missões, quando os povos 
do Extremo Oriente, China, Japão, 
Indo China, começ,.vam a se conver
ter, e prometiam produzir os 'mais sa-. 
z9nadós., frutos espirifoáis. Mais tar
de,. a$ intrigas dos protestantes holan-. 
deses arruinaram todas estas esperan
ças. E, ·até nossos dias, o esforço mis
sionario do Extremo Oriente tem sido . proprias para lingerie, grinaldas, veus, 

i.11eias, perfumarias e oiitros ~r.tigos 

pro,Prios. para noivados •. 

;yISITBM 

·· · coróãdo" de' exitos muito inferiores aos 
imensos . esforços dispendidos . naque
las . terras' por mi:jsionaiios de todas 
as Ordens ou· Congregações. 

Mas ha uma arma que vence todos 

LAVAL CONDEN .. ADO'.A .. MO. RTE 
1 .J! 

· LONDRWS; (Reuters) ...:. Pierre La.vai 
. foi hOJe condenado à morte, em sua au
.. sencla;··r;ela.' -corte-de Jtistiça"dê .. Mar-

.. -~Iqa, ~b .. a ac~çiio de colaboração 
com o inimigo - .. informa . uma emisso
ra. francesa,. 

Debr.eczê·n· :tiünbeín · ocu1>'a'dà ... Brechas 
. ·nas 'defesas ·aJem:ãs 'da Prussia • . ' .. ¾ . . . • .. • . . 

l\IOSCOt1, '(Reuters)' - A ordem Ôô 
'dia do marechal Stalin, .anunciando a-' 
conquista · de Belgrado .. pelas. forças 
russas é dirigida ao marechal. Tolbu
kllln e diz entre outras coisas o se· 
guinte; · 

".As tropas {la 3.a · F1ren te ücrania
lu-t, ern conjunto con1 as trópfi:s do 
exercito do marechal· '.rito, após .. vio
lenta. luta, completar.am as' 01>erações 
<le J impeza· da guarnição··· alemã. · de 
Bélgrado, e hoji, dia 20 de outubro de 
1944, libertaram a capital da nossa 
aliada, a Iugoslavia, do* invasores 

Bsta noite, !\foscou, a capital da nos. 
alemães: . ' 
isa. J>atria, saudará,' coní' ll1 salvas. d e 
224 canhões, as.valentes trôpas da·3.a 
l''rente Ucraniana. __ e do exercito ·do 
:i'.narechal ~Pito". 

BERLD( CÓ~FESS.-\ 
LOXDRES, (Reuters)· - O . comu• 

i1icado de hoje .do A.Jto Comando rule• 
mão confessa a· perda de Debreczen, 
importante - centro· de. comunicações, 
si_tuado a. 184 <tuilome.tros ·a leste de , 
B_udapest, .<ouja, conquista. pelos· russos : 
foi esta, ta,rde.,anunciada·•Pe]o'. mare
cl]al Stalin em'. ·orl'.le1n· do fü'a. 

eha·- '11a: linha gern1nnica, iica Cêrcà 
de 32· quilomctros· a sudoeste de Eyd• 
tusken, cuj11- captura pelos russos foi 

.anuuciadn, ontem. 
·.Na ultima pri-ma,·era, anunciou-::;e 

ciue o Q. G. de· Jlitler esteve Jocaliz:t· 
do durante algum tempo em Homin• 
ten Heide. · 

A area dasta cidade era um terre• 
no .de caça favorito de Goering e do 
falecido Kaiser. 

· OS RUSSOS AGORA QUERE,r 
'l'Ol\lAR VARSOVIA 

ESTOCOLMO, (Reuters) - .A agcn· 
· eia noticiosa, alemã. informa o se· 
· guinte: • ' 

"On te1n o grande assalto ao · norte 
ele Vars'ovia e nas cabeças do ponte 
do 1·io Narva. foi n1uito custoso para. 
os russos, o·s <1 uais não conseguira1n 
1·omper- a p1·incipal linha alemã, 

Somente. em Rominten Heide, ondo 
conCentrar~tn forças de tanqu~s n1as"" 
si.ças e incomúaravelmente ))Oderosas, 
os russos .conseguiram. abrir uma. 
brecha. _ 

'A batalha da Pru'ssia Oriental está. 
!)orem se aproximando do seu "cl i• 
1ua:x". 

.. 

· IMilliares 'de exe-mplares 'das me~ 
lhores qualidades e na maior va~ 
riedade de. desenhos e tamà.;, 
:nhos estão sendo óf'erecidos por: . . ' . . .. . ~ . . . . . 

_PREÇOS M·;UITO ATRAENTES· 

CASA ANGLO-B RASITEIRA 
Suc.e~sora STORE5 

• · Comprar bonus de guerra é abreviar a ·vitoria'! 

1 
.. O comentador , milita,r . di agencia 

alemã. D. N, B., coro1Íel · Ernest von 
Hamme,- anunciou, ·após o comunic.a
do alemão, que ·•,a··eidade 'de Debrec• 
mm. foi abandÓnada depois. de ·varias , 
l10ras de' luta nas ·ruas e nas casas .e 
da cidade". 

,· 
BRECHAS NAS DEFESAS D.~ 

l'RliSSIA. . .· 
ESTOCOL2.!0, (Reuters) ;:.... As .!or• 

tas russas abriram·_. U:ma. . brecha· . na.' 
linha ale1nf!. de .riomitan Reide, na;. 
l?russia Oriental -'-. infórma. à a5e11• 

PROGRIOIM SA·HSFATORIAMENTE OS AMERI· 
CANOS DES··fMBAR.CAno·s· NAS flllPINAS 

eia noticiosa alemã. · · ' · ' 
. A9ABO:U 'A' CAÇA... _ 

'.No arquipelag~ já ,se ~n contra govertio 
1 

legal 
LONDRES, (Reutérs) .:..... Rominten· 

l!eide, onde a agencia.' ·aleml!. .'anun• · 
ciou que os' russos .abrirain'' U:ma.. b'rew ' 

os obstaculos. E' a oràção. Rezemos; 
rezemos · e expiémos pelos missiona
rios e pelos po'i•os pagãos, e a vito
ria caberá certamente à. Igreja, naque
las longinqu:i.s paragens do. Oriente e 
em todos os campos · de Missão •. 

'WASHINGTON, (Reuters) -... Anun~ 
'eia-se a'utot·izadamente que ' "vai indo 
muito· bem" a operação de invasão· das 

SI N· T 
,, 

F'ilipinM, sob o comando do gegneral 
Mac Artur. 

REVELAÇÕES DE ROOSEVELT 
WASHINGTON •. (Reuters) - "As 

uperações das forças a1nericanàs nas l"i· 
pinas continuam · perfeit.9-mente dentro 
do hOrario- pre-estabelecido. .. Sofremos 
apenas ligeiras perdas, .~ . 1-eve!ou <l · 
presidente Roosevelt, acresc~nt~do·: · 

".Os . japonooes :toram. .inteiramente 
surpreendidos:- pela 1invas_ãO." • • . . . 

Revelou ain(Ul. o, presiáente .. que as fOl'• 
'- ças niponicas em ·Mindinao tivera.nf s~a 

retirada. cortada em .. resultado. das . pn~ 
melras operações · das forças de inv~ão 
americanas e já não constituem . mais 
ameaça às tropas norte-americanas; de
sembarcada, 

OS Nll'ONICOS APANHADOS, J)E 
. ·. SURPREZA · . 
Q. G. ALIADO· NO. SUDESTE DO 

PÁCIFICO, (Reuters) . - Pm com.uni· 
cado do gegneral Mac Arthur. a respei,, 
to das .operações nas Fillpina8 informa . 
Q seguinte : .. · · . · 

"Em uma grande . operação anfiblà, 
capturamos a co.sta oriental da ilha: de 
Leyt:,, na8 F'illp!na.s, 950 qullometros ao 
norte de Moratay, e a 40.0 .qul:lometros 
da bala de. Mllna, onde inlcio11c .nossa 
ofensiva há quul seis mesés. O fato· do 
inimigo esperar um ataque' em MJrida-
11a.o pepnitiu que elé tosse apa11~àd~ · de 
surpreza em Leyte. o. desembarque foi 
precedido por pesado bombardeio · naval 
e a,éreo que teve efeito devastador ... , ·. 

Nossas · tropa.'! tenestres extenderam 
ra.pida.mente suas . posições e suprimen
tos e. equipamentos pesa.dos já , estão·. 
afluindo para as praias em grandes vo~. 
lumes . .,. . . . · · _ . , . _ . 

CONTRA ATACAM OS JAPONESES 
NOVA YORK, (Reuters) ·- Reve'la

um despacho d& agencia Dome!,.· dàdo 
pela. radio nipônica, que 05 soldados. ja
poneses estão empephados em ·contra• 
ii.taques co1,1tra. as forças invasoras . das 
Filipina~, da infantaria. norte>amer!ca-
na, 

225.000 OS .INll\llGOS . 
Q. G. ALIADO NO SUDOESTE DO 

PACIFICO, (euters) -- Calcula0se ·que 
as forças inimígas nas Filipinas Inclu
em 225.00 homens, inclusive tropas 'do 
14.o exército, sob . o comando do mare
chal de campo conde Terauchl, do ,qual 
já foram identificadas .sete divisões: :a. 
16.à, 30.a, .100.a. · 106.a e 117.a . 
A· 380 QUILOMETROS J>E MANILHA 

NOVA . YORK; (ReUters) .,- Uma 
emissora local divulgou a · seguinte· in· 
formação de um con·espondente rad·io• 
fonico norte-americano sobre os· desem
barques nas ilhas Filipinas: . 

-''Neste momento, as forças terrestres 
americanas- -estão em.' terras nas Fillpl• 
nas centrais, num ponto cerca· de 380 
quilometros distantes de Manilha. s.o 
ll.gora. dua8 horaa da. tarde de quinta-
feira aqui . l'1 . , 

Orações, sacrifícios e esmolas pelos 
Missionarios e pelos pagãos de todo 
o mundo· "ut omnes unum sint, para 

. que todos sejam uni", é o que quer 
de. nós a Igreja neste domingo das 

Vagas· e vagas de · infantaria estão 
desembarcando na prata, Nossa pri
meira barcaça. de . desembarque es.t~ · lan
çando em terra milhares de .soldados e 
toneladas de · mater!àls. /Is aguas aó 
largo da..s praias de invasão estão cober
tas com os navios dos. vastos comboios 
que deixaram as da. Nova. Guii:ié, hà 
uma. semana. Até · agora, oposição tem 
sido exti·emamcnte ligeira. Não perde-· 
mos um unico. navio na operar'io· ini
cial de desembarque. As trop~ .. do ge• 
neral Mac Arthur não -estão .se lançan
do a uma campanha de servas e desta 
v.ez terão ~ampo para manobt_a. 

· Missões. 

DESEMBARCG., COM AS TROPAS, Q 
<lOVERNO LEGAL DO ARQUIPE• 

. LAGO 

NOVA .YORK, (Reuters) - o.presi• 
dent-o das Filipinas, .s1·, serg!o · Ozema., .. 
na., sucessor de Manuel' Quezon, desceu 
com as forças de Mac Arthur qmf de• 
sembarcaram naquele arquipelago -- in-,_ 
formou· uma . irradiação norte.•amerlca.., 
na, · 

LONDRES,. (Reutérs) ...;. . Uma, irra-i; 
diação · de um corre,spondente. n~rte'
limericano. anunciou que ·já· hil. nas 
pmias das Fil!pinas. membros dó gover• 
no regional· constitucional da -con:rede .. 
ração Filipina. e que tambem desembar .. , 
cara.m .'membros do consell1ó consultivo· 
norte-americano para os .assuntos civhl 
afim de auxilia-los". · .. ,- . . 

. Entre os que · desembarcaram, como 
so sabe, figura o propr!o preside11,te daa 
Filipinas, sr. Eetg!o. Ozemana. , _ 

M.\C ARTHUR CUMPRIU SUA PA .. 
, ... LAVRA' . .,· 

WASHINGTON, (Reuters) -::- "EU 
volta.rei", · disse o general Ma.e· Arthur, 
quando foi. obrigado . a. a.bandonar as 
Filipinas •. · . .. < . , . 

"Eu voÍtel" "-. foi, côm esi;a.s pala.• 
. v1·M que · agora, ó · mesmo· general come .. 
çou a proclamação dirigida,· aos !Ulpi• 
'pelos · norte-americanos. , . . 
-no3, a.nunctando :- a invasão dl\S: ilhall 

. Assinaià:se ma.ls que, •. a.o ler ei.;a. pro .. 
. cla1nação ao povo · fil!p!no, o· _general 

· Maé Arth!if tinha ao, lado. o sr •. Serg!Q -
Ozemana. presidente · (jas Filip1na.s; es~ 
tando este . acompanhado de· membros 
de seu gabinete. · 

"A sede do vosso· governo- -- dl$se. 
Mac Arthur - está a&im agora. firme .. 
mente restabelecida no . solo fi!lpino, 
vossa, hora de· derenção ·chegou." 

- . \ 

ha 24 d• Maio, 80/9C, ·,é; 
1 6.ÃO PAUi.O 

-A..~ 

í 

AVANtAM NA ITALIA OS ALIADOS .LARGA-ME! ... -DEIXA-ME GRITAR! ... -. - ·- '·.·--

Cesena ·octipa'da pelos oritanicos e [o· .. 
renione · pelôs . américa nos A p_o.siçãO: 

. do· V e VIII exercitos ·>· 

Q. G. AL.L:\DO· NA ITAI,TA., ·(Reu.-. .contra a .rodovia Rimini-Bolonha, ·em 
· ters) ...:. · A penetraqã.o ,,. dás ·-.tropa.si um 1fonto alem do Monte Lapiave, 1G 

aliadas no_s. sull.\lrllios de.·.Oa~l')na · ye- quilo1netros. a. .sudoes.te da rodovia 
rl(icou 0 se ·pelO: leste ·e ,pelo'- sul,. com que se. dirige a Imola, a 32 quilo!ne-
poderoso apoi~ de tan,q'ues. tt'.O!!! de Bolonha.· -. , 

os NOR:'i.'E-.A~JERic,ANOS .Ell As tropas do S.o Ex_erclto penetra-
. LOUENZOXE · · t;am ontem,.na· alcleia de .Casena, que 

Q. G. ALIADO NA ·:l'rAÜA, c'nêu- · vinha sendo obstinadamente defendi'• 
térs) ·-··A' cidade de· L·orenzone fq! da e eliminarani toda. a resi~tertcia 
limpa <le solda.clÔs úitnligos· pelas. tro, aleli1ã na' 111arg·em lesté do rio Sa'vio, 

. e11quanto as tropas norte-americanas 
. ·'"1s norte~amerlcana_s .,ao .. 6.o· Exerd· .. , cfo s:o·-·Exército avan~ai·am fírme1nen• 

~~·s, <~t:1:s~~lJ~~~-~~lst~l1J~:~i~i!';:!~es• .. ;,~;n~~r:Ji!s P~~~u:~~n1aanr~:~ra q~: ~~~= 
AVANÇ,\.~f OS ,lNDCS . , · ca de 13 · quilometros de .profundida• 

Q. G. ALlA:DO'',Nk 'ITÁLIA; {Reu- de abaixo 'de Bolonha. 

A casa, onde· tudo é 
.REGRESSO A .·LONDRES. 

ters) ·...:.. ·A~. tropas .. 'indianas .cio 8.o . os. norte-american.os obtiveram •;;;a•· 
- "J:•:xercito: Üímitfaram. toda,'.~li'' r.esiste.11- nhos - llmitàd'os, ca'i,turando di\•er-

; ela ·lnlmlga. a 1est&/lo,1rlo lSavlo· - in· sas aldeias imDortantes e estão ago-mais barafQ1 

RUA DAS PALlvIEI-RA~ 88 a 94 
_ .. (r~I, 5-4070 - S..,. ,PAULO 

MOSCOU, (Reuters) - ()". primefro 
ministro, inglês sr. Winston Churchill e 
o .Jnini$tro · das Relações , Exteriores •da 
Inglaterra,, sr. AnthOny· Eden.,e sua ,co
mitiva, deixaram.-l)1;9$_ç9-y ~!!li ge ;e• · 

,_,__.,.....,..._.,...,.. _____ .., ___________ _,_,"' .... "'·•· ,..,~. "'"'I", "'.i"''·''"'-"'~!"'••.i-"' , · :si:~ 'l\ ·~Mr~s .. • : : · , · •· • 
: :; li ' .. ,: , •. ~;:: ;: !<. . ; ::.. .. 

forma-se ofü;(almej:ite.: · ·.. ' 1·a. martelando o cinturão defensivo 
A. Sl'l'UAÇã.O · DO•.V· E •·\'III abaix·o de Bolonha e .enfrentando dez 

EXERClTOSi- , füvisões, germanicas .. Quando so,. inl• 
Q,, G. ,·ALIÁDO• NA -I.TALIA;. (RéU• ' i clou · a ofenslil,a, em 10 do setemliro, 

ters) -:-, As, tropll.S ·llritailicas.· do· 8.o · ·existiam apenas· 3 011 •1 · divisões ale, 
,E,;.er.citQ ~ crli,,ram ·M.JP!· ·•pQYa. .. fil!.1.~ªQi\" · ~l~l nesse setoy, .. 

'• .. ·. - ' .. ~ 

Acalma a tosse por ntais rebelde que seja. Indicado, 
. nas bronquit~s . e. suas. manifestaçõe~ 

... 

.. 



NUMERO AVULSO 

CR.$ ·o,40 

ANO XVIII 
li 

Diretor: 11, li PL!NIO CORIUl.t\ DE OLIVEIRA São Paulo, 29d~ Q~ttibr.i de 1944 
[)iretor:.Ger~nte; . -· - . 

FRANCISCO MONTEIRO MA~HADO . 
11-

,,!'~~=;,, :~' ~:,:~ "~.~;;~ " [OIDIU!i DO 'ffllll "i 1 ! 1" O nom! ~I DO!!O ilf DBI eh e g ar ã n° dia ·4 
:~~~:~~'.:~_:,;;~::;~.~ em bomenageJni a·o· ---_t-r,a-b· ... -a-1- --•b·--o··- -- a·· ·u·-_ t-·1· -n.az·1·s· -t-a o- novo_· .. Arcebispo 
o povo italiano do regune pohtlco- - , · - - · · · - · i · · · 

a
~:m:ptli1't~uid:ed_~e;~_tr;1'lbh~oqfdºen:sr~e:uf;p;a1p.:e:l~11~a.~ que b a ta D to tem no Vem d e se D V o IV e n d " íJ prograffla;~~ cerimonia - Diversas ho:.., , P . O menagens --;- Aniversario da sagração de 
vida da Igreja e da civilização cristã. ---------------- · · ' · · · · 

n;t~:ia:i:· nC:~on~ü::~~~ªp;:ª:tª~~~ Uma benção de Pio XII , p• ara o "L eg· · ío n a-r·.,1·0 '' .... -C_a-r·ta d: :e·· - s. Exéia.· Revmàr -- --
as institui~ões e o governo de uma 

~~!:tia ~~em~~tinJt~u: i!~~. ~~::: um redator des.ta folha.A membro& do e ' E d" . " . 
admiração. Esse pesar subiú de ponto , - O r P O XP e I C I O f1 a r1 O 
quando o governo fascista, prestando- ·De nosso redator tenente Olovis 
se mais uma vêz ao papel de jogue?- · 
te do nazismo, deixou-se arrastar ao Garcia, mobilizado no. Corpo l;xpe. 
estado de guerra contra o Brasil. clicionario, rc-cobeu o dr.· Plínio Cor-

Mas a Italia íascista não era . rêa de Oliviiira, · diretor desta folha. 
a verdadeira ltalia, não era a 
Italia de Pio· XI. a Italia de Dom a. seguinte carta: 
Sturzo, a Italia cristã, conservadora, 
latina, a ltalia genuina. Essa Italia 
nãó foi ,fasçista, e 1'esurgiu dos es
combros do fascismo, para bem pro
prio, bem da Igreja, bem da humani
dade. _E agora, . já definitivamente 
rompidos os grilhões fascistas, entra 

Dr. Plinio 
Salve Má.ria, 

Esta carta eu a ' renho protelando 
para o _concêrto das nações amigas, lia muit(), mas, finalmente, µm dia de 
que se aprestam a reorganizar o 

-inundo de amanhã. .Saudando essa 
Italia genuína, saudamos com afetuo
sa efusão a colônia laboriosa. ordeira, 
amiga do Brasil, que assün retorna à 

(Conclue na 2.• pag.) 

EM APAR.ECIOA D EXMD. SR, -
NUNGIO APOSTOLIGO 

Para tomar parte nas solcni
oades comemorativas do cin
coentenàrio da chegada dos pri
meiros Padres Redentoristas a 
Aparecida, seguiu para aquela ci
dade o Exmo. Revmo. Sr. Nun
cio Apostolico. 

S. Excia. Revma. o Sr. D. 
Bento Aloisi .Masella, que par
tiu da estação de Pedro 11 dia 
26 pp., em carro especial ligado 
ao rapido paulista das 7 horas 
foi solenemente recebido em 
Aparecida. Dia 28, S. Excia. 
celebrou solene pontifical na 
Ba.si!ica, em ação de graç_as pelo 
:transcurso da grata efcme1·ide. 

Na mesma intenção o Exmo. 
Revmo, Sr. D. Carlos Carmelo 
'de Vascóncelos Tlfota celebrará 
na . Basílica Nacional, solene 
Missa pontifical. 

Reliquias .- salvas por um ca
pelão mmtar na batalha da 

Normandia 
WASHINGTON. outubro (Inter-ame• 

ticana) - As relíquias de São João 
Eudes, que estavam guardadas no Con
vento da Monheult, na Normandia, fo
ram salvas por um Capelão do exerci• 
to americano quando o convento foi en
contrado destruid_o- no caminho do cam
po· de batall:a. 

O unlco out1·0 tesouro salvo do con
vento foi uma famosa imagem de Nos
sa· Senhora, que estava ali desde a !un
daQ!ío do estabelecimento religioso. 

chuva deu-me à folga necessaria pa- · 

ra escreve-la. Eu nt:o pódl"ria 'dei

xai· de enviar noticias ao LEGIO

N '.RIO, ci>Jnpreendendo •todos que 

nele trabalham. 

Desde que cheg•mos à !ta.lia, te- 1 

nho percorrido muitos lugares. Es

tive em Napoles, e visitei as r.uinas 

de Pompéia. . Mas, pude .realizar um 

dos ·meus mais ardentes desej?s, Que 

era. visitar :Roma e conhecer o San• 

to Padre. Fomos recebidos por Sua · 

Santidade, que se nos dirigiu em 

português e não escondia. a satisfa

ção de. ·nos ver, a. ponto de nos dis

tinguir no meio de todos os solda.dos 

das nações unidas, que_ , na · mesma 

ocasião eram recebidos por ele. _Sua, 

Santidade · deu uma. benção ·especial 

para o Brasil. Quando eu pude bei

jar-lhe o a.qel, .P,Çcll:J,:h_e_tam.~em, u~a, 
benção para' o LEGIONARIÓ e à. 
Ação Ca.tolica de São Paulo, porque· 

eu insisto em considerar-me, 'au1da, 

redator desse querido jornal. A im

pressão que se tem de Pio XII· é 
indiscritivel. Confesso, chegpci a 

<;horar de emoção. A imprcs~ão é 
inapagavel. Aliás, Roma tóéla. é emo

cionante, e, ta.mb·nl, impossivel de 

A DEVOÇÃO DOSANTDPADRE 
PELO ROSARIO · 

Em despacho pr9viniente da cida
de do Vatic'ano, a agencia noticiosa 
católica N. C, .informa que S. Santi
dade o Papa Pio XII em· sua cape -
la privada, praticou a piedosa e tra
dicional devoção de suplica à. Noss:. 
Senhora do Santo Rosario durante o 
mês de Outubro. 

DETIDOS PELOS NAZISTAS -5 MEMBROS 
no EPISCOPADO ' FRANCÊS-

Os motivos · da prisão dos Bispos de· Albi, Agen, , Mon= 
tauban, Li111oges e Clermont-Ferrand - - · Outros Pre= 
Íados perseguidos pela Gestapo - Mais de quatro= 
centos Sacerdot~s e Religiosos franceses deportados 

para a Alemanha 
· Escreve de :- .. ·.::; para N .. C., o Ex
mo. Mons. Martial Massi;mi. 

"Somente quando forem restabeleci
í:las as comunicações entre País e al
gumas regiõei· d<1 Provença, será pos
sivel revelar-se os nm·menores exatos 
ela detenção e encarceramento pelos 
11ázis. de 5 membros da Hierarquia 
francesa. ,· Os prelados submetidos a 
tão indigno tratamento são os Exmcs. 
Revmos; Srs. D. Joseph Moussaron, 
:Arcebispo de Albi, D. Rodie, Bispo de 
:Agen, D. Pierre Theas, Bispo de Mon
tauban, D; Louis Rastóuil, Bispo de 
Limoges - D. Gabriel Piquet, Bispo de 
Celmont-Ferrand. •• 
' O Exmo. e Revmo, Sr. D. Joseph 
Heintz, Bbpo de Metz, expulso pelos 
nazis de sua séde Episcopal, foi tam
bem detido em 1940 ao retornar do 
sul da França para o centro do p11,is; 
esteve preso alguns meses. O Exmo 
l\l[ons. Bruno. de Solages P. A., Reitor 
âó ::istituto Católico de Tolouse foi 
âéportado para a Alemanha, 
· S. Excia. Revma. D. Louis Rastouil, 

Mgundo se informa foi preso porque 
sa negou a as istir os funerais de Phi
lippe Henriot. D. Piquet foi preso iio 
Domingo de Pentecostes, ao concluir 
sua Missa Pontifical na Catedral, por 
haver acolhido e refugiado em ftlª 
Diocese, um religioso - o Pe. Viry, · o 
qual era perseguido peh Gestapo, com 
especial insistencia. 

Ha algum tempo os agent~ ~a º8s .. 

' ' 

tapo irromperam na 1•esidencia arquie
piscopal de Tolouse provav.elmente 
para deter o ~xmo. e Revmo. D. Jules 
Saliege, o qual, apesar de paralitii:o, 
era considerad,, um dos dirigentes Ja· 
res_istencia mt.ral na França,' pelos 
principies qi..e sustehtà e pelos ser
mões c'tue pronJ.nciou, entre os qua·is 
se .destacam os dirigidos contra a per• 
seguição t'tazi aos· judeus. 

?orem nesta o_casião; os agerites da 
Gestapo '.ropeçarani com uma brava e 
valorosa empregada. · Quando lhe so- · 
licitat·am para que os introduzisse ,,a 
presença do Arcebi~o então enfer
m~, disse-lhes em linguagem simples: , 
"De modo nenhum. os senhores 'pren..: 
derão este homem, no estado -ein que 
se encontra.'-' - -· Os; nazis· riãó · ii:isistiram, 
porem logo depois detiveram o Arce-
bispo. . _ · · . '· · · - - · , 

A "Semaine Religieuse", orgão ofi
cial da Arquidiocese de · Paris, revela . 
que· desdé o principio da· guerra, mais 
de 40() sacerdotes e religiosas fran_ce
zas foram deportados para a Alema
nna;- e. que somente•d~ Arquidiocese. 
de Paris, dos 37 padres detidos pela 
Gestapo, 13 foram enviados ao Reich · 
e 24 encarcerad~s na França. O Pe. 
Guerrin, -Assistente _-Geral dá Juven
t\J,dc,._ Operária Cat.ó}ica (J. O •. C.) es
teve preso durante 5 1nezes; _A Supe
riora Geral das .Fm-..;.s de São Vicente 
de Paulo foi en.,,u·cerada por ,algwn 
femP.º-. 

dres das· Catacumbas de São Calix

to. Como s~ vê, o LEGIONARIO é 
conhecido aqui. Aliás, eu. coloquei 

· no meu "jeép" o nome do nosso jor

nal, em homenagem a todo traball!:o 

que ha tanto tempo vem desenvol-

vtindo euí defesa, dos nossos princi-

pios, princil)ios esses · que Jlle' trou- · 

xéran1 atf aqui. Porque se eu não 

fosse catolico; talvez _não tivesse es-

·se entusiasmo e esta vontade,de ven-

cer 8 terminar tocla a, peçanha nazis-

ta, que insiste eni pernia~ecer, dis

f atçada· ou não, por entre a humani. 

dade'. Se Deus quise_r, e _coJ:i o"'auxi

_ Jio de Nossa Senhora, havemos __ de 

contribuir para isto, derrotando a 

Alemanha. 

Como vai o movimento catolico em 
S. Paulo? E todos da jnnta, Mons
Mayer, Pé. Sigaud, F ~lo, Pacheco, 

, Zé Gustavo, e todos m.ais? Infeliz
mente, o tempo é pouco e não po·sso 

étcrever a, todos como desejaria. Se 

o sr; tiver temp,o, e~pero uma· res 0 

po~ta com 11:otici~s. Junto envio uma. 

. estampa. do SantQ Padre,: que rec~bi 
no Vatic~nó, - . Peço-lhe . aceita':]~. --

. . . . . . . 

·. Re~ôi~~4ições 1 tódos ê · ~üê re

z~m • PO!._ mim. Um· _abraço respeito. 

so desté seu. subor_dinadó e servo eni 
. . Manifestação tir,,iea do carater anti-catoUco do nazismo_:' parodia sacrilei:;a 
ele pr.oc;issão do Santlssi_mo ~i:éramento, l~vàda a efeito em:. Hamburg:ci; .eryi. 
1938,,'0~t.:ÉG IONA Rlô''sénte ·um Sa"rttéh;'~f'lió:'ã~'êverí:is-;-t-l'b;í~- t\l'á!Í'ltéi fis'j¼; -._· 
entre elas, um seµ redator, contrlbuircm, de arma;i na mão, para ·a extinção d.o -

Cris_to, 

neo-paganismo nazista. . . · · - · ·_ · · _ > -··-. · - , Endereço: 'l'cn. Olovis (fa:rcia. -'-

309 - F. E. B.' 
São• Paulo acolheu êo'nt' satis~ _ Ifí'gmiia., set'á • rései'.vado ''°ex• 

fação a noticia.. de · que carecia cíúsiva11'1ente às-autcií·Idades. ,Q 
de gravidade o acideúte sofri- . V?;º •a_éomp;inhari. o- desenrolat1 

cio por s. Excia Revma. o. Sr. D. ·_ dà: cer:iniónia por meio de alto .. 

Carlos Carmelo de Vasconceios · fala_ntes a serem' colocados nàl 
J\Iota, Arcebispo Metr:opolita1{6, _ pr'a<;á, · 

descrevercse. Estiv~ ém São Jóãô cté estoÚ b~m- compénsàdo dos trâb~lbcis 

Latrão; São Paulo'-'fora dos ·muros; · desta guerÍ·~· 

São Pedro no· Carcere (onde. estão . Em . Roma estive colll ~s Padres HEROICO GESTO OE UM CA
PELÃO GATOUCO 

as algemas de São Pedro e às cinzal\ do Colegio Pontificfo Pio BrasÚeiro 
dos 'irmãos Macabeus), desci às c~

tacµmbas de São .. Calixto, ,visitando. 

varios tum ulos de martires, visitei o 

Coliseu e o Vaticano todo, exceto a 

Capela Sixtina; .que estavit fechada 

na ocasião; Roma é, a capitàl catoli

ca e tambem artística. cio m'un.dÔ, e 

de· R<imá: Re'ceberam-1ic)s · .de 'uma 

maneira 't'oc~nte. Varios 111andar~in
lh:i 1·écoméndações; ,' mas . inf eliianen~ 

te perd.i o~/nome~. . Aliiis, pedir~~~ 

me se eu poderia conseguir. eiem
plareg \10, :LEGIONA.RIO para/ ele;, 
· Identico p~clicÍo .·_ fizeram-me· cs P~: 

' 

· o Exmo. Re,•mo. , Sr. D, .Bernardo permitindo-lhe .· se·u ·estacfo ·,de · Estéve-na:Pr.efeittll'a·-a comis .. · 
Griffilrl, Arcebispo de Westm!11ster, re- d · · · d. ·' · · · · · · · sa_u e partir ta 30 ·-1Jara Ap· at:e- . __ sa-_ o· _-_- ori_a· 111·z·a·do-·r_ a -d_o· .pt·o.tra-, 

. vefoU após ó seu regresso ·da Italla, que ~ ~ 
um. Capelão Militar Catolico e11tregou cida, Ollde fará retiro espiritual. · ma de_re7epçãoafimde COrtvich.r, 

_F, s?a Emcii. o sr. ca1·dia1 EÜo dana Assim, conforme füra. nÓtidado · .o_ Prefeito Prestes Maia.a apr!;! ... 
Costa,;·At'.Cebispo de_F]orença, uma_men-·_ S_'. Excia Revma __ ~hc_-,garr.a ~sf; ,; ' ,. ,• ' ' ·_ .. •', . ' '' 

- , · · · - · · sentar crn11pnmentos, em 11011Í~ 
sagem de grande tmportancia. . capital no 'proximo dia: ·4, i:lesen- da·cidáde, ·a S. ·Excia. Revma. 0 . 

REZANDO PELA VITORIA E PElA . PAZ 
en~ª=de:a d;;d::~::s;F:r::~:a e:;: rrilando-se as ccriinonias con-· Sr. ,_Â~c-ebispo,de> São )'aúlo. () 

ex_lstente sobre o rio estava sob o fogo soante o' segttinté >progrania; •s-q-:emador da cidade àéeitott- a; 
mlm1go; entretanto o Capelão catolico, elaborado pela. Cur'iii. Metropolic . incup1bencia e' s_aÚ.da.rá; ,pois.,:n:t: 
comprrendendo -a·. importancia - da co- tana · · · 
municação, ofereceu-se para fazer ché- • tatde dá chegada, à porta da;; 

6.500 -. pessoas reunem=se em praça -pubiica em "Nova~ 
Yor;k para. resar · pela vitoria e· p·ela paz -- -- Partici= 

param da cerimonia cinco Bispos, e quinhentos 

gàr a mensagem ào seu destino. Pre- • !grejá de Santa Higenia a/D~, , 
parou-se, atravei;sou a ponte e chegou O PROGRAMA_ ,DA._CHEGADA · · · 
a salvo_ jµnto de sua Emcia .. _ que rece- · Ca_rlo~ Carmelo de· Yasêoncel?S--
beu_ a mensagem e enviou uma respós- DE S. EXCIA Mota. 
ta. que foi conduzida. pelo· mesmo -ca-_ · · -
pclão, que conseguiu ra~r O percurso . . . .- . . Em -_· seguida, . realizar-se-á :_~ 

------ Sacerdotes · ele volta. com o mesmó sucesso. A chegada de S. Excia. d,fr--' ce_t'imonia . liturgica. da entra .. 
Sua Emc_ la, envloú. entao i.una ÍMn- se-á, na es_ta5ão <l,.., _l\ ot_te, -.on.d_ e·, . . -· . •- . . . - ·- . . . ,;. ... 

:A agencia noticiosa cató1i~a N. C. ?m 
âespàcho_de Nova Yo;k, rccént_emen
te 'recebido,_ inforn1a ._q1,1e naquela- ci• 
dade, mais de 65.000 pessoas reunirnm,..: 
se · cm tórno dum. altar montado em 
praça publica; p<;1ra ünplorar a Deus 
o ,aclve~1to da ~itória e. dum~ paz j~~ ·. 
ta- e duradoura: pára o. mundo .. 

O edificante espetaculo, do qual par
ticipavàm úm -Arcebispo, quatro Bis- . 

,~os, v!nte e cinco Mons~nhqres, 509 -
::;acerdotes representando mais de 15 .
familias religiosas, teve lugar no -Cam
po de Polo,. por ocasião do terceito 
serviço religioso-patríotico ,c.elebrado 
anuàim'en'té' pdJ éapituló novaiÓrqui..:. . 
no.-dá Sociedade do Saoto Nome, R~
zou-se ur;nà oração pelos 151.300 ho
mens e 'mulheres da Arquidioéese qut) 
se encontràr< na:s forças armadas; pe
los- 1.570 que -morreram por suà- pa
tria e pelos 750 desaparecidos -em ·ação,· 
ou prisioneiros de guerra. 

Quando os raios de sol duma' clara 
tarde do outono, quebravam sua luz· ua 
dourada custodia e nos candelabros 
que a rodeavam,· o -càpelão Pe. John C. 
Larkin, dàs reservas navais. dos Esta
dos unidos, elevÓú Üma orâção pelos 
membros. vivos do -. Exército. Ao cair 
da tarde, 1.500 inã1;s oferecei·am wna 
oraçãÓ por seus filhos mortos em com
bate; um· silencio comovedor ·notou-se 
em. todo o ambiente. . 

O Exmo. Revmo. Sr. D. John T. Me 
Nicholas O._ P., Arcebispo Metropolita-· 
no de Ciriciriati, pregou sobre: "A evo
lução ,rma revolµção social univer• 
sal" que. _nas ultimas decadas fez "no, 
táveis progressos" e e<'ortou os mem-_ 
bros da Sociedade. do. Santo .Nome ,a 
"libertar o .muridc- da anarquia moral". ' 
·por meio. do reconhecimento da ~upre
_macia de .Deus _na vi_da hum,ana.· Leu'.'·· 
se_ na-cerimonia, uma mensagem.esp_e-... • 
cial tiq ~Q.; Revmo; .• i,r,.:0.'f.xancis. 

.·. -_ ; ... ,_: . : .. 
"' - da ,, solene no interior do tem .. ' J, Spelman, A\'ccbispó de Nova York, 

então no ultramar.' .
' ' _,jl:nc,errou-se'. a cerimonia,, ·com,' a 
_ Benç_ãó do_·santissüno> Sacramento. 

sagem ao povo de Londres ·que suporta- 0 . Exmo. Revmo. Sr.· D. Carlos · ·· ·· d · · · 
va a· tremenda campanha das bombas P+o;. on e·_ o ilustre Prelado será, 
voadora~. Carmelo de Va.~concelos Mota· recebido coiµ as'. honras devidas. 

será recebido pelo' Interventor' ' Oéntto da Catedral Proviso~

Jêedcral, s~cri:tariado, preú~ito· ria de São Pà~l<>. o Exmo. Sr,. 

da capital, alem de ou,tras altàs D. Carl~s Cannelo de Vascún ... 

autoridades dvis e militares; as- _ celos Mota será saudado, da tri .. 

sim como os ,representantes , do bm}a ságrada. pelo Exmo. Món~ 
Clero.· senh<>r M.ârtins ·Lad~ir~, A;ce• 

-FALECEU. O SR .• -ALFRED E. SMITH 
Traços biograficos' 'do' êonliecido 

· catolico norte-americano 
· ~olitico 

- Alfredo Ennnanuel Smith, por: qua- "Comoveram o. Santo Padre as no-
tro .vezes Governador do Estado 'de ticias de vossa enfermidade - foi 
Nov-a:York,, e o -único católico . que a mensagem cabogi·afa:da ao sr. Smitlt 
ch~gou a, ser candidato de .um parti- por Mons. Spellman -; e cóm par-
do político à .presidencia da Naçfo, ticular afeto. vos conced_e a Benção 
faleceu no Hospital do_ Instituto Ro- Apostólica . .be .todo coração, renovo
ckfeller, após uma ~onga enfenm- vos à ~xpressão. de- minha admiração 
dade. por vossas qualidades de homem de 

O sr.<Smith foi•designado para pre· bem, de- patriota e de católico._· Ofe-
sidente em 1928 -pelo Partido Demo- -reçQ-vos o tribtt;o de minha gratidão 
crático; · Em, sua .éampauha. manciía~ por tudo que haveis feito de bem a 
da pela violencia ' desenfreada cte humanidade. ·Haveis sido uma b1.m
seus oponentes, · o sr. smüh perdeu -:ão para os que sofrem . e para .os 
as eleições, ganhando-as - Herbe1t · necessitados. -Além ,de cidadão digno 
Hoover; mas obteve o maior nurne- · sois __ honra para a [greja, e fonte de 
ro de· vo'fos',até · hojé registrados ,por; · inspfração p_ara todos que Vos con:he· 
uni càn.didato dórrotado. _ .. · _ cera·m .. :D~eús vos 'abençõe". 

l\a Igreja de Sa11to Antonio, , diàgo do: Cãbiclo l\tietrópolifanot 

na praça do Patriarca, o Exmô; - que· apresentàrá os votos , de· 
Sr. Arcebispo tomará os para- bo_as-vi11das em nome do Clé1'Q · · 
m~ntos episcopais _e,. sob' o pa- e ~os fiéis ao novo Pastor da Âr-:.. 

lio, dirigir~se-á . protessió11al- quidiocese de São Paulo. ' 

mente para a Igreja de_ Santa . ·'-Finalizando' às cerimónias d~ 
Ifigenia, Catedral Provisoria -de recepção do novo Arcebispo, se .. 

Sã~ Paulo,_ desenvolvendo-se' o· rá cantado ~olene Te Deum --~!i 
cortejo atra~és da rúa Libero ação de graças; 

Badaró, largo São Bento e via.~ . • * * 
.duto de Santa Ifigenia. 

· Dia 30, o Exmo. Revmo. Sr. 
O recinto da · Igreja>de Santa. - · · · · D. Carlos - Carmelo de \Tascon"' 

celos· · Mota celebrará o deciniq. RecoilhElcido como um dos_. · mais 
destacados .. católicos dos Estados 
Unidos; ·0 sr Slliifü recebeu em: div'er-
srs ocasiões altas honras. Em 19_29 
a UniV'ersidade de Notre Dame lhe 
concedeu a medalha. . Laetere;.. em. 
193a recebet; a triedallia da Ação. Ca
tólica P a. medalha ,Via Veritas. Sua 
Santidade o Papa Pio XI O· fez Ca.
mareir_;, Pontificio . e Cavalheiro. da 
Orde'm de -.São, Gregorio; pei·ienceu 
t;::ualmente à. Ordem· de Malta. · 

QUANDO DA: -. CHEGADi\ · · segundo•:·aniversario de .sua sa .. 

. gração episcopal, Por .. niotivtj 

deste grato·_ acoríi:e_cimento -· ~ 

No dia 30 de Setembro· proximo 
passado tez ' setenta án.os de tda~fl; 
ne·ssa· ocasião; Sua . SanUdade' o.· Papa 
Pio •. ~11,,!;por intermedio do .'Exmo e 
Rev111<>: Mons'. · Fra~cisco. J.Spellman, 
en.v~QU·!!!~' ·!} ,Be!lçag. -~PQ!?tõllca.. _ · 

de Sua Excia. R~vma. ·Dom Carlos. Carmello, Arcébispo-de Sio 
Pa'ulo a esta capital, ser~ feita uma completa reportagem de .. 

_F-OT·OGR A F IA-,S 
por' CORVELLO, com Estuélio à Praça· do P,triar= · 

ca~ · 26=2.o andar S. P,,\ULO 
'. '' 

-Curfa Métropofitana. baixou ô se: ... 

guinte. editaÍ: 

· "Transcorrendo _11a.- pro~i111á; 
· -segundà;,feira, · dia 30, odeciind. · 

segundo., apive.rsa.rió da sagração. · 
eptscopaldo Exmo e Revmo. ,Sr. -
D~ Carlos, Carmelo ele Vasco~ce .. 

') 

',' . 

,. .·., 
' 



COMENTANDO, 1 • 

A ECONOMIA CANAVIEIRA 

'A economia canavieira se .apresenta 
corn caracteristicas particulares, na 
Historia do Brasil. Durante os tem

__ pos coloniais, não ha quem ignore ·o 
. mipél preponderante que o assucar 
desempenhou. Aqui mesmo em São 
PaÍJlo, ·antes do · sürto da cafeicultu
ra, .a cultura da cana teve uma gran
de importancía. ,' Porem, a import.an
cia ·da economia assucareira não é 
meramente bistorica. · Ainda . hoje ela 
· representa . consideraveis interesses, 
J1âo só no Norte do país, mas tam
. bem em São Paulo. 

Çra, estl1 economia está passando 
por · transformações · profundas, na 
"'t:iliHUV 'ljlfllnils" uwnu! S!'8tu: 1Jns 
mente, a cultura dá cana, como ~s 
âemais explorações agrícolas, . se re
vestia de um aspecto todo patriarcal. 
~s relações entre patrões e émpreg~
:dos tomavam a feição · e o colorido 
das relações familiares. Exisfüt, , em 
toda a ace:-,ção · da palavra, esta ex
tensão da sociedáde familiar, que se 
chama a sociedade heril. Aliás, a pa
lavra "patrão", hoje cada· vez ·mais 
em desuso, · substituída como é pela 
palavra "empregador", se origina de 
~'pater", isto é, "pai". · Por aí, os tra
balhadores acabavam por. ter uma 
certa participação no . proprio patri

Olnonio do patrão. A gleba, o proprie-
tario, sua familia e -seus trabalhado

.. res tendiam a tomar-se uma só uni
dade economica, tudo isto aliás mui
to de acordo com a·nossa indole na
cional. E deste tipo de. exploração 
economica surgia uma.Jornia toda ex
póntanea de previdencia social: a uni
dade economica, para a qual tpdos 
concorriam, era tambem o amparo 
e o apoio de todos. A vitalidade des
tes nossos clans rurais chegou a ser 
tão pujante, que influiu decisivamen
te em nossos. déstinos politicos. Pois 
estes organismos sociais se alicerça
vam 'na força das coisas,· que é muito 
mais f9rte do que a força das leis. 

Porem, tudo isto está sofrendo uma 
evolução enorn ~- Desintegram-se, · 
.âia a dia, as .unidades economicas, o 
patrão se vai transfÓrrilando em em
pregador,. colocado face a fàce ao em
pregado. O tnbalhador deixa de ser 
uma pessoa bem conhetida em sua 
identidade pelo patrão bem como déi
xa de ~er identificado pelo seu clan 
1·ural, · ·se transforma numa abstr:i
ção aµonima: o uempreg!!do",' o indi
vidúo-massa, qu_e se define, na· orbi
ta do ámbiente agricola, apenas como 
capacidade produtivá: · · · 
. A ulthna etapa desta ~vo!ução aca

ba de ser alcançada pelo Decreto-lei 
que ·regulamentou a ''situação dos 
fornecedores de cana que lavram ter
ra alheia." A situação é a seguinte: 
a lavoura canavieira. já· não é mais 
explorada por colonos. Estes, se trans
formaram em "for.necedores", isto .. é, 
a cana que eh:s · cultivam é proprie-

. élade. deles, e eles a vendem ao . dono 
da _te. - de acorcio coin os preços ta
bel;idos ,pelo Instituto do Assucar. e do 
Alcool. Sobre ~·te p1·eço, porem, se1'ão 
feita::; álgumas deduções, relativas· >'v 
aluguel _da terra, · do aluguel da ·casa 
de 'm.orádia,. à di!;tribuição de mudàs, 
e. a outros serviços indispensaveis 11,. 

exploração agricola, ' prestados· pelo 
âono da ·terra ao fornecedor. Estas 
d_eduções serão calculadas segundo 

. porcentagens ueterminadas · pelo Ins~ 
tituto do' Açucar e do Alcool, dentro 
de_ c.rtos limites fixados, no referido 
Decreto'-lei. Entretanto, é evidente 

·· que o· fornecedor, enquanto mão ven
. de a sua. cana ao dono da terra, pre
. cisa receber d!gum · dinheiro, para :r 
. vivendo. Este dinheiro lhe será adi
'antado pelo don? da terra, aos juros 
ele 4% ao ano. Em maferia · de fi
nanciar,.ento agricola, é um notav<?l 
progresso; o Banco do Brasil, por 
exemplo, faz o mernio. financiamento 
à µixa anual de 9%. Alem disto, o 
mencionado Decreto-lei dispõe va

: rias penalidades. no sentido de salva
guardar o fornecedor contra a ganan

' eia, 'd,o dono ~a terra. Qµanto aos 
-trabalhdores que não· puderem · ser 
encaixados na classe' dos fornecedo
res, suas relações com o dono da 
teira . serão especificnciàs em contra.:: 
tos-tipos, devidamente aprovados pe!Õ 
lfüitit1,Jto do Assucar e do Alcool. 

Esta é a substancia do· Decrefu-hi. 
Como se vê, são profungas as altera
ções introdu_zidas em nosi;a vida agrí
cola assucareira. 

ASSOCIAÇÃO BENEFíCiErHE DE 
SÃO· VITO · MARTIR -

Em comemoração ao 25.o aniversa-
1·io de fundação da Associação Be

. neficiente de São Vito Martir reali
zou-se no domingo passad~. dia 22 
às 16 horas, à rua Alvares de Azeve
do 51 a solenidade de benção e lan• 
çamento da pedra fundamental da 
Nova ·Mati:iz e Obras Sociais de São 
Vito. 
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prazer em receber visitas. às instala• 

, ções de sua redação e oficinas mas 
pede que não sejam as mesmas feitas 
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7 DIAS EM. REVISTA 
(Conclusão da 1.• pag.) · 

plena normalidade jud,dica dentro'. da 
vida social brasileira:. · 

Causam-nos apreensao as noticias 
provenientes da Espanha. A principio 
bastante alari;nantes e· confusas, essas 
noticias faziam entender que uma -in;.. 
cursão de elemento_s, esquerdistas, ·re-. 
fugiados em solo, fràncês, haviam pos
to em pé de revolta contra o' g·ovêr.:. 
no · de Madrid numerosas localidades 
da fronteira. Depois, a· Insurreição se 
teria generalizado por todo o territo- · 
rio espanhol, ;,rovocando lutas um 
pouco por toda a parte. Mais tarde, 
as -noticias se tornaram menos- alar
mantes, e, por fim chegaram a . pare
cer absolutamento tranquilisadoras. O 
perJgo comunista parece, pois, afas
tado do territorio ibérico •. 

E · felizmente. , Com eíeito, poucos · 
acontecimentos poderiam ser mais de
sastrosos neste momento; do que' um 
novo surto comunista na Espanha. A 
constituição de unia zona de influ
ência soviética no Ocidente eu~opeu, 
já seria por si um mal terrível. Ade
mais, a capacidade de expansão ua 
America Espanhola, que adquiriria 
com isto o comunis~o. constituiria, 
outro gravissimo risco, Assim Pois, &e_· 
bem que não sejamos admiradores. 
incondicionais· do,.regíme franquista, e· 
até estejamos muito longe disto;. pén-:l 
samos que o ;mundo só teria a perder 
com a substituição desse regime pelo 
comunismo. E pflnsamos ainda ·que 
quah_uer pessoa de bom· senso deve 
entender assim a situação, de acordo 
aliá5, com a orientação da Santa Sé 
e do Episcopado espanhol. 

,. 
Iíão podemos encerrar estas notas; 

sem uma reflexão sobre a Polonia. A 
nação polonesa é um membro do 
Corpo Místico de Nosso Senhor. Jesus 
Cristo. Devemos, pois, pensar neia 
com toda a solicitude qúe têm, uns· 
para os outros, os ·membros de um 
mesmo corpo, e de que Corpo! 

Que sérá feito da Polonia? Quando 
se levantará sobre este importantissi:
mo problema o véo que sobre ele des
ceu desde a conferência de Moscou.? 

Rezemos. A oração confiante . des
loca as montanhas, e diante da ·omni
potencia da prece cristã todo o pode- · 
rio soviético vale tão pouco quanto · 
um grão de areia. · 

', .. 

BODAS DE OURO DO REVr~o. 
FREI INÁCIO GAU , 

40.o aniversario da , chegada a 
Mato Grosso dos RR. Missio• 
narios da Ordem· Terceira 8e· 
gular de S. Francisco de Assis 

Hoje, dia 29, solenizando as Bodas . 
. de ouro de Profissão Religiosa <lo 
Revmo. Pe. Frei [nácio Gau, Vi-
gario da Paróquia do· Sumaré ·e o·. 
40.Ó aniversário da chegada dos Re~. 
vmos. PP. Missionados da, Ordem Ter• 
ceira Regular de São Francisco ao 
Estado de Mato Grosso, serão reali.
zadas no Sa<1tuário do Sumaré, as 
seguintes solenidades: . 

As . 6 · horas e meia, Missa rezada. •· 
Ãs 8 horas, benção do alta,. dá 
Anunciação (primeiro mistério do 
Rosado), oferecido pelo sr.· coronel 
Benedito Duarte Passos; presiden
te da Confraria de Nossa Senhora 
do Rosário de Fátima. Em seguida. 
no referido altar será celebr'ada · a 
primeira missa festiva, com ' comu
nhão geral, por intenção do ho1úena ... 
geado. . Pregará aO Evangelho • o . 
Revmo. Pe. Honorio Gutierrez, do Cm1-
vento .· de Santo Agostinho. Ãs 9 e 
10 horas, missa com canticos. 

A tarde, das· 16 e meia, às 17 e 
meia horas Hora Santa solene, em 
agradeciment.• a. Deus Nosso Senhor, 
pelo transcurso de ambos os aniver
saries, encerrando-sé a Hora· Santa 
com o santo de "Te Deum". . . . 

A noite, às 20 horãs, no pa_teo · - iil:
terno do convento, have·rã uma reuni* 
ão familiar festiva, em homenagen1 ·. 
ao Revmo. Frei Inácio Gau, duràiite. , 
a qual farão uso da · pàlavra, satidan.-.. 
e') o hoÍ'nehageadó; · os . represehtariJe,â, 
de· todos os sodalicios religlosôs · . dá . 
paróquia. Encel'l'ando as festividades, · 
haverá algmis números de arte, . e 
uma pequena sessão cineinatografiea; 
Para .assistirer: ....... :às. - .solenidades -em- · 
apreço, es'tão sendo convidados . to
dos· os oa,·oq1lianos · d·a paróquia do -· 
Sumaré, e os amigos e . aAniradores, 
do venerando e . estimaµ9 ·s;a~erd~~ 
;frei !nª'çi9. Qa!_'.- -

EEGIONARIO 

ME SEP lRARI A TE 
O ui.timo item do .programa dei' Bxthi· Revnío, ·sr. O, r~splictivo ·ariiblen&'; afoal de : modo co~tr~rio às suas 

:earlos Carmelo de Vasconcelos Mota que nos restava convieções· mais profundas. · Ora; ésta atitude não se 

}ºmJ,Qi~r, ,:t·t~~e: "~~S~fVOl~~J"Cada ".'.:-~''.•mai's a or~a- mantem p<i~ .• muito te,mpo, AIIIS~v .11:i.ult,!>. b'~m. Pascal 
,nlzaç-i<hrda·é'Ação GatoliOl!, .. d.e ~,ordo, C$)'1!1. a mente élo que quando o homem -rl~o·põe ~ii~i·agões•cle a~ori;lo .coro 
)antõ;: Pâdré'l',;~i'ô Xi;·se\:í' gh:irtosi lnstitúido'r1'., ,. .. suà~ idéias', acaba pondõ;s\ziii ldiiis.·d{âciô'rdo con'í"suas 
ti o desenvolvimento da A. ;ç. Joi uip ,doli ano_e,Lós t:ãõ. , agõea. Íllos .. am:til?ntes':. ''.oh~~ o procedimento e as 
;irdentes _de Pjo. XI, que, chego~-~ ,co.pstltuir unia dá~ ~~- , .palavras de c~dà. quaÍ', represe~t,am úma marcha decl~ 
racteristicas -de seu' inolJidav.el PÓntlficaifo;'. ; As ·massas' ; 'd!da -'paf, o 1;épúdiÔ complcfo- 'das ;·,normas do E.vange• 

f~ .. af,ast,1varn,. cada . v7z m~I~: ,1J1,,.;l,~S,~f~! !~peli.d~s ,,.ror ,,_!~_o,.,o~ cor,a_ço7s5 a~91T1p~~~a!l'lfd~ 1:0,nge .o~ çle .perto, a 
preconceitos cuja 'primeira éoiiséqtieti'éia era f~chà:Jas à . · máróhài"ii'celerada dJIS e_xteriorldades. E, como brasas 
açãG d~ Si\lcerdote, Nas esfer;1s intelectuais, o . Padre que se vão extinguiÓiio:' e' Ú~nsfÔrinand~ íentamente em· 

. era, ~p~ntado como '.espiritó :fe~ha~~. :: súpersticl~~ô, : in' ,: ;cinzas, 'assim ~sses ~mbÍ~11tes, (!e, cato,lico:s que ·era111, se 
capaz: de acÔmpanhar Ó d·eserivo.lvlmehto" da· c'ie·~:ciâ; N~s. vão tenfame·rite esfrtando; e transformando em pagãos; 
esferas sociais, como novo SavanarÓla,:,.inlmigc> · do con- fentameri.te. ou raptdàn:ieht( tucló dc;j,cnd~ · das, circuns· 
forto, · do , luxo, dos prazeres da vida, Nas e·sferns tancias, 
operarias, · como "asse~la ·da burguesia, .advesario nato · - · ·* *·· 
de tudo ·quanto se relacionasse com o bem eapiritua1· '.e . ~ 

materl_al d_os tra~alhad~re,s. E, c'oino tal, era. o Sacer- 1 •. o ·quae1ro·. 'i-eat que temos· diante' ·.dos olhos explfoa· 
dote mal visto a priori, encontr<1va diant~· d~.si f~chadas d~as é!Pa~cn~las que não devem .ser .tomadas unilMer;,f. 
todas as portas, de tal maneira eriçados os- préconcei· mente, -De um lado, ouvimos repetir .-à sacled.ade,ci.ue. o 
tos, que sua ação, em: muitéi' · caso, esta:va reduzida a ~rasil ·é ti.m grande paíir 'cât'cillco;' um·a d.as ·maiores po• 
uma impotén~la. verdàdeira. tenclas' eatolicas de nossos dias, etc., etc, Do oútro la~ 

De que maneira· roinper O. 2.e.r.c~? Suséitanpo den• .-• do~ .. ou,vimos _dizer que o país:\se pagan!za· Cada vez ma·s. 
tro de cada 'meio pessoas capa.:es de agir .dentro dele, Se olharmos 'certas· manlfesta·çí)es religiosas e_m que ·~e 
.Assim, apêstolos intelectúais pará ·-os fntelectuais, bur• a·gtOmóra 1uma incont'avel. muÍtidão>.diremos _razão aos 
gueses pa,ra burgueses, OP,erarlos para os ~perartos. : c,á- : o'Ümistàs. Se conslde~arriíos. os :'costumes pagão's ,que 
bia a estes .apostolos preceder o .Sacerdote .c~nno Jo~o . ;e .. ge11e.Í-a(i:i:l1m .:nas -festa·~,-- nas pr~ias -de- banho, :etc,,' 
Batista precedera ao, Senhor, tornando retas ·as veredas, dá'remos razão ·aos pessimistas.·:· Mas a Vêrdad,e 'Inteira 
enchendÓ os vales da ignórahcia :e abate~do as -·incinta• ' rtão está, n·em com uhs: ,-~em' com tiufr'os: ·· 'Air\bos têm 
11has dos P.reconcelto·s, par-, facilitar ~ lrradiÍiçã~ do Unia 'parce.la da 'Verdade, . O·Brasil' já está mU!tC? paga· 
apostolado sacerdotal em-.todo o ;mÚndo contempor.aneo, n!zado·... doe· dize-ló;. Mas o Brasil aind·a tem muito: ele 

Em essencla, é ei:té ô. objetivo da A.·c.: ·uma ·geral·· catolico:, .. como faz bem, pode·r p'roclama:•lol 
moblliza,9ão de ,todo' ·o Jaic.:1to, nas organlzaçõ~s funda- .. ·,E111 'càda tim desses amble11tes qu,e V~o des{Ísando 
~entals ou auxill~res, ·par~ ·gu;e ciada. q~al e~er~a, '.9~~r ' pelá rampa dá paganização; os efe:mentos da A'. C. têm 
11as respectivas asscc ·ções ,que~, Í10 seu ambiente' :de . :a ;ó,1~s~o 'de anteparos, de 'm~ralha ·_proteto~a~ de ele
familia oµ de-trabalho, ttm'apostolado frané:o; desassôm· rne~to· ·cÍe restauração, ~splritua,11 . $ão ~lei, os dedos com · 
bra:ao, lndµstrlos~, · P,ara -~ [ (mp)ant.!lção_' dÓ . R~lr.'a'éici 'de·. qüe '.a. 'lgréjà procura ret~r dentro do. apriscÓ. de Jesus· 
N-easo Senhor Jesus Cristo,'. . . • • CrÍÚ;· i:is :ovelhas que tendem a se· afastar.· t -parà. que 

* * * 
:~ B'rasiÍ n~o se afaste• dá tgr;Já, para _qüe o Bràsi I p.Ú·· 

tênça cada vez mais a,Nosso·S~nhor Jesui; 'Cristo>' para· 
" '-qÜe si!Ja\dc .modo cad,! vez· mais at.itentio<l ~ _

1
Rel110 ~e 

~omo se vê, a A/~: 'é um 11'.leio pr~vÍdenciai,'p~~~ .Nos.sà S~n!lora AP.arecldá, é para Isto, que .a:. Ação Cá·. 
aproximai" da .Igreja. Os amb'entes :que. estão dela COll\•. ,·.t;llca', clÓve estendér suas. frondes' ~ suas·, ralics\sabre . 
pletamente afastados: Esse· "completaméntel>, em· nos-, todoº Íerrltorl~ naoionaÇ~egundo ,OS á·nhel9sie ~o XI, 
60 país, mereçe unia explica''ção .. 'As estatlsticas dos Ba• . sob a: sabl_a direção de Pio XII. e de todo o ,npsso E.pi~: 
tizaclos são elevadissimas .. , .A grande maioria dos. ,bra•. .cop~do, E ~ para ist'o; 'que. Dom Carlos .Carmelo de:Yas
sileiros, graças ,a Deus, pertence. à lgrej~ Catolica. · Por• c9nceloi Mota:·deseja ·a flor'es.cenc'~ dá A. C. nâ Arq'N-
uma triste contradição, ·o q4e se.· _diz dos brasileiros in: dio~ese que vai dirlg:1r? · · - · · 
dividualniente considerados, não se pode .'dlur dos àni
blentes- 'e'm q~e nós, brasll~iros; vivemos. Ê:mJisl~a,. nãp· 
se admitiria que um <1opo cl:leio. de gotas· d.e um liqu!d~ 
com determina.das ca·racteristlcàs, não cotitivease '. po·r 
Isto .mesmo . uma massa · nqulda com as caráéterist1éas 
~ .. . ' '. ' . . . . . : . ' .' ( . ·. ·. . . ' . ' : ·. ; 

das gotas. que á co~põe:n. Mas·.em sociologia is~o se 

' * 

, \. Unl~os 1111 .esplritó. e' oração :com nosso novo· Pas• · 
·tor, ·qu'é nos cabe ·.di'.:~~ a·. Nosso.·senhÔr,. senão. que e.s• 
se11' pl,ed,<i!J~S 'ánhelos liCJam OUVldo:i, E que melhor for• 
mÜia pára ex_prlmir 'em non;é de" todo ó' Brasil. estes admite. O a:mb.lente ,pode ser men·os·bom que as p~sl!oas··. 

que º integr~rn'. t -mesmo. frequente, esti: fato. ii, ent.:e :anhelos, , se11ão · as .pa1~vra~ d~votissimas · da· oraç~ô. 
nó:,, frequentíssimo. ô .respei_Í.'é> ··. ~uma no,, a preocúpação ,,,, An.ima Christi."? ·, 
de 11dmltlr. servil mente. os h_~bit'oi_'clitos "mocj~r.nos;i,,.· tu,- "_'srrh/senhor; "não, ~~rmitae~ que nos 'separemo,s · de 
do enfim concorre para qu~~ .iil~- pessoas .costumem, ino ; N61>".• . . ~e tiverm.9s est~ ·~ra~a; t'7rémos..iodfs:_, 

,.... A:. ,... , . .,..,._.-·:,_:':,: ,,_., ~ .;;""" ·s 
-~ ~- ,·:·· .... ~-.. ' ,.._,. ·~ '~--~~ ,, ' 

CÔmprem:9xcfll$ivamente'.:.$U~S .· ipi~\ ~é'-,.~eüs':í,rêsentêj''.ilá.:'coühêcidâ .··· 
J, .O A,.L,-H· A:R I.A '· .. ,, .,· ·. · ·· 

.·.( .A·,s-.· ·A, ·'·.··.A·· •. :,· .. ·s. TA,·O. 
, . ,, .. '·~·,·.·e , ... 

.• RUA 15tDÉ' NOVEM~RO ,, }i;.i26 {' e ::OFICINASi /'., Pnieoe wnewionari~I à~ AFÁ\J& 

IEs91ÚDa a. B.u; Aú~hie~} • .ROPJIAS • DOS ~OiriOil:·cElaE·OtB.A_• 
. .,,·. 

. LIGA DAS· SENHORAS CATOLICAS. . . . ' . . . . . . . . . 

. . .. -. . . ' . •' . . . 
Inaug.,.raç~o. da C~sa .. "Santa Màrfa'\ ' d~stinadà, ~ · 
formação moral e profis~ional de. emprega~as· domesticas 

' . - ·' : . . .. ·· 

ReaUzou-se dia 26 -PP· à$ 15.hor.,.s e. 
n,eia,. l!, rua· Abili~ Soar·es, 25,. si .so~ 
lenidacle da. i.liauguraçfo c:la · ca,;::i 
"3anta Márta", da Ligá da~ $E;rih•>-' 
ras Catolicas, destinada. à formação 
profissional · e .mor.a! _das adoléscenir;s 
sob a proteção . da Liga,· e de: einpre-' 
gadas domesticas em :gúal.. . . . . 

sas adol~scentes al finalizarem a ·es
cola. primarfa são i"~cehidas na Ca~a 
':,Santa J~%rta'1. que :possue _ampla:. 
acomodações., capazes: de : àbrigar . 20 
jóvens. Dispie e~a de úrriá . agencia· de .. 
empregos, deEtinada 'a .co.Jó'car . as' jo
m,ação profissional. f.s empreg~das 

vens· que :terminaiàm o · curso de fo1·
donies\icas ltambem· poderão Jrequen
târ o 'curso noturno, · a elas rese1"Va
do, e. onde lhes serão ministrados co
nh:ecimentos )Jl'aticos sobre higiene, 
puericulturá ~e. cozinha; . 

A c~a' «sinta Marta" possui ainda 
urn élube recreativo, onde'' as adolés
centes e jovens empregadas podem . 
passar suàs horas .disponiveij. , . 

Após a cerimonia · · de benção · do 
prédio, oficiada pelo: Revmo, Sr. Pa-

. dre José Danti: S, J. os presentes per• 
_ correram as depenâencias ·do· estabe-. 

leéirriento, sendo-lhes, em · segúida, 
oferecida uma, mesa de ,doces. ' 

São Paulo, 29 ele Outubro de 1944 
. .-·_·.:·! 

GRIPE.? RESFRIADO$ ? 
' ' ~ . 
, ~ Tome à noite, ao deitar, um 

'/ r~ chá de ccinela bem quente. 
· ~~ \.\ com J. ou 2 comprimidos de 
~ -~ . 
. ., ---

f'ANAfo4 

"f EITl'CEIRO . NO APOGEU,.,. 
. { Sele-ções -de outubro) 

: Pe. Vicente M. Zioni. · 
O : .ultimo. numero de "SeueBTIN gica e o bo~ senso nos ensinam 'qúe:' 

. O ultimo numero de "Seleções" (ou.:. · a não .!lescobeiia de uin truque .n~o. 
'lado "Feiticeiro i10· Apogeu'', que:re- , significa a sua ine;cistencia. De h/põt~-· 
sume e .condensa o livre çle João Bur-· · s~ de que a fraude de Home, ..,.._ dada 

'ton' HEY-DAY' OF A ,VIZARD, s.ô- a sua habiu'dade ·-.- nunca tenha sii:lo 
bre a vida e a atividade psiquica ex .. · descóbérta, não. se pÓde· lógicamente' 
traordi11ária: ... de Dayí . D.óuglas Home, · .inferir que 11ão tenha' ·existido, .·. ·.: .. ; 
tido pelos espíritas em geral, . como· .. Aliás, a 'afirmação do inesmo DQu-
vm dos mais protentos.os rnediuns da glas' Home ~ decisiva nesta matêtla; 
Humabidade e, pela r~dação da rev'is~ · Abaixo ti-ans.crevéremos suas píilà-
ta·, coffio "~n1. paralelo_ 11a história dos·. vraS." >" . . . . ·. ~ • •• _ .. , . :: 

médiuns". . O Válor da obra de João Burtoo 
Dados os erros ,e inverdades nêle 1. A,_ segunda ''afirmação dtt _redator 

contido~.~º citado artigo n.ffeo ,pode ser de "Seleções"-. apresentando o· S:rtigo. 
'lido sem reparos. .. , . , em apreço é que o i!Útor 'de Hey-Da;i 

Coin efeito. A sua ,ápr(l~entação, en- of. a Wizard . "mérgulhou à farta"· no 
qÚadrada ao lado de .um titulo sugesti- que ·foi escrito. sôbre - Dqugla$ Hôri:i~: 
vo diz, entre oµtras co4sas, 1)- que · Não parece ser verdade. · Oti, .pelo. 
embO,a haja quem admità a posEibiJi- menos, ·devemos dizer qÚe O autpr ':iiãl) .. 
dade de Uma expJica9ão dos fenÓmE- se· Utilizou dev:idaménte dos documen_: 
nos extraordinários . de. Home, - re-- tos que conymlsou, ~orquanto d_Ú<IS 

.correndo à fraude, pó:r exemplo. -, obras são de extraordinário valor ne&-
contudo nunca foi possível demons- ta' matéria: as .confissões· de DoÜglas. 

; trá-la experimentalmente. 2)-que o ay-· perdidas ·aqui-alí na sua- r-utobiografia. 
tor do livro em questã,o "mergulhou u e a obi:a· magistral do. médico e confi-
farta" no que foi escrito sôbre o· mé- de1ite .do grand~ meclium, o doutoi;'. Fé· •. 
diuín (diário,· correspondências, obr:is. Jipe Dir/is: "La Ofin. · du. ino~d · des :e5. 
publicadas), tanto. na Europa, como na pl'its". . . . ', 
América. . · 2. Isto posto; transcreveremõs.sem 

A -verdade e a ll)::1neza, bem como · muito comentario as palavras que ·Q. 
o.respeito pa1•a corn os.leüores exigem medium famoso pronunciou.poucq ap.-,. 
se faça uma . retificação a ambas as , tes . de terminar sui\ ca'r.rei.ra · moi:ta,l. 
aiii,nações, igualmente· falsas· e, mes~ Para não deturpar ou diminui!,' o V'a,- , 

·"mo, .tendenciosas. lor do testemunho, daremos a·pàlavra: · 
· Os truques de Douglas· nome ao doutor Felipe Davis, .tal.- como a, 
1. :Felizmente os fatos 'se encarregam lemos às paginas·. 287~288. do seu, .de~· 

de,contradizer o redator- da celebrizaua poimento supra citado: . ·.. . . · 
revista. Embora ignorados por êle, Certa. vez, nos seus ultím.os dias. dê 
contudo aí estão para demonstrar que· vida, Douglas.Homc, ''cansado- de con• 
a .. obra .de Douglas Home, está pa:·a versar, · 'âcer'éou-se .da-. mesa ê tendo· 
sempre maculadà por niuito e muito colocado sôbre ela suas mãos.·diátanàs 
embuste consêíente, mais de uma vez de tanta magreza, -clisse.~me: .. . 
denunciado em publico. Quero vc1·, quanto tempo ainda -ós 

Algm1S exemplos: · espíritos me deixarão viver" (pag, 287), 
a .. Cita-~e O ·· fato de certa ocasiao Enquanto ruidos estranhos se faziant ' 

Douglas· Home ter sido surpreendido ouvir, seu m~dico respondéú-lhé,-,mos-·. 
corn: ó pê f6ra do calçado, tenlando trando a' inutilidade de. tal consulta e, 

· assim. tocar os 'assist:Ú1tés· e' fazer crer· ao mesmo tempo; elogiando sobrernbc'lo' 
n·a 'âção-dos 'espírihi: , ·. · .. ·. _· _· · a potencia' do seu cerebro. criadót,;fü~'' 

Aliás, no citado artigo d.âi".Seleç6é~"· espiiiitos; . ·_ :-,,. . a,:_ .. ' .,;:.·· 
vemos umá pequéna âlusi'io a ·isto, ,,a ; Provocado .por essa cofidencial ,·au.:.·, 
persistência · reservada···· de ·Roberto tude do amigo, Douglas Honie ·se· re ... , 
Browning, .· em _admitir a honestidade . volveu então . a descobrir uma part~ ' 
de Home, chegando ao ponto de ex- do -mistério esmagador que até entãó : 
primh· rudemente a ··sua desconfiança, encobrira a todo ·o· inundo, · as mara.:. 
dizendo que <'as ,mãc;,s do.cspfrito eram vilhas da sua m~diunidade: 
os. pés descalços . dÓ sem-vergonha" . "l:'i verdade, . realmente, que esta 
(Seléçõe:;, ·pag. 106), . · . .· nU1ltidão dé espii'itos, diante dos quais 

b.) Além çlisso Douglas Hoi;ne era :,e ajoelban't almas cred11las e ·supcrs
um portentoso ilusionista, sem dúvida ticiosàs, jamais. exisdu~ .EÚ, pelo·'n,é.;.·· 
suinarriente nervoso, segundo· a opi-. nos, nunca os encontrei no ri)eu ~à· 
nião do dr. Surbled exarada no seu minho! Dêles m,e sctvi pàra dàr às 
ótimo livro Spirites et ·Mediuns; (Pa~ ,, minhas . experiências a: aparê11cia. 1le: 
ris, Vic·'et Amat, 1901)"Dissenio-Io. e · mistério que. sempre tanto agradou: jis 
fazemos' questão de O .repetir: 0- ceie, multidões e, sobretudo,., às mulheres. 
bre médium era ··um nervoso de'- pri- Eu, porém, jamµis .acreditei ,na· stia · 
meh-a .ordem,. e seu fluido vital exu- intervenção, nos fenóµten(ls que: éu 
bcrantç descninpcnliou, certamente; um produzia e qu~ eram· atribuidos ·à:, ui.; 
grande papel n_as suas ôperações". (pag. fluêndas de além túmulo · ·· 
104), ' . . . "Aliás, de qtie modo eu l)Oderia Cl'.el," . 

William Crookes afama .que Dou
glas Home realizou inumeras levita- . 
ções.' das quais presenciou 100; porem 
esquece.-!\e de. dizer que 99 · foram fei
tas em plena obscuridade.· E para qµe 
11ão se ponha em dúvida essa nossa 
afirmação, citaremos a:s · mesmas palá
vras de Douglas ·Home nâ sua ·autol:iio
gr:;ifia, publicada· .em 1864, e intitu1ada 

uêles,? f>ois, eu s-eínp1·e fiz .diz~r .aos· ·' 
óbjetos que eu-imluenciava com· o meu 
iluido, tudo qua .• to mé agràilava, é s9_.. 
mente quando isto era do ·meu agi-a~ 
do!" .· .. , · · 

"Não! Um médium não pode cr~ 
nos espíritos! Antes. Um médium ja•· 
mais poderá . crer .nos. espíl'itQs!" .. · 
. "QuaÍ antigo. Druida; que se. oculta• 

· ,,a no seio de. um cárvalbo para fazei:' 
ouvir a voz ~emerosa de Teutates-,. •o. 

Estiveram prese11tes .à, esse áto·, o 
Rvmo. Conego I'edro . Çiomes, vig!lri.l 
<l~ Paroquia; ·Revmo Padi·e José Da.ir-: 
ti, S. J,, Assistente Eclesiástico. da -
Liga das Senhoras Católic,is; o cap. 
Guilherme Rocha, representa.nte do 
Interventor Fernando . Costa; repr·i~. 
sentante dos .. Secrefarios 'de. ~tado; 
Condessa Amalia ·· · Matarazzo, ·presi-, 
dente· da . Liga .das Senho'i'as Catolicar,; .. 
diretoras e membros da Liga das Se- . 
nh;ras' Catolicas;. autoridades.· civis e 

· "Revelações ~ôbre . minha · vida .sobre
natural", na qual· lemos, a· propósito 

R•. E P:R. E .. S·. ;..A. ,l,·· · ... ,· A·· •·s.: 'N,•A· · . .-z··. ,·,· ·.·S TA. -s· I ·C· :oiN· ·."E' -~' I ;J~:::~~;;:::!·~~:a;~::li;~:f:. n:!: 
. ·1 IJ. .· O Padre Herédia SJ, co1~hecidíssi-

· médium não pode crer nos seres · que; 
sómente existem depéndcntemente da · 
s1Ía vontade" · . • . , 

O Dr. Davis então comenta: · 
.. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · mo pelos seus trabaÍhos de, desmascá:.. · 

NAOAS REtO· CARDEAi: GERl tE R .. E~.;:;;;t.;:l'.:.:1!! 
. ~·tiepois de ter pronunciado estas pa.i 

lavras com esforço e como qucin · es• 
tivesse p::1sando em, voz alta, êle ~e. 
cal(JU. E J?,01' 'algUJlS: instantes; ,com,- um:' 
o'Jbar vago, pareceu· fechar-à.e mi- suas 

outras pessoas. . . . 
Foi com intuito dei proporcionar · úm · 

ambiente de tra11Sição: entre a esco
la primaria e a vida pratica que: n-, · 
adolescentes sob a sua custodia' de
vem enfrentar que a Liga elas Senho~ 
ras Católicas· inaugurou a Casa San~
ta .Marta. Esse· estabelecimento· mi-. 
nistrará em cursos diumos e , notur- .. 
nos, conhecimento's pratic'os· e cultu
rais para aperfeiçoamento das futu
ras domesticas. Assim é que, à par 
de rudimentos · de Religião e de hi
giene, puericultura, portµguês, mate
mati,ca, . e. geografia, sã.o ministradas· · 
liç_ões de ,ço1-te, costura 'e i:o-z'inhá. ·Es-

Corr1unlé11, · a · a~nc1a· not!ciósa N .. e.,. 
em. despacho procedente· .de Roma, que 
S. Emclà. o' Cardial Pierre· Oe,rl!er pro
testo~ vcemen.temen}e: contr/1, ··.o mas
·sacre, dê centenas l:le pessoas, perpe- . 
. trado na região de· Rhone.;Isere . duran
te os · ultimes' dias da ·ocupação názis
ta: · O ilustre . purpurado exp1·essou . pes
soalmente seu ·protesto. contra, o. ··chefe 
da· Gestapo:, · 

Esta · notlcla se · recebeu ·em des• 
pacho publ!éailo pelei serviço de. Impren- ·: 
sa . dai Nações Unidas, ·.A cruel 
rcpresaua teve Inicio depois· que foram 
mortos' ttês depi·edadores ·alemães. • A 
mêsma ·tonte informátiva: déséreve ou
tr~ matanças· em ~assat ocorridas quan
do: os naz~ · ocul>ll,ram , a.· · Igreja . · 
de Civltélla delta • Ch!ana, .a. :iuleste de , 

Florença. . () Padre Alcldes Lazzarl, que 
estava 'celebrâindo no ,momento,' foi' me• ' 
tralhado, , juntamente cóm os éiois aco--, 
litos e 27 ,fiéis., Consta que um dos a.co. 
litos. conseguiu escapar, ;i,pesar da gra
vidade de seus ferimentos. 

Segundo o despach~. o Pe. ,Lazzar! ha< . 
via· implorado aos' a,55!1.ltar.tes: . ·«Não · 
matai o meu povo,. • • Ee quereis· i;an
gue,. matai-me". 

ATROCIDADES INDIGNAS DÁ CIVI• 
., ' LIZAÇAO CRISTA 

O Serviço d.e·. Imprensa das. Nações 
Unidas ásse:ve1·a . que em dois dias . os. 
alemães ·,executaram em tepresà!la 250·,. 
refens. O carcliai · Gerlier protestou 
contr~ a execução de um grupo de. cida- ,. 

·OS 'MELHORES· P.REÇ.QS. . ·-. . . , 
. ·.E ·A ·MELHOR QUÂllD-ADE; 

dãos inocentes, ocorrida em uma 
. peqµena aldeia. µos. !lrr~_ores dê Lyon, 

, .. surda Fr.a~ça;· .. S. Einci!a. decJàrou que 
51:~elhantes. ,atrocld~des. "eram _ lndlg.; . 
nas . ·da. ctvlli2A~ão. c_rlstã e até. mesmo 
da étiltura.. húman;í"; acrescentando que 
os respónsaveis . "haviam .se deshonradó 

".' ' ·. . . : . ' _ .... :·!' ·. ', • '. .•. 

PRESUNTO E FJÜOS - Vll'-JHOS. FINOS; 'FRUTAS • 
BlSCOÜTOS E' l30MHO~S ~ GENJZROS A,LiME.NTlClOS' .. pàrà se;npre. ante os olhos· do. m.updo". 

... ·,·.EMP.ORIO .. MON'TENEGRO'. _,, .. ,., 
Escfa~cenclo · que · as exec.u~ões tive. 

rafu lúgar· ~m 20 M agosto, o éles~c:)Í.ó ' .· 
infoi·mã•~üe o' ciircíi.à.l 'Óêi-uer \ogcí de~'•~ 
pois visitou \a> a\füeia . ohcté: ~e ·verlfícoú · • . :Ruâ -A~g~stá; 1';559, (Êsq.,· R.·Luiz Coe'lh~)°'....i...... Fone: 7•0035' 

·:_1:~·;;: ·.··i:~~,:..,·: ,:.·: ·, ~ .. !..:. '.:': :<.: ~~·:1,:.'.'.::,·.' .·. ;:~--·--~- . '. ·., ", . •, 

.. _,,, .. M'ERC2ARIA :~AVENlDA 
'A;i, :,gdi Luiz ~tolifo.} z;o9s :..... ( Em .. frente •à Igreja 

. . 1macu.lada Conceiçãó) Fone:: 7.5453 
. '. -. ' . . -~ ~ \ . \ 

úNICOS DIS'fRIBUIDdRES· D'A~\ Jf .,. ·:•" 

. : :MANTÊIGÂ: '-"B·A~
0

DEIRANTE-.~ ,. 

a heca.tomliê' pa.rlt comprovar li veraéi~ 
·. dadé dM .noticias ·é'·patà' formular com 

pleno cohhectinénto. de ~a.usa, séu pro
testo, o qua-1 · foi pessóafmente entrégue 
ao Chefe'-da. Gestapo·na volta. do Catdial 

. à cidada de Lyon. . 
:1, .. ): A • citada-fonte: :de lnfo~a~ão especi
.-, · . • ~ica. · :c1ua em Civltella . della Chiall!L OI! 

·- -- ajepÍãei( perpetraram var11!.s .incursões 
. . '; . (; '.. ~- . . . i • . .... ! . . . . • . •. : • ·-. 

F~sêA ,.tM)~Açor.ts,\ · . EN'r~ECAS-A. DóIViiCILlO 
. ', punitivai .· Onze dl.ns depois da. pr!inel- ' 
: 'h 'máta.n~; ,ioltaràm' e.ó lugar e. fuzi- . 

. ~ · ·_),r!iin: lllll'' Baee~dote;, ~-- s- liçol!t<is · e- os '. 
'. füiíUlY,Q ~ ~travam Ul2 -WIDPlQ, XJ>l• 
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tegorik das frau.des. , · · 
2, E 'dado que os truques re~lmente 

irnnca tivessem l!ido de11unciado·s, ain-· 
da assim, nada _prova a afirmação cio 

· rcdator\de "~eleçõE:s"; ·pai-quanto a ló-

1 

l 
r-,, ·.. . 

. . . 

reflexões." " , 
"E eu tinha estenografado suas pala;. .. _ 

vras, .. para. conservar-lhes . a forma, qúé 
·êle lhes dl?ra!.. . Hoine, a, renegar ,'Js · 
cspfrltos, poucó àntes' da Sua' 'morte ' 

·não·era, por venfurà, o dobre de fina• 
elos pela morte do Espiritismo, tocado 
justamente· por aquele que mais cón
tribuira para o f:;ndar?!. .. " · · 

O mais sensdcional, porém, é a reti
ficação deste depoimento, feita pêlo' 

. mesmo Home .. V'oltemOs às palavras' ;,id· · 
seu. confidénte e' amigo: · · · · · 

'·Quando êle-·vmtou: a si, .ainda CQll·•·,. 
servava riitida . lembrança .. d!i quànto. 
-me dissera, ,porqllanto, tomando .mi• 
nha mão,. acresce,:itou: ·.'·. . . 
· -.Não-publique 'isto antes da minha 
mol'tc" · .. . . .. · 

· O Dr .. Filipe manteve sua prome~sa, 
. divulganc!o ·. êssé. fato sôtµente . d~pou. 
da morte do grande médium: ·' . . 

"Eu lhe mantive a palavra! aiz éle, :; . 
- "Pois quando • este livro chegar , ~ , 
publicidade, h1Í,mais .de úma primavera : 
a heí-va do campo estará germin'a1tdo · 
sôbre a sepultura do -grande .médilll!li . 
que ,.foi também um g1·ande ·desespe .. · 
rado" .. (pag. 288) · 

,iii * * 
Cremos que ao leitor bem ayisado nãcL 

deixarão. de ter certa utilidade: estas . 
humHdes observações. à margem .dá ce•' 
lebre conhecida -revista que · rtein , 
por -isso pode. arrogar-,se o. direito, de . 
difundir inverdades e menos ainda .dâ ' 
vulgarizar 'O êrro; . . . 

tará.m ni.alS uma. · ·ve:i, para · exécutar Aliás, a literatura existente sôbl'e CI . 
outras pe~a~. Sempre segundo o Sei-- · ljr;mc'!~ médium e os documentos con.., : .; 
vtçô. de Imprensa. . das .. Nações Unidas, . servados ·nós tribunais. onde .êle .t.evtf. 
em 'civitella della 'Chiana toram mas- que, se apresentar, :dificilmente se po,r , 
saci~ 1-05 p_essoa., .. Outras 65 pere- · dem. coadunar. com a honest-idade. d•·, 
ce1'.ll,m._ nos distritos d(' Gebbili e Cornla,. ,. ~lll ho1nem ~ 12.e.~i:- ?- ~u~:,S.fl'P.reza"~f. 
gq ~ ~µrui~ e í2 ~in diversoduç:11r~~; ' . . · · · ·. · . · : · ,_. 

., 
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tKEVIDENCIA SOCIAL JO 
.. ~pugestões apresentadas à Primeira Se

:ir· _ana de Pr-ev!denc~a ~ Ass!stenci~ ·social 

IAS. lJJtim~s · novidades em JOALHARIAS 
MUl>tRNAS: de ouro, rubis e brilhantes 
EM OBJETOS PARÁ PRESENTES 

i : > pelo· Instituto de Serv1ç~:Soc1~I 
'.Promovida. pelo lllstituto de Direi· 

to. Social, está se; realizando nesta 
capital· a Prlme!r;i Semana de Pre
:vid,encia. e Assistkncla Social. 

·;Nesse. certame; serão discutidos e 
àr.ialls!tdos: os ·'Problemas que preocu· 
pam •OS· ElStUd.iOSOS do seguro SOCiaJ, 
dé modo· a fQrnecer a 0 Governo, que 
tam .•em.' projeto uma fundamental re· 
farma •de .lÍosso -sistema. de previden. 
eia e aS"Sistencla, o pensamento do· 
:imlrian'f:!::i em nossos meios intelec· 
tule.Is '-e técnicos. 

,o .,lnstitut0 -de. Serviço Social, O!i· 
cinlv.1ente ca.tolico, e que se dcstiua 
ao j preparo de Assistentes Sociais 
ma,;;culinos; apresen.ou a. essa Sema
na: as· sugestões que a seguir t.raus
cv eveiuo·s: 
,J . 
, · A POSIÇÃO DA IGREJA 

l.. A Igreja, ci_osa de se· situar em 
uma posição equilibrada perante os 
:problemas· de ca<la seculo; "sauda 
clteiai de jubilo e acompanha com 
séiis, votos maternais todas as füre
tdzês e soÜcitudes que -- visem cri
têrioso e ordenado desenvol vlmento 
de,1 forças· e tendelicias particulares", 
oohdo a preocupação de conceder .ao 
espirito :da· época tudo quanto é ra
:=oavel, salvando ao )llesmo tempo as 
;;Justas aspirações deis exageros e de· 
:f01"111ações por onde a sociedade -"'os
~a.. se encaminhar para sua propria 
~estruiçã-o. 

2. Assim ela. presenciou sem lll:3.lor 
lll'(?testo a reação do secul~ XIX 
c:ontra: o. sistema -corporativ~ ·e o e~
tatismo 12ue haviam chega.tlo no& uJ. 
· tiÍuos áno·s- do "àncien, regime" a 
:uma. sensível. deformação. E neste 
oeuUdo •chegou mesmo a. extinguir as 
,corporações no-s · ·proprios Estados 
'Pontifícios ... Mas opoz-se a Igreja rJl-, 
<llcalmente ··aos., exageros da tenden
,cia. liberal -1).tincipalmente por me.iD 
<le> ",Syllaqtts" e dá "Rerum f\ova
ruµi": ,. 

3 ..• Em .nossa epoca, em- g_11e a 111:iré 
montante' é . parn. o lado do estatis
mo e' d~ espírito social, a Igreja es
tiiµula/,iom todas as suas forças uma 
1$abia,'..e .prudente ação social do -Es
!tadoi e a organiza~ãó corporativa da 
;so<f.edad·e,, ma? os esforços dos ca,o
li11,1s .devem, se dirigir no sentido de 
.ise- e'lfrs,ri por certo, os terríveis exa
.igeros'. · destas · tendeucias. Já tivemus 
,a ·"Mit Brenneudér Sorge" a .. Non 
..Abbiamo Bisogno", e a, "Divini He
clemptoris"; No mundo de post-guer. 

. ,·a· estes exageros ·deverão ser evita
dos 'sob pena de caminharmos para 
;um. ";Syllàbus" ·do totalitarismo. 
. ,-4.; Segundo . o Santo Padre Pio 
:XII;, '.gloriosamente. reiimnte, "quem 
te.nha "Um .pouco de . boa ·vontade e 
p".t.llos·. abertos não poderá por certn 
_'.l·ecusar ·ao Estado, nas circunstan
ciais éxtraordinarias em que se acha 
to• mundo, · um . direito mais amplo e 
exéepciohal · para ocorrer às neces
lsidades: do .povo. Mas· a. ordem moral, 

. a.:,m- Deus· estabelecida, exige tambem 
!E)ll1 tais,contingencias que se indague com maior, subtileza e seí·iedade se 
~ais providencias são 1·ealmente ne· 
cessarias segundo as normas do lJt>m 
.comum."'. (Summi Pontificatus) 

. DOIS GRUPOS EXTREMOS 

f 5. lia. dóis grupos extremos q,ie 
lissum_em-na questão social um; ali
tude condenada pela lgreji1. De um 
lado se. acha o grupo individualista, 
ô.i., velha ·escola liberal,, que não .ad· 
~ite interferenci. do li:stado ou cta 
j!;ociedade, junto: às atividades dos in 
~ividuoS: · Do. outro lado se acha o 
gr_upo totalitario, que.- deseja sociali
zar -to(lo.s os .recursos ou estabele<.:~r 
µll\_ .coletivismo -.estatal. 

6. O · Estado- não deve ser rele
i!;àtlo à. função de simples gendarme, 
~omo no caso da escola liberar. oois 
tem a ·pbrigação de promover o· Üem 
éo_mum. _-Por.outro lado. não dev·e tnr
t1ar-se. totalitario na -tentàtiva ue 
v1·eellcher todas as funções sociais, 
![lom o que recairá no erro do ind i vi
õua!Jsmo, pois,. elimi_naudo o conjun
to das associações fará com que se 
defronteú1 . à -sós. ~s iúdividuos e o 
Estii:do. "E tal deformação ou ordem 
js~cial, diz Pio Xl na "Quadragesimo 
:A.nrio", acarreta. não leve prejuizo 
;para o ·mesmo· Estado, sÔbre o qual 
recai. todo· o . peso que aquelas· cur
porações destruídas não podem mais 
![larregar, razão pela qual se achará 
_oprimido- por _uma infinidade de 6n· 
cargos e· de_ negocios". Segundo o 
:mesmo_ Sobe1'ano Poutifice, deve fi
·car · firm_e·· um principio importantis
sinio na filosofia social: isto é "co
mo : é iliclto tirar aos iudivíd~os o 
que eles . podem ,fazer com suas pro
prias forças. e industria para confia
lo à>~omunidade, assim é injusto in
CU\llb1r a uma maior e. mais alta su
!Ciedade_ o que pelas nienores e infe
riores. coni4nidades pode ser !eito. 
lsto é ao mesmo tempo um grave pre· 
juizo e uma perturbação para a reta 
·prdem soc.fal; porque· o objeto natu· 

, :i.·al de 'qualquer interveni;ão da m•~s
;ma sociedade. é -o. de auxiliar de mo
lllo · coml)leto os . membros do corpo 
r;ociàl,. não já destrui-los e 'absorrê
ios"; (Quadrflgesimo Annoi". .. 
• O CONCURSO 00 ESTADO 

f 7.' '.E ~égundo Leão xiu, '.'O que ~e 
J)ede aos governantes é um concurso 
Jie ordem socia'i . que consiste em to
ija a. êconomia 'das leis e das iusti
tulç(ies; queremos· dizer que, de\.-e111 
fazer de .modo que da mesma orga
ttização. e do . governo da soei e da.d e 
brote espontaneamente e sem, esfor-
&v a. prosperidade, tanto publica co
tno particular. 

Tá! é· coni .efeito .. o oficio da tfr:i· 
· aenqia Civil 8 O dever proprio de W· 
jlris :aqueles· ·que governam. Ora o 
uue·,torna uma nação prospera são' ,,s 
tostum·es purós as -famílias fundadas 
sobrá bases d_~ ordem e de mo1-ali
dade, a pratica. da religião é o res, 
ptiito da .justfça/ uma imposição mo
derada.. e._ uma -repartição equitativa 
dos. ,encargos. publkos, o progresso 
da. :industria. e do comercio uma 
egriqult'ura florescente e out~os ele
mentos,· se _os -ha, db mesmo gene
ro: todas as coi_sas que se não podem 
:a.per;eiçoar, sem fazer _subir outro 
tanto a-. vlq.a. e .a felicidade dcs ci
li.a,c!ão~", (Iterl!W '. ~9.vª_rum )_, 

8. Repetindo esta.. doutrina tra
dicional da. Igreja, magistralmente 
exposta por Leão XIIJ.e ,Pio XI, d11i 
o atual. Pontifice:· - -"Nobre prerro
gativa.. e missão do Estado é, pois, . 
fiscaliiar, ,auxiliar e ordenar as ati•· 
vldades particulares e individuais da. 
vida nacional, fazendo-a·s convergir 
harmoµiéamente para o bem comum, 

· que/não pode ser determinado por 
Ç1'1llcepções arbitrarias."-· (S um m 1 
).>ontificatus). 

E em ·outr() trecllo da. mesma En· · 
c!cllca: 

"Com efeito si o Estado:se arrogá 
e dispõe de ln_iciatlvas ·. privadàs, es
tas, cujo g_overno t(lm suas bases em. 
normas internas .deUcadás e·. c,omple•. 
:xas, que garantem e asseg11,ràm .a con." 
secuçâo · do escopo .que. ltes é pro--
11rio;' veem-se_ danificadas· .com des• 
vantagem do bem-publico, por. serem 
desta.cadas do seu ambiente natural ·· 
ou sej?. 'da responsabilidade_ ativá 
particular", 

INICIATIVAS DE PATROES' E, 
OPERARIOS .·- ·. 

. ! ' 
9. 'Re_comenda a Igreja que,as -me

didas de prevJdencia social, embora. 
contando ,com o apoio 'decidiqo dos· 
governantes. que as deveni favorecer. 
e incentivar, sejan1 da inic:i_aüva tlu_s 
{U'oprios patrões e. ope.í-ariós e <las· 
d,iVE'rsas instituições, devidas à- .,ini
ciativa particular, "q_u_e.·t~ur :.p_or· filn 
socorrer os operarlos, . beiu como· às 
sua, viuvas e orfãos;. em • éaso:. de 
morte, de acidentes ou de eurennl
dades; as · !)atronagens, que- exerc~in 
uma proteção benefica· _ para com· as· 
criauças dos doi_s sexos·, os adoles~ 
centes e os· homens feitos, Mas O pri
mei1o lugar pertence às •corporações 
opel'arias, que abrangem 11uasi. todas, 
as outras". (Reruiu Novatum). E 
acrescenta o. Sobei·ano Póiltlfíce 11he 
"os poc:eres publicas não .-podem le-· 
gitimamente .arrogar:se ·nenhum di; 
reito sobfe elas, neiu a.trlbufrisé a_ 
sua administração; a sua obriga~ão · · 
é antes respeita-las; . protege-las, e. 
em caso de_ necessidade, defende-la~". 

E acrescenta majs aleni : 
"Proteja o Estado estas sociedades 

fundadas segundo o direito; mas n·iio 
se intrometa· no ·-seu governo inte
rior e. não .toque. nas ._molas il)tímas 
que lhes dão vida; pois 'o mo1·imento 
vital procede _essencialmente de nm 
principio'· interno e· extiligue-se ··facil
mente sob a, ação de uma·.-causa ex• 
terna". 

10. :6: sabido que oi Estado: não 
t~m, em ma teria de. assistencía, s& 
nao uma função supletiva. · 

E é o que, depo:s d_e 'L"eão XIII, nos 
ensina Pio, Xl, ao. mostrar como a· 
l<Jncicllca.· Rerum Novarum, ·eüquanto 
vacilavam ás maxiúias . d'o liberalis
mo, quê já ha- longo teinpô ··enfrava• 
vam. a obra eficaz dos governantes 
impeliu . os· povos a_ ·promovér conI 
maior sinceridade· e mais empenho a. 
política social: · · 

"De tal continuo e indefesso labor 
S'lfgÍU' 11111 novo t•amo ·da .disciplina 
juridic11. de todo desconhecida' nos 

· teiúpos passad"os, o.·qu_e· defende vigo-
1'osame11te os sagrados ·.-di_t'eito11 · dos 
trabalhadores, direitos · í:me · 111es · pro
veem da. dig11!dade ,de homens · e de 
cristãos; pois que esta.a leis · se pfo- · 
põem a pmteção dás interésses- dos 
trabalhadores, maxime das mullieres 
e dos m_eninos: a alma, a _saude, as 
forças, a_ fiunil in, a casa, as oficinas, 
os infortunios do 'trabalho; 11uma. pa
la"ra: tudo o que diz respeito ã vida 
e à famil:a dos trabalbado·r·es. E· se 
tais estatutos não· c·oucordanr por lo
da a parte e em tudo·,com_as normas 
de l,eão· Xlll todàvia--não se. pode ne• 
gar que e1il inuitos ponfos se sente õ 
efeito ela Enr,icliea Rerum Noval'nm, 
à qual portanto,. é pará se ·atrib:i;r 
em pa~te assaz .11ota1·el ''0 melho1·ar 
das condições dos tra\)alhadores. 

11. Ensinava enfim' o ·sapient:s3i· 
mo Pontífice como· os patrõe:i e os 
11ropr:os operarios podem · gfaude
meute contribtiir para· isso ·com ius
tituições -que_ se destinam . a · prop\)r· 
cionar socorros aos necessitados. e a 
aproximar e unir as -duas classes rn
tre si.' Porem. o primeillo ·lugar' entre 
tais · instituições. queria· ele fo~Se 
atribuído às corporações 'qúe . abra'n
gem exclusivamente os opet;arios ou 
juntamente .. patrões · e operarios". 
(Quadragesimo Anuo). 

A CORPORAÇÃO NAOPOPE SER 
ABSORVIDA PE'LO 'éSTADO 

lt. A coi·poração . ~ um;i insi.:tu:
\,ão social destinada a se situar en
tre os lndJv:duos e ,o. Estado; e uma 
de suas runçõésé justamente· def,,n
der' os· interesses de seus, coníJjonfüÍ· 
tes Junto· ·ao governo, sendo· portà!Íto 
inconcebível que o Estado chàuie tais· 
entidades para sua orbita ou que ins
titua organismos destinados a. sufo
car os similares devidos à. iniciativa 
11rivada, à custa da contribuição obri
gatori~ dos proprios particulares, 

13. Administrador do bem comuú1, 
o l';stado deve proteger, velar, 'e· ga. 
rautir os direitos individuais e cole
tivos. Não- se· conclue dai que o Es
tado deva prover a tudo efn · todos os 
domínios ,da atividade humana. 

E assim cómo o· Estado procede
ilícita e injustamente · qriando esta· 
belece, como na · Alemanha. nazista 
o mouopolio da edu·ca:çãó da . moe{ 
dade, usurpatido os direitos da· Igre-· 
ja e da_ familia/ do mesmo iuodo ase· 
totalitarlamente . quando pretende 
substituir po1'· uma· pã-corppração c.s, 
ta tal os varios· orgãos associativos 
de iniciativa. privada, destina.elos à 
assistencia social das· varias classes 
e profissões. 

O SEGURO .SOCIAL: 

lj. Não resta. duvidá. quanto ao 
fato de ser; o seguro social um· dos 
nuis importantes elementos . na. con
secução do· bem estar social que to• 
elos esperam· para o. após ·, guerra. 
Mas, segundo .adverte o conhecido 
orgão da. lmp-rensa ca.tolica. · inglêsa 
"Úniverse" a- pro:Í>os!tó dá Plano Be· 
veridge, a <l~utrina ·-social· da. Igreja 
.não estã de acor-do com ·a. pretençiio 
de que o seguro social ·possa obter~se 
1nediante ,uma inter•erencia I ampla, 
irresrrHa, por parte dei· Estado. Ar-· 
iUll!9rl1ª ·Pllfi~ .. ~-em ·!'.§.~ · P.rei;tig1ns:o' 
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Joalharia . preferida . :pela alta. sociedade OERAÇõES· 

Gamara 'cascu~o, Ensaista ilo Noídes~e 
João Vasconcelos 

perlodico catolico Inglês'. 12uec não. se 
tr.a.ta simplesmen.te de uma questão 
de ·•• preferir .a · propriedade privada e 
a ihiciativa · pr\va.da.. à ação dó Esta• 
do; -tenr · a ~xperieucia. dem·o12strado 
em 01itros pais'es que a, influencia. ·di· 
ret.a tlo Estad'.J. por i;m perfodo limi
tado. P,Óde lograr algmÍ.!as conquistas, 
mas em· troca não pode promover 1: muito· pobre. lie -bons ensalstas· a material· que reuniu 11!\S folgas. du-
Uma ·estabilidade _perinanente, para. o- nossa ·literatura. , .. ma.· v'ida laboriosa. Lubambo mor· 
futuro. _. . . . . . · · Entretanto essa criação francesa: reu justamente ·quando se dispunha_ 

,Tudo :isto ·posto/propomos aos· ele· -~ o_ ensàio; · quedoi ·encóntrar no a. .entl'ar no· amago. das questões 
mentcis- catolico's ·_da·" Semana de Pre-. fog britan!co o. se'u clima ideal, - · que para: a glória do_ -Brasil o alJ-
videncia e Assistencia. ·social" as se- é_:_um_. a. dàJ mais sedutoras ·moda.lida_· · 1rotviam. · · · · 
guintes TesolÚções: des ·do esfírlt •. · ' · ·· ·. ·. Ficou o outro ·~ êste irrequieto 

.UTO~ÍA A.EVITAR Cuido que a dificuldade'i:la.suà,acli-· L~ii Câmara., Cascudo. Na suá mo-
. . mação' entre··nós_ provem· do seu· re- bilidada· elástica que chega a apa-

a) À vista, da._'precarledade da na- quinte o geito, ou'-melhor-.geltão co· rentar um espírito versátil e extre-
turezà humana, ,_corrompida.' pelo 'pe- mo diz. saborosàmeíí.te'.' 0 povo, de. ·ma.mente leve ·vai realizando uma 

. cado ·orig!nal;.' i1âo · se d.ev·e ·.manter a co)ltár ,"prçs&· fiàda -~ talvez . a mola obra segura· cÍocumentada e dum re-
, ilusã,o de-.-que UIU. plano :c;1é seguro' do• ensafo. Mas ·não. é" ·só ·_isto. Se· o lêvo . literá'.rio notável. . Cascudo é 
coletivo· -evite 'a·,'axistencia de· mlsé· rossé . qna.si todo: brasileiro s~riá: um um dos· espiritos mais seriori" do Bra-
rias na· s'ociê-da<Íe. · .. Pobres· sempre bom 'ensaista.·Há de,éerto outrcs·1·e-· si!. o que nele parece vaidade é ape-
os. tendes .. _corivoscos";, (S. l\Iaréos, qulsitos para- 0 ensaiÓ, embora· m,1[to nas avidez intelectual. t a. curiosi-
14,7).. 1 • • ,· elàstlco.-seja ainda. o seu cami>o' cte da·de .infatigável que lhe dá.. êsses 

b, Nunca sé· pÓ,Úirá.- consegu!r pe. ação. . _ . . . a·,es. dispérslvos. e o gõsto vivÓ de 
_·problemas de·jm,tiçà social, 6 · que :aó Assim; 0 bom \'ensaísta'·. ·carece de aparecer por· tôda parte, mas apare-
se:cónseguirá.· -co1n, ó •atixilio---precloso I ser uma. vocação ··1eg:tfmá de escritor, cêr com ·c:asse · com a marca incon-
e indlspensavel da 'iniciativa extra- 'cóm ·umã. aptidão llteraría.' 1·eal, um_ fundivel dum e~tilo pàlpit.ante 8 ágil 
·estatal, da _lgreja ou _pa_iticulár. minimo de culturà, _senso da~ .. pro- -quê tevela., de' pronto, o ensafsta do 
. FATORES A si:'REM pt;irções.- Evitar .. palavreadós vazios; nordeste. 

CONSIDERADOS a!irmações_ pedantes· e enratica.!l, e ler As :rortes 'qualidades de Cascudo 
'\. · o' d'fu,;o do-"·u·mor tão difuso .,esl~.o .vivamente ·confirmádas_ nó seu 

· -e) Não ··se· deve-' de.s_ .· prezar· o_ tatà um !!ens 1 " ª , · que às vez·es ·pareça ingenuidadé '. é ·lnft~mação de' Hist6ria e Etnografia 
de que um. ele~ento. lmportantlssimo outias 'Vezes. ausente: Claridade;, le- que a .,editora pernambúcana Tradi-
na:creação'·da.· mi~eria 'social· se'acha , · t· ã . ·ut ·s 1 t des ,,ão.acaba. de Jança_r. . 
no ·,_,1·1nenso ·poder e .d· e' spo· ti·ca. don·,i·- veza, -pene raç o,_ eis o. ra v r u .. · · · ontentar e educar a Além da· út:1 iniciativa da Secrcta-
:ti_ação. ecónomica qu6 se .acha con- ª exig.r para.,-c ·· . · ·· .· · ' · · 1· 1· ~ , en 'b1'!1'dade trop1·cal ·coni o 1·ia d. o_ ln_ terior, q'ue está ed;tam o 1· 
Centr. a·da' 11as ma··o·s d_·e __ ·u·_-_ns: ·vo· ucos. e nossa· 6 81 · · • ,. d. ·.b ·olat··· T nte•e a~o· ·,,ros de·interêsse vital pa:·a nós, só-
que esses·_pouccs rreqúen·tement~_·na·o seu ·1un_ 0 . 1 er · mo. " 11

. 'º 0 
• • 

V ra a tudo istd ~Mliza.ção. Um_ esPi· menfe Tradição é que vem alimen~ 
'são própcletarios, mas s!ri1plés. ageu- rito ênxárcadó de .civUização, .como tiuído: com ·um nobre esfôrço o mer-
'tes e dirétores de. ·capitais _a-lheios, Sanfo-Tirsó é 'sempr(l um . ensa'sta cado · do livro pernambucano. 
admi11istrando 00s a. ,seu bel ·prazer" · ,, · b 11 · i- m o · · m'odelar 'com · a súa maneira· .ocio_sa. Os . oito tra a 1cs que comi oe 
(Pio XI). Por.tanto, sendo .altamente ou ·desp~4)ocupada, dum Stern e, ou· ,cio lnforniaç~o de Historia ·11 Etnograf:a 
desejavel ,que todos tenna'm é{ sufi- · · e· 1 ' · ·~a-0· todos· leg· Jtimós _·ensaios, abor-
ciente para•·viver bem.isto deve.re- ·.velho.Monta·gue. -Um.. owey, um ~ Lamb _· üm 'Cbesterloíi ·são ··sempre, daU:doi dum' ângulo de visão exato, 
su:iar .m1üto - ú1áis d·a· aplicaçãó <.la·. um. U:.isto: de têmperamento, e ciVI· . questão atualiss:ma.s .. A técnica e o 

'justiça entre· as .relações 'do Capital · · · estilo são- cento por \cento Câmara 
e_ .do .·Trà_bâl_h_o., u_·a .. supressão ·_d.as -'Iização. . · ... ,·· .·· ·· . . 

. São êstes, o tipo _clássico. do eu- Cascudo. 
classes. pai'asitarias, como certos in.- saistâ que parece)ião ·.t(!i-:um ·tim. Estilo raro que não é .gordo, nem 
termedjarios de negoc:-os ·e os espe· · 'mas-ro nem só nervo nem só 'nrns-
culadores de Bo_ Isa-, do ·que-_ ·n,{nr:.reg1·· em--mll'a,. !llesmci_ quando, o "tem .. ,e , ' . . ' . b 

,. · ·t ~, · ·1·n·1· 01·ta·11te --o· deiei cülo nem só .osso., Nem·tam ém ele· 
me conÍpulsorio · tle séiuroà coletivos. mui o: D,,·rio ou • . P . • · · . • · , ~ te·_ da. ,.ylage'in :é -tão intenso q\le, se- so:Ísificado,' 0 ·que seria horrível. Es· 
, cl) A primelrâ linhá ·dê· defesa Íne!ha um,• ·poeta .. :vagabundo ··seni , tilo _que , tem .carne e_ osso e .. nervo 
contra os riscos· de desémpreg_o,'~do: pl'Úsa. e· se: atendo· só' àó, pitoréscó· .e mus·culo, qu:antum satls: Tudo hu-
ença, .velhlce.e,mcrte deve ser a pi>s·' - - - - , . "d t d · mano tudo sabiamente dosado para 
Se,. de. su·t1c·1e11te·. ·. propr1·edad.e pr:v·a.·aa -dlls . paisagem! é ., aos .mc1 eu es . . a , ' . - . . 1 • • . ·•1 f t }" A ·a ·3. ·geJl :fàzer O SeU padrãd, à SU-a a ta qUa· 'para prover .urna. segurança razo'aY.el. ' viagem., "'as· a• n e ig.,nc1 e. . . • 

e) ' '
Neste s·e_n•!do· -·._m· ·a·n· ·da'-i.'·Ju'·sti·ça· . sibilidiicle' também· fazem· ensaistas; !idade !iterá.ria. , , 

" "' d · d. t·p d · D' Qu" e · Lhera·tura: só ·óu · ·preocupação . li· 
Socl·a1:.,,u·e·.·o.·_,salar.·ó--.,'eJ· .aua"o '.somen· .. e g,·au e·s,. o-,_ l o um e· mc __ y . ' " ~ l\ · · · ·terária. ap' arellte;_. é um pe_·ssimo ·«e· 
te- imfici~nttdiara ·'o .mome_ ntan_ eo sús• O-t-dum flassis. _' ,· ~ ., Aq·u· · no nordeste bras1·1e·ro co• fe:fo, mas· num ltvro-.de boa_ polpa, a 
tento, .in. as- tambem capaz·: de facir1·· · · 1 ·: · .· · ,· ' · ·h I d · "rande· · r"'an-lzaroo-es · de q·1alidade literária é o· melho_r esti-, 
tar .a f_orn_1ação_ de um peculio para·. o. n ec uas .. " . s · 0 " ~ . · · · tas do·1·s · hou'ten·s ·que· ·con•e mulo -,pai't> aJ·udar o leitor a vencer futÍír.:i. _ _ _ _ . , en.sa1s. , - _ . -· · . . •. • 

f). A. co_ut. i·ibui,.ão. para . um .. fundo guiram triunf11r . netsa.· . difícil· n;ioda~ : todos os tropeços. · b 
~ l'd d · · d · rte de d1'zer em •·qu· e ~e · Se tôda. · gên,te q· ue · escreve so 1_·e 

· de Previdenda Social. i1ão· sera· f1·x·a- 1 -ª e· ª· ª -·. • · • · · - , . · ' · · or",;do e· a· n~1·acendo ~hiMória. e., .. e.• nografia. ·f.õsse .. _,.;íssiln .••• da erú·,_um_·a.,taxà Un:ica's':de·.·q' ué.'resul-·: -V.aJ·.,'. aprim ...., '"·•· ,...,.,.. , · · ~ · , 
agorà', _comiéerfo 1·ólevo 'ó _iir;· · Sílvio - . , . E se tivesse também o'à""nieiímos 

· te·_ um slsteina pa;dronl.z11;do e unifor-; - - . · , propósitos' honestos com_ que Cas; 
·me de benefic:os; llfanda a,. ji_i"stiça Rab_elo. · ,·. • ·· • · ·. ··· ' cud_o .es·clare·c,. -e·,convence ·o leitor, · · , Um 'foi ó g1•a11de, mestre ,pe1:n,am7 " 
·que se atenda: ao nível. de ;Vidà dos :bucàno Manuel., Lubambo, · que. ú;io e de que' retira. uma. argumeutacão 
beneficlad_os • ta.nt_O"l)a_' .fixal)ão·. das · · · 1 d. í I 
contribuigões quanto na presta.!;ão teve tempo, de U~U!za1· o excelente sagaz e rrespon ve ••• 
dos beneficios; . . . . . 

PEDERAtÃO MARIANA FEMININA 
' ~ . . 

.g) Ate1ididos os direitos natÚràis 
de t~da pe?sOa humana, 1,1ão é ·de' 
nenhum màdo desejaveJ · que se ui; 
veleiu ·as fortunas atravéz de; impos
tos·: exorbitàiltes ou ,por. outros· me'os 
fiscais. As. fortunas deven1 ser desi- , ' , 

·· · · · · PIA. _UN_.IÃO_.·DE SA_ NTA_.CECILIA_ - u:ná> frequencia. m_ensal de·so Filhas guais, distribuidas segundo -as . ftiri• 
çõês e à digntda.de de cada -clás-se e · · ·· · · · de· Maria. 1 · 

- Esta -Pia.União, a mais.antiga de . c) Schola,Cantorum: formou-se o 
esta.vcis nas mêsnü.\:5 familias, o· que·· s. Paulo; vai, ~ntrar; em Nov!)mb~o coro dà. Pia Uni.ão em 1907. Clelia 
tmto Jsso -ª 1t1stiça dl5tribut:va · exi._ p.t,- no seu: ano.jubilêu .. 60 a.nos dê Pintó $erva, nome · conhecido nos 
ge. (la. -Partll, .quest,•ZO; art.' 3·0 ' ela ,serviços, de' esforços, ,_para, ,a gforla meios -artísticos, foi a suà 1.a orga-
Suma.· Teol.) · · de 'Deus 'e ·liem .do. proximo! 60. anos nizadorá. No. Congresso Eucar:stico 

h) Sob nenhu!ll pretexto .se - deve · . · · nos. quais preparcu gerações -de JO· 'de ·1915 prestou ·valioso auxilil', !)Jis 
restaurar o trabalho .obrigatorio; · ain-. ·,_vens. que : dessa -Paroquia· saira!ll· .pa· eram . poucos. os ,coros existentes. 
da que como condição para ·,a pessoa · · · i · · · · · · > · · - M 
gozar das vantagens do seguro cole· .ra _· torinar .?10-yos_, ares ou_ mgres5ar I Quando rnndou-s~ a. Cougregaçao , a· 

.em. nossos conventos!. - · - · _ 1·ia11a p;troquial, organizou-se um co. 
til'o. Para· dar ·uma ·"ideia. às Filhas. de · 1,0 mixto -que terminou em 1940, cum· 
· •i) · Os · benefícios da Prevldencia l\Iaría· ·da organização: da· P. U: Sta. 'l)rindoi deliberações do Concilio Ple· 
S 1cial não. se·. :podem tornai· obriga- Cec __ illa,- va_ inos aqu_i.,-r.epr.oduzir. _a. .2.ª.. i1ari_o ·,_Nac_ional; .Ha a'nda, pa1_·a (es-
torios para··as. pessoas que tem .pcs• - . - .part9. da ·palestra. feita em, reumao tas- .sociais um, "Chorinho.": compos· 

· silii!idade(l 'i;le· se aêáutelare111 lll!llh9 r, , da· F. !li. F:, pela:. 'presidente li essa: to ide-- violão e cutros i11st1:umentos; . 
nem sob .pretexto .de- -seguro coletivo Associação, snrta:_ Lourcfes Barl>_osa·. as ·,proÍ)rias ·Filhas de Maria interes• 
se pode ·impor ao_ ,indivJdÚp ,tratam eu- de Ah1têida, .. em que.: ._explica •. ·como· sadas aprendeín ·a tocar 1111111 curso 
tó· medico tiu cit-urgico ou metodó de _ está organizada essa'P!à. União. organizado; ua Pia União. 
v1da em desacordo .coin sua livre von• "A 'vidà_ de piedade, 'Social e-.inte· d) . Secção : .. de Adótação: ha uma 
tade. . . . Jectual da Pia União é facilitada. ·na Filha de Maria. encarregada do mo-

. GRAVÉS .PREOCUPAÇO,ES dir~'ção _e eficiênciá,' peleis · depal'ta., vim.ente- de adoração em Sta. Efi-
j) · Dever~o ser empregadcs toclos mentos .- onde 1s e, enq~adram', as con, genia. e· -na , Pa1·oquia, ficando cá.ela 

os _esforços. ·para fivi'ar ·a· nossa LE,i · -clnsões praticas das semanas .de E>S· zeladora-chefe com . suas zeladas 
Organica. de. Prev;_d~uci_a do . Pllrigo, tudos realizàdas .eln 1928 e--19_3õ', sén- com mals-obrlg'ação de frequencia .se· 
previsto pelo ·santo Padre Pi.o XI r.a· do que na ·l.a delas ·tivemos o grato. ma_nalm1i'nte na.. Paroquia:. 
1·1i a. organização sindical e corpora- 11râzer de receber l)alavras de :ini- e) Missas. gregorianas: . Fund:ida 
tiva. do Estado fascista. Apezar de se mo e énlusfa,smó de -S. Excia. Revma'. -em-1930. com o. fim de facilitar a <!es 
1·econhecer · a ·: existencia de . fato cie o,. Su-r. Nunció Apost_ol/co, lebração de 30 l\1is_sas seguidas pe-
outras associações _profissionais:' li· · A Pia Unifo, possue .tres departa- Ias~ associadas 'falecidas, inscritas 
vres, 'a _contribuição obr:gatoria. e ·.a ~entos que dividení .entre si. os en: nessa·· sécção. Seus. estatutos foram 
ob1·igatoriedade dos· contratos· :de tra- ,cargos e superinténdem o ·:_progres· aprovados por -D. , Duarte e em 1942, 
bal110. estipulados . pelo. sindicato, ju~ so 'n:iateriál e moral da Associ!!,,ãO. revistos por ·o. José. Gaspar que aa-
ridíco. do Estado fascísta dificultaiu · 1 __: Departaménto' · de Piedaµe: tol'izo1,1 a. tplicação .dos jur'os desse 
a existeucia das associações ·livres. · p·ossue chefes. encanegada:s élas ~ec. caph_al em, .obras ele piedade da Pia 
A!éin díssQ,'sepetlndo as próprias p1,1." ções'. e ·apresenta um-)·elatorió men- .Uilião. A, -assbciação paga Cr$ 20,00 
.lavras do imórtal Pontifica dá. Ação sal: Subdivide-se: ·: iniciais e. Crs 2,00 por mês, até com
CatoHca "deveinos deciirar· ve1·ri1os a) Secção Eucarística: · !uud·ada 1iletar Cr$ ; 3ÓO,OOO. l\1esmo que não 
tambem' 11ão íalta_"r que!ll receie· .q·ue · ell! · 1928, incentiva -•a Comunhão fre- ·, tiver 'completado no momento de sua 
o Estado ·se substitua às livres ati-. quente;. As ,'inscritas· se' comprome, , morte a Filha dê Maria receberá. as 
vidades, ·em vez de sitlimitar à ne- tem·.a'comtingaraos dpmingós e dias· Missa~ ·gregorianas em sufragio de 
éessaria e : su.f_icienJe a_ssistencia. e sa.litos e fazer mensalmente unia ho- : sita ·alma. · 
auxilio; que a nov.a organização· sin; ra'.cie-guarda. · Ha _,, uma 1reui1!ão na · 2 ·-..·. Departamento de· Ação; en-
di-::al e· corporativa venha a ter cara- · qual.se trà~a pai:tlcularmente da' dou- carrega-se de:· 
ter excessi,vamente_. burocratico e Jio- _ triria' deste· sacramento, e ha_ ainda ai Secção , de cate.cismo: Teve 
litico, e que, não· obstante as vanta· uma !à tenção coletiva. para as.- orâ- inicio em 1898 · quando ainda não ;ier
gens gerais acenadas, possa seri,ir . ções do· m~s.' Nesta· se~çâo' estão ÍD· tencia à Paroquia: Atualm"ente as FF. 
para inte"I1tor parS)culares·. màis ·. po, cluidos os 'movimentos. pró-vocações lhas ··de María dessa secção auxiliam 
líticos do ,que destinados ap · encaúti·. sac~rdotals. Al!ãs a. I'.ià União_ s.em- na Pa·roquia noutras igrejas ,e . em 
nhamento· e ao inicio de uma ordem pre· trabalhou ·neste· -~eu tido;- desde · grupos escolares. 1 Ha, tambem, cate' 
social melhor" (Quadragesimo Ano). 1904; quando .participou de uma Liga 'cismo para. os filhos de antigas Fi· 

k) · Finalmente, à vista·das"'graves· de Orações orgàuizada'pela:Obra dos lhas .de Maria· e senhoras da socie~ 
preocupaçõés existentes ·nos ·. moíos Tahernacuio·s.'Mesmo a· Obra. das Vo· · .dade _ que rião 'mandam· se11s filhos. à 

· catolicos sobre o assunto; sugerimos· cações ·paroquial, conta em gratidé Paroquia. A' Cí.'uzada Eu'caristica r1rn· 
que ·o Governo· peça a.o' Episcopado ,numero, .com· Filhas ·de ·Ma,ria, ·e o: nindo crianças que -já fizeram. 1.a 
Nacio'nal um pronunciamento· óficiál · conhecido · "Seminarinlio", - foi: áuxi- Comunhão . prepara._futuras !!'ilhas de 
sobre· as relações· entre aiv- medidas. liado. por nioças que eram. e são' ai:1- l\Iaría·. Re;mem-se na sede em sala 
e tendenclas do .. plano Géraf:de.Pre- da, Filhas 'dê--.Maria de Santa CecUia. pi·opria. · . . ' 
videncia. .dó Sr. Jóão Carlos Vital:e b) Secção .de 'rétir'os. Ha· encar-' b) .Secçãó,de co·stura, Foi um dos 
os .erros condenados: pela: Igreja;, SO· rega~a~ ,_q_ue fazem a ,,P_ropaganpa,. prÍmeíros;'trabalhO$._organizados pela 
bre socialismo -e .:liberalismo.' inscr1çoes, controlam a. presença de. _Pia União; já dist"ribuiu cerca de •. 

,Feio INSTITUTO DE SERV.lQC As· _Filhas de Maria, tem, ~ facilidade 100.000 p_eças, sendo que angarían10s 
. . SOCIAL, . · de escolher seu retiro de acordo -com donativos para. _ esta secção· pois _a 

· J. ·de AZEREDO SAN'!'OS a epoca em que podem .Jaze;lo; Ba Caixa.· .. dà Pia··União não coutribue. 
Diretor . · ainda ,:manhãs de recolhimento,_ éom Deve1n.os ,salie'ntai:· a. 'SubV'enção dada 

_____ .._ ____ ...;.. _______ ...;.._.,... ___ -, ___ . __ . _, ___ ,_. ---,_. pela ·.[.egião . B1·asileíra de Assis teu· 

ela. :e pelo Departamento de Ser_viço 
Social. . . : . . ,· _ · . . _ . A· 1 L,H A D.,A ESPERA N Ç.·A 

·De Cruz ·o•Aiva· ' . 
Um livro de Fé, em cufas pàgina., v!veó1 · os altós. pr!nclpios. de jus

tiça e da nossa clvilizac;ão Cristã. Exalt::rão· do '1eroismo dós defenso
. res · do bem, entré os quais' se· encontra o Brasil. 8 poemas' com· 10 ilus

t'rações Cr$ 12,00 - encadernado com pano .Cr$ 20,00. Em todas'as livra•. 
1·iàs inclusive 'as católicas, ou a ema 2375"~/. reembolso póstaI; ' ' 

. . . . . ., ' 

e)·· Obra, dos Tabel'naculos. Nas-
. ceu. da. necessidade· de aifaias para a 
-primeira capelínha; em 1905. Jã em 
.1908, comemorando o jubileu _do -San
to Pad'rE!, _ri:tanqou ·para. Roma 150 pe· 
ça.s . para ·as igrejas pobres. Por _ c_ca

'sião· do Congres~o. Éúcarfsticó de 42, 
as:· Filhas de : Maria -de Sta. Ceclltr 

Pregando e Martelando •• , 

-SORRISO VERMELHO 
Pe. Ascanio Brandão 

A poesia, a literatnra dão côres ao sorisso. Não se cantam por aí 
o sorriso côr . de rosa dos optimistas, e o sorriso branco ·dos inocentes? 

. quem não conhece o . sorriso amarelo dos -desapontamentos e dos dt:ses
peros?. 

Porque não há · de haver um sorriso vermelho? O vermelho está 
na moda.:. De_pois que nas longínquas e misteriosas terras de S. Ma
jestade o sr. Stalin se àlvorou a. bandeira rubra com : martelo e foice, 
e se enrubeséeu de· sangue o mundo, o vermelho sorriso. Sorriso · qÍl:e 
custou milhões de vida e abalou t«ido o mundo e poz em sobressalto 
a civilízação cristã, sorriso diabolico · do senhor do Kremlin, sorriso que . 

.· ainda ameaça toda a terra nesta hora de incertezas e de lutas .. 
Eoco o sorriso tem o segrédo, a fascinação de atrair e enganar, 

não falta ogara quem sorria tambem a 'Stalin e, a Russia ve1;melha .• 
}l; o· sorriso vennelho :dos democ1·atismos, ou melhor da dcmocrabce so-. 
viética tão sedutora, tão "amava!", tão promissora, e sem a qual. .. "não,_ 

.há salvação ·para· o mundo!'' · 
Já r;io · se assustam mais com a Russi:t, e,. a· !)alavra comunismo 

perdeu todo o horror,, todo aquele sentido de maldade e de heresia, de 
absurdo social. A Encidica de Pio XI contra o comunismo chegou perder a 
oportunidade, e pode· mesmo ser arquivada! Não veio de longe alguem 
para nos dizer solenemente que jamàis nós·deve assombrar o comunismo? 

Para que 'tanto horror do Comunismo? Vàmos, um sorriso cristão 
doce, deste cristianismo. _largo, ar-;;jado, democratissimo, à Ru~sia, coita:

'dinha, ao "Comunismo · tão caluniado, à Staliri, tão incompreendido e 
malsinado . pelo,s totalitarios e pelos_ católicos retrógados . do mundo ve
lho do Syllabus! E algu~m chegou mesmo .a desmentir solenemente 
a Ericiclica "Divini Redcmptóri;;" de Pio XI que ,<liz assim: 
• O comunismo é intrin:ccamcnte p~rve1·so c não se pcide admitir que co• 

.ele cm ncnltum terréno os que querem rnlva1·: a religião cristã. 
E o saudoso Pontífice comó que prevendo o que estamos nós agora 

vendo. com ós olhos arregalados' e 'a boca esw.ncarada de estupefação, 
acrescenta a àdvertencia severa: -

Si alguns ,induzidos pelo cno coope;arcm para a vitória do comu
. nismo em semi paizes serão os primeiros a ser vitimas de seu erro, e 
quanto às ·reg~ões .onde o comunismo consegue peuetrar quanto mais 
se distingam · pela antiguidade e a grandeza da sua civilização· cristã 

· tanto mais devastador se há de manifestar ali o odio dos · sem Deus" 
E,ntão? 
A quem. havemos de dar ouvidos nesta hora tremenda de confusões 

democratico-sovieticas? 
Quem -'tem razão? 
O Papa oU: os homens do mundo-novo da democratice, e que nos 

querem convencer de que o comunismo perdeu toda sua ferocidade _e 
não é mais intl'insecamcnte perverso? , 

Mais umas palavrinhas da Enciclica Divini . Rcdcmptoris. 
Não há como a gente ouvir o Papa;Falando das .insidias e astucias 

e manobras hipocritas do· comunismo, intrinsecamente 11erverso escre• 
w~n ' 

• • 1 • • • 
Em alguns lugares, o comumsmo sem rennnc1ar· cm. um nummo aos 

seus princ1p10s perversos, convida os católicos -.a colaborar com eles 110 

campo chamado humanitario e ca1·itativo, propondo às vezes coisa~ com
pletamente conformes .ao espírito cristão e. a .doutrina da Igreja. Em 
outros lugares leva a hipoc1·isia atê fazer cr~r que o co.uunismo· em 
paizes de maior fé e cultura tomará um asi;,ecto mais suave e não, im-. 
pedirá o culto religioso e respeitará a libeooade de consciencias. 

E até há os que -cm se rcfe~indo a certas mudanças 1•ecentemen• 
mente introduzidas· na legislação sovietica. dedtizem que o comunismo 
está para abandonar o· seu programá de ltá"a contra · Deus. Que os. fiéis 
não se deixem enganar; O. Comunismo é · intrinsecamente_ perverso". 

Não é passivei maior clareza. E . não é possível maior confusão do · 
que a 110 momento algul)S católicos qµerem nos· lançar ém _face do co
rrii.mismo. Apelamos -para a Enciclica Divini'- Rcdemptoris". Eles ape

lam para os seus "ídolos" para os seus falsos profetas. 
O Papa diz: o comunismo é' intrinsecamente perverso. · 
Não faltam mesmo pe~soas que sc.'1:ri~ a Stalin, defendem a Russia e 

: o comunismo hespanhol, - fala em "caso polónez em . "e.aso hespanhol", 
· todo maneiras e no intuito · claro de não permitir qualquer imputação 
de perversidade a "santa Russia". W?-<>, .. não· se ... devem explorar tais 

• "casos" Absolutamente .. , . 
O .essencial .. é que se couvenç~m todos: Stalhi e a l?ússia e o , co

. m\tnislno rião são o que muitos deles peusám. Vamos, vamos um sor--, 
riso vcnnelhó ao comunismo tão caluniado, tão- incompreendido! A 

.nova cristantlade no mundo novo se encarrega de lançar o· -desmentido a· 
Euciclica "Divini -Redemptoris"! 

Um sorriso ~ermelho! o· Papa falou, sim, eles a~igos de novidades 
porem _viram o sorriso de Stalin, sentiram o encanto daqueles. bigodes so~ 
Ieníssimos e." .. sorriram tarilbcm; E' uma quéstão·de amores. E como no 
dizer profundo de Paséal, o coração tem razões que· a razão desconhece,. 
deixemo-los sorrir! 

É um flirt perigGso! 
Por que havemos nos de andar a malsina-los? 

Pobrezinhos! Não arranjemos ''casos". 
Por que havemos nós de andar a malsina_-los? 
Não importa que depois lhes venha o sorriso amarelei., 
Só o gostinho_ de um sorriso vermelho quanto não vale! 

tiveram a. llonra de fazer peças da 
linho que foram usadas ua pontificai' 
de abertura. 

Alem dessas trcs secções, existe o 
que .cllamamos· secção social, criada 
por s. Excia. Revma. D. Paulo úe 
'farso em l!J35 com o fim lle aproxi
mai' :is· I<'ilhas de Maria,em reun'ões. 
festivas. Atualmente, tais reuniões 
são feitas com grande prQveito na 
Sécle da Pia União, interessando a 
todas. • 

Filhas de Maria Op~arias: Fun~ 
clou-se em 1sn. para facilitar as gra
ças e previlegios da Pia Un'ão para 
moças de uma classe social mais mo
desta e menos instruída.. 

Circulo para Filhas de Maria ca
sadas: funciona às 1.as sextas-feira-s, 
desde 1936. 

3 - Departamento de Estudos: 
a) Consta principalmente de a'ulas 
de religião feitas em dias, e. horas di· 
ferentes de acordo com as possibi
lidades de cada uma. São dadas pelo 
Diretor da Pia União, coadjutores e 
Filhàs de Maria. Algumas vezes, Ol'· 

ganizam-se cursos sobre ·um deter
minado a'ssunto como LitijrS'ia, d_ado 
por Conego Pavesio. 

b) Biblioteca. Foi inaugurada em 
1929 com 234 .volumes e h0je conta -
com' cerca de 1.000 

Finalmente, não podemos deixar 
de falar nas vantagens da sede :ias 
proximidades da igreja de Sta. Ce-. 
cilia. e nos beneficias inumeros q11e 
ela presta a cacla passo à vida Pa. 
roquial. A sua realização foi como 
que um. milagre, pelas dificuldades. 
V'encidas. Não se pode porem es__que
cer, dos auxilios prestados pela !le· 
dicadíssima familia Costa Carvalho. 

• • • 
As Filhas de Maria de Santa Ce· 

cilia iniciarão, no proximo mês de · 
Novembro o -ano:jubiiar de sua fun
dação. Pelos esforços que tiveran'i, 
semeados talvez por muitas que já 
passaràm, justo é que colham agora. 
io3 frutos de alegria. As Filhas' de 
Maria da Arquidiocese cumprimen
tam. calorosamente suas irmãs da Pia 
União "mais velha" e que mais fel
tos tem realizado "ad majorem Dei 
Gloriam_ et Mariae!" 

1..ER E PROPAGAR 9 

"~EGIONARIO" 
a DEVER DE TODOS 

Sll &AIJUHSUH! 

MONSENHOR VON GALEN PRE
SO· EM SUA RESIDENGIA 
Sua Excià. Revma. o Sr._ Dom Au 

gusto vou Galen, Bispo de Muenstet 
foi declarado preso em sua · propri( 
rcsidencia, segundo anuncia a Radi< 
de . Londres. 

Cfü.ndo despachos de Estocolmo, ~
B. B. C. ;1oticiou a prisão de vario~ · 
membros do part)do católico alemão· 
principalmente nas regiões do Reno- e 
do Rur.r. Todas as prisões foram fei
tas em nome de Himmler, chefe da . 
frente interna. 

O serviço . de informação de guer
ra acrescenta ~ue S. Excia e· os de
mais Bispos alemães, .denunciaram o 
neo-paganismo nazista. 

" 
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LEGIONARIO > .~ / 

A Ação Católica é 
eminentemente re• 
ligiosa. 

., · t' · 1··. ua .O.·•· :1e·a A Ação Catolica Brasileira é 
a milicia maxima do apostolado 
leigo instituida por a to .coletivo 
do Episcopado brasileiro apro~ 
vado pela Santa Sé. Pio XI PROBLÊMAS, R_~ALIZAÇOE-5 ··E '· 

e A T H E o R A p E T'R 1 . M 1- @. A E .H A S ~--., ,;:: 
AI N D A O I G U A LI l A RI S MO· A ~~~ de qÚe ;ala S. lgnádo como um dona6c-

Como víamos. na ultima vez, Pio X 
condenou, -em sua Encíclica contra o 

ponto, vai de encontro· ao ensinamen
to de Leão XIII. Ele poderia ter 'lido 
na Encíclica já citada sobre o Princi-

teres ·da santidade, é um estado de alrna em que a vontad~, nas . 
cousas licitas deixadas· ao· seu árbitrio, unicamente sê. inclina ao - · 
que, mais de pronto e com 111.aior segurança, a cÓnduz à.o seu 
fim ultimo~ Si lh~ .ê :Uecessa,io deddir~se, aceita a dor ou a ale-· 
gria, a saude ou a doença, a riqueza ou a· pobreza,' à honra otÍ 

SEMANA DAS VOCAtõES NO 
·.COlEGIO .AROUIDIOtESANO. 

e quanto à clareza:: e profundeza d0[4 
tonceitos. 

Entre os diversos nmneros da ses•· 
são de encei,famento destacamos a 
projeção de. artísticos quadros CO· 
meutadps e musicados; confecionado~ 
que foram expressamente para esta., 
ocasião.. Um coro falado, levado {íot• 
um grupo de jecistas e simpatizantes •. 

· da autoria do nosso· Revmo; Pe. As
s:stente A JUVENTUDE DO. BRA-· 
SIL A 'sERVIÇO DA IGREJ.A, com 
engenhosa apoteose à Igreja e ao• 
Brasil foi muito apreciado. (aqui 
aproveitamos para ·agradecer a nos•· 
sas u·)Úãs jecistas que uos empresta• 
rá)n as lindas tunicas <le seda). 

. ''Sillon", a opinião dos que põem no 
povo a · fonte da aut01·idade, de tal 
·modo que o gove:r:nante nada mais se
ria do que um delegado popular. Ve
jamos, 'hoje, como a referida Encícli
ca prosegue no estudo do assunto. 

"De resto, se o pov.o continua a ser 

, pado Politico, que; "salvaguardada a 
justiça, aos povos não é interdito es
colherem o governo que melhor res
ponda a seu caráter ou às instituições 
e costumes que receberam dos ante
passados", e a Encíclica faz alusão à 
triplice forma de governo bem co
nhecida, supondo portanto que a jus
tiça é compatível com cada uma de.
las. E a Encíclica sobre a condição dos
operarios não afir,rnà claramente a 
possibilidade de restaurar-se a justi
ça nas organizações atuais da . .socieda
de. pois que indica os meios para 
isso? -Ora, sem duvida alguma Leão 
XIII queria falar não de unia justiça 
qualquer, mas da justiça pei,-feita. En
sinando, pois, que a jmtiça é compa
tivel com as três fo-1;-mas de governo 
cm questão, ensinava, que, sob este 
aspecto, a Democracia não. gosa .de 

·um privilegio especial. Os "sillon~
tas", que pretendem o contrario, ou 

o desprezo, a vida óu a morte, tudo ou nada; contartto que ai 
est'eja o bem da salvação e da' gloria de Deus. Esquecida de si 
mesma, inteiramente a!heia _a tudo o que não é Deus, preci
pitar-se-ia no inferno, s.i no inferno, pudesse enconjrar a . 
maior gloria de Deus. · · 

• 
A indiferei1ça requer gr_ande pureza de intenção. Já não 

é a simples isenção de pecado venial, sinão que se caracteriza 
pela gue1:ra á.s. imperfeições, àproximando-s~ mais e mait dos 
pincaro.s jhunina<los <le altissirnà virtude. 

É então a fome e sede, .de justiça; ~ o alimentar-se da 
vontade de Deus; é o não encontrar ·no :ecu, nem -desejar' na 
terra, cousa alguma que não seja o Deus do seu coração;: é o 
co11ce11trar em Deus todos os .deseios; todas as necessidades da 
vida. 

.DOM DÜARTE .. 

recusani ouvir a Igreja, ou têm da 
justiça e da igualdade · um conceito VONfERENGfAS ·DO ff EYMO. · rida é .a intenção pur.a e reta, Nós ex• 

ba - 2.a par.te, queremos .. citar oi; 
dois dramas interprétaçlos com feli
.cidade por um grupo .de aiunos. Ig11a1. 
mente p orfeão que. interpretou os: 
hinos papal e das vocações foi muit~ 

· apla.üdido. · 
Eru varios lugares foram instalador# 

letreiros luminosos sobre o tema:; · 
Vocações. · 

Foi sem duvida -uma :,grande se• 
· mana que a.. todos agradou deixando, 
grata. impressão. A. Deus de se :v'aler 

. das nossas pobres orações para qu~ 
produza frutos sazonados em pro-< 

. veito da causa da S. Madre Ign,ja, 

o detentor do -poder, que vem a ser 
da autoridade? um·a sombra, um mi
to; não· J:.á mais leis propriamente di
tas; não há mais obediencia. O "Sil
.Jon", o 1·econheceu; desde que com 
efeito,. ele reclama, em nome da dig
nidade humana, a triplice emancipa
ção política, economica e intelectual. 
a cidade futura, para a qual· trabalha. 
não mais ~erá mestres nem servid()
xes; os. cidadãós aí serão todos li
vres, todos cainarádás, .todos reis, 
Uma ordem, um preceito, seria um 
atentado à liberdade; a subordinação 
a . uma superioridade qualquer .;eria 
uma diminuição .do homem, · a obe
diencia, uma degradação. l'.!1 assim, 
Veneraveis Irmãos, que a doutrina 
tradicional da . Igreja nos representa 
as relações sociàis, mesmo na cidade 
mais perfeita? Não é verdade que to~ 
da sociedade de criaturas dependemes 
e desiguais por natureza tem neces
sidade de unia autoridade que dirija 

que não é católico". pomos. nolÍEas dificrudMles ao ·nosso Dl• 
Santo Deus! Nós não estamos fazen• PE, JOSE" OANTI retoT e lhé. pedimos corise1tio, leva-dos 

5oníente pelÓ df.lle:Jo de_ ofender menps 
'. . ·_. . 

O Nucleo Jecista vai .adiantando-sei 
devagar mas com segurança sob a; 
orientação segura e ·dedicada d~ 
Revmo, Pe. Geraldo. de · Proença Si
gaucl, espirito lucido, t~lhaclo para as 
Qrganizações de juventude. Por si, 
11al, seus circulas de ,estudo para ~ 
JEC: algo de profundo e de pratico;) 
é· a dóutrina numa condensação 110. 
tavel; admiraveI. Pena não estejam: 
reunidos em volume. É na, forja dei 
uma intensa formação espiritual quei 
os ''nossos jovens perseverarão e se0 

rão. instrumentos adequados a servio 
Ço da Santa Igreja. P.or isso, a meo 
ditação na base, a d.ireção espiritual. 

do exhumações arqueologicas! Estas · 
Palavras são ainda de ontem! E, no p· 1. d ~·amar mais a No,ssó Senhor.· Isto que~ 

rosseguindo 11a exp 1cação a dizer, 0 move,l. que riós, focitá deve ser 

_Aspecto parcial da exposição da Semana das Vocações 
,Ío C1ilegio Arquidiocesano 

· sua actividade para o bem comum, e 
que imponha a sua lei? E, se na so
ciedade, se encontram seres perversÕs 
---, e sempre os haverá - a autorida.:. 
ele não deverá ser tanto mais forte 
quanto o egoismo dos maus fôr mais 
amt!açados? Alem disso, pode,-se di
ameaçador? Além disso, pode-se di
zer, · com uma aparencia de razão si
quer, que haja incompatibilidade en
tre a autoridade e a liberdade, sem 
que se . cometa um erro grosseiro so
se ensinar que a obediência é con
traria à dignidade humana, .e que o 
ideal seria substitui-la pela. "autori
(fade consentida"? Não será verda
de que ·. o · apostolo S. Paulo tinha 'em 
vista á sociedade humana, em todas 
as suas. etapas possiveis, quando pres
·ci·evia aos fiéis a submissão a toda 
autoridade? Será verdade que a obe
diencia aos homens, enquanto re
presenbintes legítimos de Deus, quer 
dizer , afinal de contas a obediencia 
a Deus,' abaixá o homem e o avi!t;i 
a.baixo de si mesmo? Será que o esta
do. religioso, fundado sobre a obedi
encia é contrario ao ideal da natureza 
hunia_na? Será que os Santos, que 
:foram os mais obedientes dos ho
mens, foram escravos e degenerados? 
Enfim, :Poder-se-ia imaginar um es
tado social em: que Jesus Cristo.·' de'· 
novo sobre a terra, não mais desse o 
exemplo · de' obediencia, e não màis 
o.issess-e: 'Dai a Cesar o que é -de Ce
:sar, e 'a Deus o que é de Deus?" 

Notemos, entré · todas, a seguinte 
pa:sagem: "É. assim, Veneraveis Ir

:mãos; que a doutrina .tradicional dn 
igreja nos representa as relações !',O

ciais, .. mesino na cidade mms perfei
ta possível?" Não nos esqueçamos, 
pois, de que a Igreja tem -uma dout•·i
na tradicional a réspeito da ordem so
cial. A simples expressão "doutdr,a 
tràdicional", já é bastante signifiça
tiva e inequivoca, de modo que todos 
podem logo compreender a que é que 
;alude. E é esta _doutrina que,_ hoje, se 
preteride reno:yar, adaptando-a ao sa
bor dos tempos. A tentativa não é 
inedita, como se vê pela ardente rei
vindicação da doutrina tradicioh;,l 
e.m sua integridade, feita por Pio .X, 
em princípios deste século. Prossiga
mos,. porem. 

''O "Sillon", que ensina semelhantes 
cloutrinas, e as põe em pratica em sua 
vida inter,\la, semeia portanto entre 

· a vossa juventude católica noções er
radas e funestas sobre a autoridade, 
a liberdade e a obediencia, Outra coi
sa não- acontece quanto á justiça e 
à igualdade. Ele trabalha, como afa
ma, para rea'lizar uma era de igualda-

. ele, que, por isso meiimo, seria uma 
era de melhor justiça. Assim, parn 
ele, ·toda desigualdade de condição i> 
uma injustiça, ou, pelo meno;;, .im,i 
justiça menor! Principio soberana
mente contrarjo à. natureza ·das coi
:sas, gerador de inveja e de injustiça 
subversivo ele toda ordem socíal. As
sim, só a democracia inaugurará o ' 
'reino da perfeita justiça! Não é isto 
uma injustiça · às outras formas de 
governo, que são 1·ebaixadas, por este 
niodo, à categoria de governos impo-
tentes, apenas toleraveis! , 

"De.- resto, o "Sillon", sobre este 

entanto, quantos ha, que, nos seus carta encíclica do Sni1to Padre F, gÍOrl.á, de Deus, o 'pra:zer do Sagrado " __.._ · 
sonhos sobre um mundo novo, fazem · · · , - · A ! Pj·o X'II ,_ "Do .Cor'po_ l\;Iist·1·c· o·. e_ ora~ão. . :Podemos e devemos ál!ro::n- . Comunicam-nos do Coleg10 rqu • 
como se elas nunca tivessem sido p. ro- " ' 

d e · d · · ·~ tá.Í.o·d_ésejo de .conriu1s_· ta.rum bom _lu.- diocesano: , 
nunciadas? :É bem verdade que elas não e Jesus.·· nsto e e nossa ·UlHaD · " · d' - d e gar na, glo_ ria eterna_· .- _· . ''Está entrando na tra 1çao o·· o-
agradam aos ouvidos contemporaneos. nele com Cristo"-, o Rêvn10: Pa- · 1 · 4: ' ·d· · · · 1· - de · · M_ as_ ale_ m. d_ eAAa.<:_·Inten_. _cÕl!s não. deve:. eg10 . rqm 10cesano ·a rea 1zaçao _· . 
Com elas não s.-: obtêm os aplau- d J • D t' 5· J · 1· ,--·- d - N t o :·e ose an 1 • ; pronupc ou, mos procure.r. n0ssa· vaidade. • . Fac!l- uma semana as ,ocaçoes, es e :rn. 
sos das multidões, nem as simpa• 4.a feira pp., ás 16 horas,.· na meufo a direção' é procurada. por inten- foi levada a cabo .. com bdlhántismo 
tias das pessoas importantes, nein os · · S .-õe.G menos_ perfe_ it_ a __ s_: A _val __ .dade ·e umá. · entre os oias 17 e 24, il.e outubro. 
sucessos mundanos. Com elas . .só se capela da sede da Liga das · e-: ~ · 'd I d' t · d 1 · sµitpa!Is D&tUial A perturbam frequen- Promovi a po a 1re ol'la- o co e-
obtêm ondas de mau humor, como nhoras Catolicas; mais uma de ,temente. · . · . gio, 'apoiada uos aluneis mormente 
certamente iremos provocar, porque · suas apre.ciadissimas palestras ·· ltealnienté; ácal'!cia. ,á. vaidade saber · mer1hros da íf. E. e., teve pJeno exi-
as relembramos agora. No minimo, sobre O palpitante·· tema. que. um sacerdote dputo e virtuoso se to como -et•a de ,se. -esperar, contando 
dirão que nos falta o seru;o da opor- A assisteitcia a essas confe- ocupa-·cono.sco, ded!citncio, 11, ouvir-nos, com u111·nucleo· de fervorosos como 
tunidade. Ah! esta questão das · · ~eu témpo, suà:'àtençáb, e se. su_jeitan- · são 'os jovens .jecistas Ldo Arquidloce- · 
"oportunidades"... rcncias é faculta-da a todas as do_ a escutar pacientemente e Interessa-, sano. . 

Na Igreja, uma coisa é tanto -opor- pessoas .interessadas. . do a narrativa. de-nóssa vida. · senthno-- Por, principio, em todas· as_ suas 
tuna, quanto ela parece inoportuna nos importantes. Depois ··faeilmenté ó· campanhas a J. El; .e. dá capital in)• 
aos olhos do mundo. Algumas vem;, Dr. Durval Prado demonlo nos, tenta ·de vaidàde ao ex- porta1~cia: à ativi~ade espiritual. Ali-
contudo, é tão forte, momentanea- . t>OrlnOS.,detalliadaxnente Q bem que fi-· '_sim é que iniciamos QS trabalhos por 
mente, a conjuração dos inoportu- Medico Oculll!lla .zemo.!, óu -nós convida a.· desculparmos uma novena pelas vocações. Foi cr:a-
nistas, que se torna atual o lamento n. ·Seandor t'aulo 11:arldln, ta e enfeliármos os 'nos:,os_defeitos. · doi·um centro de 'hiteresse ein'. todo 

o sa m1s a: mu ec1 e um e1- l1!ll'<1. tia ttua Jnee l:!nn1racl<)) Uina. fa1 D •. E. não nós farta bem; se- o grande colegio por meio de mume• d l · t "E d · ~ ilh 6.9 4.nd, • 1Salaa 51~ • U • U ·· · · . · · . . . 

me, e nem mesmo falei e coisas Cons.~ -com hora.. màr.ada. pelo ;rir,. semelhante ao -tratâmenfo que cer- ros .cartazes e · letreiros, da autoria 
bôas" (38,3) . .Mas elas acabarão por •rei., a~7318 · · too!doentês :fazem, não pára cobrar sau~ dos alunos. · . 

· ser chamadas sobre os telhados. ;.... _____ _;,_,,... ______ .,....:i~. d!!,' mas ·para· se sénili-em alvó de ·cui- Nos três prhnéiros dias' os profes-
-------------- .1. • dado~. , , sores amàcja_rain O terreno nas au'.as 

E FEMI
. N CATO. L· 1ci ·. UmM bumllh,ações a_ que o nosso-,_ Di- discorrendo .-sobre o tema · que nos 

JUVEN
·ruo· INA . . . retor :11.0IÍ .submeta. sérãó. otimÓ remed!Ó , ·,intere,.sa.va. Na. noite dê . terça feira 

. 
_ . ··. . . ·.. . . . • . -·~--. _ . para· essa nÓssa fraqueza. Por ·isto não foi p1'0jetado 'lindo e suges\iyo-. filme • 

_ estranhem as .. jecistas· se seu D~tór Es· intitulado: Cada um -tem a sµ_a, cru-z. 
pirituit1 as hurtÍ!Uiár; às vezes, se se· fi;;, Nos . intervalos foram Jidos varios 
zer eiperar, nio.strar pouca atenção, não trabalhos r,or. jecistàs -e cruzados. · 

HOMENAGEM AQ R. PE. SIGAUD, 
S. V. D. 

Conforme noticiamos, · real-izoµ-se· · 
domingo 15, a homenagem que a Ju
ventude Feminina Cát<ilica prestou ao 
Revmo. Pe. Dr. Geraldo de Proença 
Sigaud, S. V. D. digp.issimo e zelo
sissimo Assistente Arquidiocesano .da 
JEC. A festa transcorreu num _ambi
ente de muita simpatia e cordialida
de, co11tando com a presença de mui
tos sacerdotes do Clero Secular e Re
gular, entre os quais destacamos alein 
do Exmo. Assistente Geral da · Ação 
Católica, Sr. Conego Antonio de · Cas
tro Mayer, os Revmos. Pe. Vice-Pro
vincial ra S. V. D. e Reitor do Sen-ii
nario do Espirito Santo da mesma Con• 
gregc1~ão Religiosa. 

O programa todo ele em torno ,de 
assuntos de jprmação ou apostolado, 
aliando o util aà agradavel foi éxecuta
do com perfeição pelas moças encarre
gadas dos varios numeros. 

-A homenagem foi iniciada· com uma 
saudação ao Revmo. -Pe. Sigaud, pro
nunciada pela Exma. Srta. Aida Ca
ieiro, dd. Presidente da nossa JICF, 
Foram estas as suas palavras: 

"Rvmo. Padre Sigaud: 
Coube-me ser a intérprete de mi
nhas companheiras da· Ação Católica 
na tarefa honrosa ·de apresentar a V. 
Revdma. a expressão de nosso respei
to, de nossa grande estima, de nosso 
reconheciment<I por vossa dedicação . 
sem limites. 

Acreditai, Revmo Pe. Sigaud, que 
não só no coração das Jecistas, de que 
sois zeloso Assistente, se encontrara:n 
esses. se:ltimçntos de que sou o porta
voz. Tôda a· Juventude Feminina Ca
tólica se orgulha de vos ter ao lado de 
seu digníssimo Assistente Geral; e, por 
isso, todos os seus setores aqui estão 
representados hoje, para juntos, como 
um só coração, vos saudarem. 

Ontem, reunidas ao pé do Altar, pe
dimos a Deus por vós. Para Jesús Sa
cramentado, no silêncio .da ação ,:le 

graças, ~numeramós ·- melhor do que 
poderia fazê-lo vossa modéstia - ·.is· 
vi_rtU:des que yos. dú;tinguem, suplican
do a Nosso Senhôr que às conservasse 
sempre em· vo.ssa .alma, para a maior 
glória de Deus, merecimento vosso, e 
bem daqueles qu ~ vos cercam. 

Este não foi, ~ntretanto, o único pe
dido que fiz_cmos ao. Divino Hô~ede 
Suplicamos-lhe também. que seµipre··. 
_continuasseis junto à 4'ção Çatólica Je 
São Paulo,: da qual tendes sido· um 
dos mais pré.ciosos esteiós. 

Dé fato,. a Ação, Católica muito vos 
deve. Várias são as razões que, basea
das em fatos; · justificam esta afirina.; 
ção. Para exempl\fiçar, será bastante 
que lembt·emos o trabalhõ-por vós em
preendido · e levado a efeito no qué se 
refere a esquematiiação desenvolvi-

. mnto e seriação de cfrculos de ·és'tudos 
- trabalho êsse em :q111f aliastes o co- · 
nhecimento doutrinário á técnica pe:. 
dagógica; em que salientastes as minú- . 
cias necessárias, sem· perder a · visãó 
de conjunto; em que, com grande pe
·netração psicológica, pusestes em· Te
levo certos detálhes da vida· espiritual 
e certos acontecimentos da vida de 
todos os dias. Não só a JEC se tem 
beneficiado do· valioso material . que 
tais cÚ'culos constituem, mas também 
os outros .setores da Juventude Femi
nina Católica. Este motivo por . si 
só já bastaria_ para vos tornar cregor 
da gratidão de tôdas nós. · 

Aceitai, pois, Tievmo. Pe. Sigaud, .a 
homenagem cordeai, desprêtenciosa · e 
espontânea ~ue a Juventude Femini
na Católica vos ~,resta neste . dia.'' 

FESTA DE CRISTO-REI 

Como já anunciamcis, a Juventude 
na solenidade de Cristo-Rei promoverá 
as seguintes comemorações: · 

se .impressionar' eó'm os ••<iasos ·gravis- Quinta feira·. à noite; !louve uma 
-sirnos". Aproveitam ~s pequenos ln• sessão solene- plenaria. da A, C. e dá 
ciden~, ·or&'-vóluntarios/ora i~on- . C: E. I.;,no salão de -atos, cmn assis. 
cientes, para. cult!,,ar uma intenção.mui- ·tencia de todos os alunos e sob a· 
tô simples, na D. ·E. :comple~m" esta presidencia de líom·a ,do' Revmo. Ir~ 
curii com·. 11,' meditação da 'Paixíí:O de. mão Afonso, assistente geral, do. 
Nosso Senhor. Como Ele ·_sofr~u por Revmo .. lr. Pro:vinciare do Revmo. Ir. 
nós! Diante de sua Paixãó, das. dores Reitor. A pí·esidente- efetiva .·foi tida 
~ lgnomlnias de sua Morte_ nós, seutinios, · pelo presidente eia J, E; C. auxiliado 

. \'ergonhs. dós moti-'Jos mesquinhós que - ·'pelos:_ pre.siderites da' CEI. (secção 
porvetttura. ·nos aµimavai:n a. trabalhár interna e externa). Foi realizada u111a 
;em nossa. santificàç~o. palestra sobre um episodio evauge. 

z. Um segundo obstaculo- à pureza: de . lico, pelo. presidente da C.E.I .. Anto· 
no..-sa. intenção· ria· :D. E. é a,' simpatia nio Cesàr L:ma; De inicio, disse o 
pôr noS.'!o Direto1·.' t !ndlsperu;àvel que Snr. José C. _de Freitas Castro, pres. 
nosso D .. nos. ·compreenda. · e afine da JEC.: 
com nossa psicologia. 1:l iiid!spensavel Abrindo a sessão desta _tarde, qae- , 
que nós•lhe tenhamos confianca. 1·0 ressaltar que. uão se trata pro-

Da.l vem oei_,to perigo dé nós. come- priamente . de umà recreação; senãd 
·çarmoa a ·gost.ar dele ·com _afeto sensi- antes de uma reunião regular da: Ação 
véi, que vem pert1.1rbar a paz elo nosso Catolica e da Cruzadà .Eucarística 
coràção e ifltroilut!r- um elemento _pôr tornada ,publica -e solene. Natural
demais humano na. nossa. vida- interior. mente será revei,tida da ·seriedade e 
o .afeto do nosso coràção pertence .a dli' simplicidade que competem à. 110s
Jesus. Por .amor D~Je. as· que se ca- sa associação e ao assunto. que uos 
san:, ded!oarãÓ este afeto ardente a seu ocupa: Vocações. 
màrido e 'a seus filhos.· A mais nin- Presidfrãó ,esta sessão, os chefes 
guem. Não se amá' com afeto sénslvel das assoc:ações internas: Pres. da 

· nem os amigos .nem os superiores. Tem.- · C.E.I. e da A. e.. Sentimos á ausen
se por eles· estima e. respeito, mas não eia do Dr., Nilo á. quem a. J.El.C. €Jé. 
"amo1·'~. : o demonio procuraria. per- pressa seu apoio e sua admiração. 
turbàr ·ii,. D. ,E .. com tais afeiçf>26;· . Po.r Aos Congregados; a nós Jígados pé-

-isto, o D, IE.' trata.. seus. ,dirigidos. com los laços . di cai-Idade e. de{ imesmo 
reserva. e a1stancia. ()s dlrlgldos não ideal, os jeclstas · e Ci·uzados lhes· 
e devem estranhar. Eles. mesmos cu!- · apertam .,conlialmente a mão em pro
tivàrão grande i-espeito p~r seu D: E. va de amor e de união. 
evitando fami!l.atidiides. e demonstrações 
pes,soais lie amizade. For~ da. D; E. s-ó 
pensa.1·ão no. seu Diretor, com calma. e 
·como se pensa. em· um superior por· quem 
se 1·eza. 

3. E'ltes dois. escolhos que l):ldem pre~ 
judicar a D.- E. podem ser evitados Cl)m 
!acllidad<!, se a_ a]Jna, cuitlva o espirito 
de . mortl!ica.ção e guárda seu coração . 
para Jeswi e a Virgem Maria., · 

Assemelham-se a bancos de areia no 
leito dos grandes rios. Podem ser evi
tados com um pouco de· atenção e ge-
. nerosidade. · ' ' 

4. Na D. E. ·M consultas sejain re
gulare.,; ina.s . não frequentes demais .. 
Alem de expor as. suas. dificuldades, pro
curem as jecl$tas aprender do seu o. E. 

. "' . . ~-~- ~· 

· Quero sobretudo assina.lar ·a pre
sença dos Revmos, kmãos Superio• 
res da Çongregação l\+arista; Irmã-Os: 
Afonso, a~Sistente do.· Brasil, Exupé, 
rancio, provincial; Marià Cristovão 
diretor- da Faculda.de. de Filosofia'. 
Ci_enclas· e Letras de .Curitiba e 1.ô 
conselheíro '·provincial e do Revmo: 
Irmão Reitor, conselheiro provincial. 

A VIDA E UM PONTO DE ... ? 

De manhã, às 7 horas, na Igr!lja de 
São Francisco das Chagas, (da V. O. 
T. de São Francisco, no Largo de São 
Francisco),, Missa com o compareci
mento obrigatorio de todos os· ·mero~ 
bros da Juventude · Feminina, Após a 
ça. No dia da renovação do compro
misso. Para essa renovação .os mem
bros· da· Juventud·e devem procurar as· 
formulas na Séde, no verso escrever o 
proprio nome, e o nucleo a que perten
ce. No dia da ,renovação do compro
misso, le~~-á folha e a devolverá· à 
pessoa que a coletar após a cerimonia. 

· as normas géraill de '.agir. Não se con
.' tentem com as·.wluções,particulares, mas· 

pergµntem qua,ls são 0/5 prlncipio.s ge~ 
1·als que nos devem· orientar· nas vari_as 
circurutancla.s. Assim lucrarão niuito 
mais da D. E. e poderão resolver sozi; 
nlla& multas coisas de menor Jmportan• 

Todos, nos são de sobejo conh2ci' 
dos. O Irmão. Assistente, nos seus 
50 e tantos, é µma figura impar de 
jovem, · aidOrQSO e emp1:eendedor. Fi
lho da martirizada mas heroica Fran
ça, da' França· que surgirá dá heca
tombe parn ,gloria ,e prestigio da la
Unidadé, transplantou-se cedo aindà, 
para as brasilicas plagas em terras 
sulinas, onde _sorveu a.·sei",ª e o ,es
pírito apostolicamente aventureiro· do 
heroico dominador. dos pampas. 

1 
O futuro a Deus pertence, porém, não ha duvidas quan· 

to ao futuro de um· -sifilítico que descuida seu tratamento. 
r erá. sua vida atormentada pelo suplicio do reumatismo em' 
suas varias formas, dôre;, de -cabeça, deformações dolorosas 
das 'juntas, feridas, ulceras, tumores e Olttras molestias da 
pele, doença dos olhos, do coração, estomago, fígado, rins, 
bexiga, etc. · 

l'.

, · Pa_ra .quaisquer destas manifestações da impureza do 
sangue (hereditaria ou contraída) tambem não ha dm'.ida. que 
o rc_medio indicado_ é 

~~lµ(jn~~t 
porquê sua forro.ufa cie_ntifica, isenta de alcool, o torna o 
auxiliar preferido, dos medicos especialistas nç, tratamen~o 
da Sifilis. 

"Antes prev~njr qu~ curar", comece hoie mesmo seu 
tratamento, 

N.096-EC 
···---.-/ 

No dia 29 à tarde, a Juventude com
parecerá à Prociss~o · Eucaristica · de 
encerramento da Semana de Cristo• 
Rei, na Matriz de _Santa· Ifigenia: · 

No dia. 31, as 20,30 horas, no Salão 
de festas do Colegio Santo Alberto, à 
rua Mart~iano de Carvalho, · sessão 
solene com um:i. conferencia· sobre o 
Reinaao Social de .Jesus Cristo, e uma. 
parte recreativa. Fará a Conferencia o · 
Exmo Dr, Plínio Correa de Oliveira,. 
.Diretor do LEGIONARIO. 

, CIRCULOS DE ESTUDOS DA .JUVEN
TUDE ESTUDANTINA CATOLICA , 

FEMININA . 

1.0 Ano de compromlsllo,, 
7.o mês. , 
B. Formação Ascetica.. 
I A Direção E&pirltual, 

l, A. Direção Esptrltual é extrema.
mente util em nossa vida. interior. Em 
certas ã1ficuldades e para; um progresso 
garantido, é !ndlspensávei. 

Deve, porem, ser ,procura.da. oom cer• 
tas d!spo.siçóes de alllla, aihn de · f,ia.r 
bons frutos. · 

A ir~~~A ~1?9§}~~-~ ~--~C~~ 

eia. . 
5. sejam absOlutamente francas com 

o seti D. E.. nioi;trando-lhe o .bem que 
fazem e o modo como o realizam·: mos-

. trando o mal que pra.ticam, as dlficul· 
da-0es · que sen~m no interior. . Acon
selhem-se. também. em coisf1-s que pare
cem indiferentes e profanas, para apren- -
·derem a orientar sobrena.turalmente to-
dos os ~pectoo . de sua vida. . . 

, , 1'\fi 
· II. Recolhbnento e d!s.slpação. ' · ' · 

:~i-

I, A luta contra à di&slpação e em 
favor do · recolhimento nos acompanha- . 
rã durante & vida · toda. As coisas do 
mundo não .se . contentam com ocupar-

. nos, inll.S .querem avàss~Lar nosso . cora
ção. Elas· querem penetrar o intimo 
de no~a a'lma, encher-lhe os refolhos, 
de ~arteira (Jlle nosso coração seja. como 
uma.· sala. onde ha multa. ,~te e todos 
·fazem ba~o. Dentro de um tl!,l co-. 

. ração ·agita.do e di&slpado Deus não po-
de falar, porque nlngue~ dele,- se lem
bra nem Jhj, presta ouvidos. 

2, Contrlbúe pa.ra nos dissipar tudo 
Q SI_!~ !101! ~mp0Jga,. e ava&aJa, · t1ra1;1d~ 
. " '-~ . , .l~n,çf~c !l! 1!! p~Jl·l ' 

E o Irmão Provincial: àlma de àb
negado; ,irradiando· bondade ..• mais 
uma. vez_ evocamos seu glorioso e au
reo jubileu e o· saudamos com uma 

. franca salva. de palmas? 
A ele e, ao Revmo. Irmão Cristovão 

devemos o _Arquidiocesano.- o suntuo
so estabeleçimento, que nos. abriga. é 
imagem . candente dessas duas gran-
des almas. ' 

E o Irmão Reitor e· os bons e in· 
cansáveis Irmãos que.dia e noite pen, 
sam em nós: énl nosso bem: estar ma

. terial e moral, em .nossos corpos e 
em nossas almas, em n.ossas intell• 
gencias._.-.. que .rezam, sempre por 
nós. • • bem sabemos o quanto fa. 
zem! • · · 

A eles, nossa estimá e nossa grati
dão. Nestes dias roguemos a Deus 
pela ?l'lediação· todo · poderosa de Ma
:ria: Santisslma que envie otimos e nu
merosos membros para o sublimado 
·inagisterlo ·desses abnegadÓs religio
sos que lutam em prol da mocidade 

· da. nossa amada Patria ! 
A eles· os nossos aplausos neste 

·momento. : · 
A, seguir foi dada a. palavra ao 
fr~~~ da, · e.E.!., ,!llÍe. discorr~q 

'• 
·' 

com elegancia .. e naturalidade sohre 
o. tema do Saufu Evangelho: Opti
mam partem ·eleglt. 

Ato· importante desta reunião. foi 
sem duvida a prôclaruação de Nossa. 
Senltora Medianeira de Todas as Gra- · 
ças, como 1.a Padroeira do nosso _1iu
cleo finalizando com uma comovente 
apoieose à· Santíssima Virgem. Nes
te ato usou da palavra o pres, da 
J.E.C.: 

"Este numero seja uma homena- -
·gem ·a. Nossa Senhora Rainha dos,· 
Apostoios e Mlie da Divl'na Gràça:. Ela a 'virgem pura deu-n:os o Gran
de P;esente celestiàÍ: Jesuii; o pro
prio Deus! Por Ela, como por um 
canal° nos , vem toda a graça. É Ela 
á lntercessora poclerosa, a Advo·gada 
.invencível, a . Médianeira ·incansavel. 
Nela .confiamos plenamente. É o nos-

, so RECURSO ORDINARIO, no dizer 
do· Vel. Champagnat. 

E nossa confiança nesta boa. Mãe 
se· baseia no · seú poder e na· sua .bon
dade. 

a leitura espiritual, o exame de cons• 
ciencia, a união eucarística pela. co• 
munllão diaria quanto possível e, per, 
visitas ao Santíssimo, a vida <1.t, fé ;J 
a coroar a obra ciclopjca dessa ,meu• 
sa catedral, uma. devoção. apaixonarlz. , 
a l\1aria Santissima devoção "indis• 
·pensa,vel" para a 11e1'severança do 
moço •• ,· eis uma partezinha dó p~.J~ 
g\'ama de formação jecista. Forma. 
ção basica e integral. Formação aus• 
tera, rígida, que a doutrina evange•. 
lica ·não é para os moles mas sim pa• 
ra os herois, os abnegados, os "vio
lentos.": - o ceu padece violencia •.• 

O jecista que sai desta· escola onde 
quer que esteja, será o apostolo in• 
transigente do_· bem· e da verdade. 

Ela tudo pode, como Mãe de Deus;, 
E co~o Mãe -nossa, ·quer sempre nos 
atender .. Neâfes dias em que traba, 
lllamos pelo que há. de mais 'neces0 ' 

sario: Homens, apostoles de verdade,' 
a serviço da Igreja, a Ell!, confiamos 
o nosso pedido, na certeza de sermos 

· Não raro acabará vendo seu grande 
ideal cristalizar-se, ingi:es:sa.ndo Jla. 
vida religiosa, por mais austera, acos
tumado ao sacrifício do capricho' e. 
do comodismo. 

· atendidos. - . . . . _ .. 
. De hoje em diante, Ela, Nossa Se: 
nhorà. , Medianeira será a -Padroeira 
do nosso .11ucleo Jecistà. Peço ao 
Revmo. ·Irmã<r Reitor <1ueira sàtlsfa,: 
zei; o nosso ·desejo e venha des~u
brir-lhe . a·· imagem sagra·da · que: éa
pera avidamente o nosso olhar, (0 
R. I. Reitor descobre a imagem e faz 
a proclamação). 
' Ela, ·a Rainha. dos Apostolos1 _1,1ro· 
tegerá, conservará, aumentará e dará 
ferl'or aos jovens apostolos que num 
trabalho silencioso vão se preparanc. 
do pa1;a exercér o apostolado 'nas va• 
lorosas melras da. A. C. 

Dotada .de uma otima sede mobi· 
liada, conta com boa biblioteca., toda 
fEJit.i, de lívros escolhidos a .dedo, e 
espécializado.s. Seu arquivo vai se 
organizando 'definitivamente .. Já pos
sui patrimonio importl:mte o c1ue é. 
sem duvida> ao· lado das forças mo
rais, uma garantia de durabilidade. 

:fü de notar que todos os serV'iços 
_são feitos por socios: desde o miis 
humildezinho, como o asseio e bem. 
ordem na. sala, até a presideucia, d~
senvolvendo-se assim sobremaneira o 
espírito de tniciativa e de responza.• 
bitidade. · · . · 

Mas já estamos saindo do nosso 
objetivo: A Semana ~das Vocações. 
À diretoria do .Col. Arq11idiocesano 
que nos proporciona todas as facili• 
dades . e que cheia de interesse e 
compreensão. pelas1 finàlidades . e ar, 
cance desta associação _mestra, a· J.E. 
C. protesta sua inteira submissão e 

A partir de l;oje, em homénage111 a 
Nossa Grandé Padroeira,. como fruto 
desta semanà memoravel e pai;a· al
cançar · vocações sacerdotais e" re Ji. 
giosas. os. jedstas e cruzad,os se com• 
prometem em_ praticar o sabado do 
saêer/J_ote. 

· . sua gratidão sem fim por quanto J'ea~ 
-lizou em seu . favor .. Agradece sobre-. 

Pratica simples, criada. por um 
. membro da. congregação salvatoria· 
'na em 1934 e que consiste-em o 1.o 
sabado imediato à 1.a sexta-feira ~o 
mês oferecer ao Divino Salvador pe
la 'n;ediação da Mãe de Deus, a Sa11ta 
Missa. e. todos os atos meritorios eles
te _dia pela sà.ntificaçãci do Clero. 

Finalizando, -êantemos uma Ave. 
Maria., qual mística rosa, e com suas 
petalas, cinjanios à · Virgeni Nossa; 
Senllora Medianeira nossa insii;'rie 
Padroeira." 

.. * • 
Todos os numeras foram executa

dos com maestria e vibração o que 
1irova a v'italidade da nossa associas 
ção. Fellcitani.ós · os noss.os irmãos de 
ideal quê tão bem se desempenharam 

. das suas tarefas, e elevaram bem_ al
to entre-.os àlunos o conceito da C. 

. E.I. e da· A.C. · . 
Um dos atos mais animados da se

mana foi a orgàniza<:ão da exposição 
'de fa1;to material sÓbre as vocai,õe.s, 
numa-.das salas do monumental Ar· · 
quidiocesano. · Em primeiro · plano ve
mos sugestivos quadros alusivos à 
ideia central: ·vocações._ Queremos 
ressaltar a colaboração d.e numero
sas Co11g1;egações: Jesuítas, Safesla-
11os, Camíllirnos, Passionistas, Agos
tinianos Recoletos, . Salvatorianos; 
Verbo Divi11,o, Capuchinhos, Sacra
nientinos, Carmelitas. Laza1•ista.s, etc .. 
que se fizeram · representar, . algumas 
cedendo-nos mesmo o material que 
virá :aumentar o patrlmonlo da J. 
E.e. e da CEI. e servii·á ém proximas 
exposições. A todos, os npssos .agra
d:>.'clmentos. 

Na sala de exposição notamos o 
stand· da Congregação Marista com . 
todos os superiores -gerais e· em fren
te, um stand da J.E.C. Este ultimo fa
~a da nossa vo<:ação comum, da VO• 
cação apostolica que deve ser con
servada.' e dirigida na escola de· !or
mação que é a JEC e que se. destina 
a preparar os apostoles da "Nova Ge
ração'', cavaleiros andantes t~O bem e 
da verdade, inteira e exclúslvamen
te ao serviço. da Santa. Madre Igreja. 

Nos dois ultimos dias, 22 e 23, pela 
manhã foram ministradas magnificas 
conferencias por dois pro!essorea do · 
nosso Semiilario M~or. A noite, em 
sessão solene de encerramento, o 
Exmo, Mons. Reitor do Seminario e 
Visitador Apostolico dos Seminarlos 
do· Brasil, encerrou a. serie de pales
tras . com palavras· candentes que a 
tod~ mara:vi~~!m 11~2 à ~.l\ 

_ tudo ao Revmo. Irmão Reitor por lhe 
luver estendido tida.lgamente a mão 
e tê-la erguido. aQ nive~ ~m que sa. 
.encontra..•, 

~ 

SCIENTlrlCAMENTI. 

'u suas l'ERm.as , . .· 

• Pomaào NC:eatlvo SIio S.baatl6o 
eomb<u't 1elen1lllcamen1e 1Ódo • 
qualquer afleeçõo cutaneo. · como 
aefam1 f'erldaa em _9eral Uleeraa. . 
Cha9aa antigas. Eczemas. Erysipe!~ 
f'rieliaa. llachaa noa pés e nos &eiOlli 
Esp!nhas, ·Hemono!dM., Quelmadu• 

·~~--, Eru~ PI ___ codaa de 0101q __ u_11_ <» 
e lnseetoa venenosoa. {~'\ 

. _"J\~. - .l. ti 
'. ,-,o,ma,a,a, -.,, ... ,,. 

SAO SEBASTIAO -
SC:CCATtVA • Afffl .. ".ÃSITASIA 

Só POPE FAZfR, :BEM 

::-
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LA E E A o . MANOBRAS ANTI-CLERICAIS NA 
L D A D E REPUBLICA DE S. SALVADOR 

llGESlM0 SEGUNDO DOMINGO 0EP0IS DE PENTECOSTES 

(S. Mateus, cap. 22; vrs. 1-15) 

Naquele .. tempo, retirando-se concertaram os Fariseus_ em comum sobre o 
·modo de apanhar a Jesus em uma falta nas suas palavras. E enviam aos seus 
discipulos coin os Herodianos, para lhe. dizer: '!Mestre, sabemos que· és ver~s, 
·e ensinas deveras o camlnho de Deus, e não tens cuidados de coisa nenhuma, 
pois que não olha• a:s pessoas dos homens; dlz-ilos; pois, que te p'areoe: t. li
cito dar o tributo a Cesar, ou não? - ~onhecendo, porem, Jesus a malicia 
deles, .respondeu: "Porque me tentais, hlpocrltas? mostrai-me a moeda do 
tributo.-:- E eles lhe apresenfaram um dinheiro. - Disse-lhes Jesus: "De quem 
ê esta imagem e a inscrição? - Responderam-lhe: "De Cesar". - Então lhes 
disse: "Dai, ·pois, a Cesar o que é de Cesar; e as cousás que são de Deu_s, dai-
aij a Deus''. · 

CO:IIENTARIO 

Não dissera Jesus aos seus disci· 
-pulos, ordenando-lhes a simplicirla
tle: "Seja tua palavra: sim, sim; não, 
,não?" E como/ então agora usa ele 
tim s'ubterfugio para não responder 
dl~etamente à, questão proposta pe-
101 fa1'iseus 'e herodlanos? Não pare· 
ceria ,mais nobre, mais lcgilimo, 
maJs correto mais leal responder su· 
1ieriormente pela afirmativa, ou pela 
negativa, con(onne a verdade, arros
tando muito embora as iracundias do 
povo, ou de Cesar? Decitlidamer.te 
niio se compreende este procedimen
to do Divino, Mestre ! 

Eis uma argumentação que Veuil
lot · atribuiria certamente a Monsieur 
Coquelet. i\lonsieur Coquelet é um 
rapaz inleligenle, que se encontra 
·em todas as eras. e em todos. os cli
mas. Amigo do prog'resso, ele adma 
todas as· grandes Invenções. Extasia
se djante do Hadio, admira a grande 
imprensa, maravilha-se diante dos 
oradores que falam muito e dizem 
lJouco, venera e respeita qualquer 
l\1onsieur Chose que por ai venha a 
surgir, Seu forte é a lealdade Cato
lico com restrições, não ha virtude 
que ele mais prese do que a palavra 
franca, o cumpÍ'imento do dever, a 
fidelidade açs contratos. Sua pala
vra segue à risca o Evangelho: "Sim; 
sini"· '"não não" · 

Se' foss~ fu.ncionario publico, 
estari:i.· no· rol dos que certo jornalis
ta classificou entre os mártires. 

Pois bem, Monsieur Coquelet, não 
compreende as sinuosidades de que 
se. serviu o Divino Mestre nesta, co· 

mo em outras respostas, aos escribas, 
f-triseus, herodianos, toda a c:asse de 
hipocritas de seu tempo. Eis: porque 
ele julga o Evangelho . Incompleto, 
imperfeito; eis pol'que ele tem r:is
triçües que fazer ao Catolicismo. !Gis 
porque ele abomina de ·n1orte aos ca· 
tolices que fazem apostolado ... com 
iuteligencia, e não expõem. suas' 'ba
terias ao alvo dos tiros certeiros do 
inimigo. - "Não valeria mais a pe· 
na morrer martir'/ Ao menos se sal· 
varia a lea.ldade, e até os Inimigos 
prcstarlani' sua homenagem a uma 
qual:dade tão simpatlca!" 

- Não, l\Ionsleur Coqu1let; não é 
preciso ser assim tão estupido para 
ser catolico. :\!ais. Jí; _preciso ahsolu 
tamente não ser estupldo para rer 
apostolo, Pois que não --é facil aliar 
a simplicidade da pomba à astucia 
da serpente. Não se -tomando cuida
do cpm esta ultima qual'dade, a pes
soa pode termiiiar no cinismo mais 
revo!tànte; como a· má cllmpreensilo 
daquela pritneira tem como filha a 
idiotice mais ridicula. O necessario 
é eu volver o preceito de Nosso Se· 
nhor que manda que nossa palavra 
seja sempre u sim, sim;., não; não", 
nas expressões que 1pals concorram 
para a exaltação da Santa Igreja, e 
a sal ração da al111as. Em outras p11-
lavras, nosso apostolado· deve sem
pre usar meios lícitos, mas todos os 
meios lícitos. 

E meios Iicitos são todos aqueles 
q•1e não faltam à verdade, E é "tão 
[acil não faltar à verdade,· Basta niio 
mentir utmca. 

ESCRITORIO "TEMIS" LTDA. 
DJ,~ 
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Jornal comunista faz acusações ao uer..o estrangeiro 
- ,Protestos do Arcebispo Metropo!itano e do Cabido-

I'or despacho. procedente de São Sal
vador informa a N. C, qtte um sema
n= :·io daquela cidade pub1ica o pro~ 
testo q,1e o Cabido Metropolitano di
rigiu ao diario "A Tribuna"· da mesma 
cidade, "contra as caluniosas acusações 
feitas ao Clero ·estrangeiro". 

Num breve telegrama, · o Exmo e 
R::vmo Mons, D. Luis Chaves e Gon
zalcs suspendeu sua assinatura da 
"T.ribuna". Urn movimento de "boi
cot" que foi _iuiciado pelos católicos 
revela a profunda aver.sãcJ que .susci
tou uma. serie de artigos atacando a 
Igrlja Caté,Jica Apostolica Romana, pu
blicada pelo citç1dô diario sàlvàdo
rense "A Tribuna·•, cujo diretor · Pe
Jro Geoffroy Ribas é · cónhecido, Iider 
da esquerda. Ein um editorial, o fC
man .. rio católico "Criterio" pe'rgunta: 
"Forr iará esta campanha anti-católica 
parte do plano conjunto ditado por 
Moscou• e ~xposto no recente congres
so comunista do Mexico? Nem afir_; 
mames, nem o negamos. Unicamente 
queremos dar a voz de alerta... · 

Em notas, editorais e ç1rtigos sucessi
vos "A Tribuna" manteve uma cam
panha de blasfemias, insultos e acusà
ções contra o Clero e contra a Igreja 
Católica "A mais elementar honradez 
jornalistica - refutava numa . edição 
extra o semi.nário católico "O Crite
rlo" - exige que todas e cada Ullla 
das afirmações e ~cusações que se fii
çnm, séjam · suficiente e concretal"\1ente 
provadas,,. E "A Tribuna" rião pro
vou' nenhuma de suas calunias. 

"Com efeito,-o citado diário, ·depois 
de pronunciar-,se çom irreverênçi\l, ~o
bre o Santo nome de Jesus, de tratar 
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com descortezia o Arcebispo, e · de 
atribuir a Igreja "â pretensão de con
verter-se em dona e senhora de nos
sas instituições governamen~is", acu
sava ao Clero Católico de estar "fa
zendo um trabalho dii,associador, sub
vérsivo, demagogice· e falso"; e de ser 
o "baluarte fascista na Amerka" Suas 
calµnias deram lugar à. expõsição, por 
parte dos católicos, das doú'trinas' 
fundamentais clifondidas pela Igfoja. 

Essas acusações são formuladas
não só por um. jornaleeo de São Sal
vádor, mas enconti::,am-se _comumen'." 
te nas fofüas ou ein artigos velada
mente vermelhos, l!:squecem estes 

falsos apregoadores da 1,iberdade, _que 
a mésma bândeira quê eles·defe11dem 
esteve, em uma epoca e'n'l que; à.') de
mocrácias lutavam seÍn esp'erança ge 
vitorià, saqueando, desfruindo, e 'ma
.tando tudo.aquilo que lhe cabera-.nu
ma fraternal .divisão de W1l .pa!S inde, 
fcso ..,_ a- Poloniâ.. Quando· as Dl)• 
mocracias asseguraram I)ela sua ener
'gia, pelo ,seu trabalho ,e mais que i.u
do pelas graças. de Deus J:'fosso _Se
nhor a vitoria; essa mesma. band,e'i-;, 
ra rubra mudou. de facão para torpe;.> 
dcar essa mesma vitoria, ésqµecendo 
que a Igreja êatólica<Apo.;tolica Ro-, 
mana, · ainda quando grandes J)oten
cias -europeias ·trerrii.un perante o· III. 
Rei eh- e: cediam, atemor_liadoa a 'Austda . 
e a Checoslovaquia, já tinha, condenado 
toda e quaÍquer .especie de totalita
tarismo preto, pardo ou vermelho. 

Sua. Excia Revma. Mons .. Cha\iez' e 
Gonzales declarou num artigo . que: a:· 
"essencia: doutrinal de todo o sisterno. 
verdadejramente. totalitário ~em ·sjdo_ 
coridenada repetidamente pela _Igreja 
Católica, . qualquer que seja , a forma 
externa: - fascista, nazi, , comunista::." 
E fazendo suas as palavras\ do Exn\.o 
e Revmo Mons', Gustavo · J. · Fránces
chi; de Buenos Aires, acrescentou:' 
"O totalioorismo, ·- não estàndo cortsti
túido pela fonna exterior' do regim~ · 
poHtico, -sinão pelo pi·jncipio' de filo
sofia moral e. politico social. que o 
anima, pode a_ssumi,: até mesmo a 
:forma apárentemente contradit.oria da 
ditadura democratica, como desgraça
damente · · sucedeu com alguns paises 
da Amé1·ica, ·pois pretendem absorwr 
da América, pois •, pretendem 'absorver 
tudo, aspiram a abra:ngel" tudo," Afir
·mando que é "uma verdadeira· calu
nia" dizer qu~ o ._ clero "sustenta os 
erros funéstos de, tótalitarismo,"; tid- _ 

NOVA ET VETERA 

vertiu o Prelado salvadoreses: "Pre
cisamente o vocabulo totalitarismo ad
qufriu seu sentido atual no seio -:lo 
faéismo italiano que recebeu sua de~ 
finição, por assim dizer, na polemica 
ocorrida com a Santa Sé em abril do 

· 1931" "O que se passa simplesmente 
é que, com preconcebidas· intenções de 
o ferir Clero - sobre tudo no mo
mento im que reclama os direitos do 
povo. católiccJ salvadorense - se apro
veitam seus detratores de qualquer pa
lavra que adulteram com remarcada 
malicia": Umà· serie grande de· arti
gos escritos pór Sacerdotes e leigos, 
publicados na imprensa salvadorcnse, 
prolonga· o tràba\.ho de exposição do 
Exmo: e Revmo. Arcebispo Metropo-
1itano. · 

Abda comenta "Criterio", por· 1110-
ti;o da ·arenga da "A Tribunà" os 
.protestantes· entraram nW11a verdadei- · 
ra avalanche de cartas é a1iigos con
tra o Clérn católico apostolico e· ro
mano, convertendo a ''A Tribuna" na 
tdbuna do protestantismo· ,rt curio-so 
observar que muitos dos que proclà
mam a liberdade dos cultos, a utilizam · 
como bandeira para cerceai· os direi
tos da religião que professa a imen
sa maioria dos· salvadorenses". 

SGHUSGHN!GG. AINDA ESTARA 
VIVO? 

. Infomm a N. C. que varies perio
dicos · europeus têm publicado algu.:. 
mas noticias sobre a possibilidade do 
chanc1eler KÚ1i; Schuschnigg estar 
ainda vivo. 

As autoridades do Vaticano infa
maram que até_ o presente, nenhuma 
informação que pudesse confirmar 
aquelas noticias, foi recebida pe1.J 
Vaticano. 

Será imensa a satisfação do mun
do católico, se o grande chancele,: for 
encontrado vivo nos campos de con- ' 
centração. 
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O santuarro de Crist<> Rei, e.ín eonstru!;ão no. Tatuap! 

A Atquidiocese de São Paulo, con
t.i' agora com ura Santuário, consa
grado a Cristo Rei! Há cinco anos, 
110 bairro Tatuap_é, nesta cidade, está 
se construindo a Ir:eia de Cristo Rei, 
O povo católico de Tatuapé, em cola
boraçãô com os bknemeritos Sacerdo

. tes .da Congregação do . Verbo Divino, 
"- sempre mais e mais coroados ,cs 

BENTA 

esforços. feitos;_ em .:favor de sua' lgre• 
ja paroquial. Já no abo passado, cele
brõU-Sf' a cobertura da Matriz. Neste 
ano ergue-se ao . alto a esbelta 
torre, ei;n cujo cimo, será hoje coloca
da a crtiz. P:1ra este dià, festa· de 
Cristo Rei, foi elaborá.do . um esple11-
dido programa,- preparado por Nove~as 
solenes nos dias·. 20 a 28 de Outubro, 
ás 19,30. · . 

Pe . . Adalberto . de Paüla Nunes, S. i D. S. 

Dia 29/festà do Divino Padroeiro: · 
ás 5,30,,Mksa éin louvor: de Cristo Re!, 
com cóniurihão geral do .Apostolado · da 
Oração, As 1, ·Missa em louvor_ de 
Cristo Rei, com comunhão geral dos. 
Co1igregados Marianos, das Filhas de-• 
'.Mari.:, crjanças e · todos- devotos de 
Cristo Rei. As 8,30 Missa em · touvoi;
de e: Cristo Itei, pelas crianças. As. .10 
horas, .Missa solene cantàda, em ação, 
de graças a Cristo Rei, poi: todos os · 
benfeitores .) amigos do Sa.ntuárfo. As 
15 realizat-se-á a tradiciorial Procissão 
havendo· na voltá à entradana Igi-e-, 
ja, pregação por conhecido orador: S~'!' 

A agua benta é-um dos sacramentais 
da Santa Igreja. Se formos ·mg,uer-ir 
a .súa origem,. jremos encontrar o seu 
uso já rios tempos apóstolices. Remon
ta, poi!i o ·uso 'deste Saçramental. às 
primeiras ·eras · do cristianismo. 

Como ó seu nome está a indicar, 
a agua pen.ta é uma coisa santa, que 
merecé tôda ·,1 11035a veneração 'e todo 
o ·nosso respeito. Em virtude da óra;. 
ção litúrgica que o · Sacerdoté. profe-
riu sôbre a agua natural não podemos .• 
mais, aplicá-'la para outros Úns quCJ 
1-Íão _ sejam· religiosos. Porquanto; a 
agu:i, foi tirada do seu uso profano 
para ser utilizada pelos fieis para fins 
inteiramente religiosos. 

É a pr.ópria Igreja de CrlstC) que nos 
dá o exemplo · do quanto tem -em alta 
estima· êste · sacramental Frequente-. 
mente, ela se utiliza de aguá benta nas 
funções de diversos atos l\túrgicos,, 
Não há uma benção em que seus mi
nistros não lançem mão deste podero
so :ac;ramehtal afim de impetrar . os 
eft.itos espirituais,. próprios -de . cada 
l:ienção. E com ela que o Sacerdote 
asperge os nos3os doentes, os nossos 
campos, as nossas· casas, etc. A en
trada de nosos templos, vamos encon
trá-la, em lugares bem vi.síveis e aees
siveis a todos, afim c,e que os fieis 
SI! persignem com ela, quando vão fa
lar a seu· Deus e, imploi:ar-lhe as gra
ças de qúe t~m mais necessidade, na 
Casa do Senhor. 

As . familias. · piedosas tudo fazem 
para que a agua ben\a não venha a 

faltar e,_1 seus lares cristãos, -Córno 
impr=iona vivamente o visitante que, 
ao ser introduzi:do nos dive[SOS apar
tame_ntos de um lar profundamente ca-.' 
tólico, depara com pequenos recii;>ien
te's contendo este utilissiino sacramen:. · 
tal da nossa Santa -Igrej'a! 'Ass:rn 
costumam fazer as familias genuina
mente católicas e que . ptoc'uram 'vi
ver e praticar aquele "sentire cum 
Ecclesia", hoje err, dia tão necessario 
heste mundo ~e confusão em que vi-
vemos .. 

cho · 
A Pa1'oquià dirige o seguinte apelo: 

"Povo de São Paulo! :Povo da mi
nha terra da .Santa Cruz! Vinde·e vêde! 
o nos~ Brasil naS,ceu sob ~ égide sa".' 
grada da Cruz de .Cristo Rei! o· nosso 
Brasil Católfoo, o nosso São Paulo, es" 
tá ·çonsa_1rárido ao Senhoi: do Univer

Inielizmente, .há muitas· pessoas que , so uin . Templo,, um . Santuário, que_ sp. 
por má fê ou por ignorância _das coi- · levanta 110 Ta~uapé. ·Cristo Jesus deve 
sas · sacras empregam êste sacramental reinar em nóssos _ corações, em .nossoa: 
para fJ . supersticiosos ou inteiramente· . lares, !lÍn nossa P..tria! O seu Cora-
indignos de uma coisa santa. Aqui não çâo-Rei é digno de nossa honra, lOtJVO~ 
ve1nos o uso da agua·benta, mas· sim, o e adoração! Ajudemos todós tanto ccin 
seu destestavel abuso. nôssas preces, cm pel , sacrifícios, 

Nêste · ponto, -.s espíritas são mes- · pa~·a que .quanto antes sé compll:te a 
tres consW11ados. Em quantas "recei- construção _da Igreja de Cristo, Jtei, 
tas" de espíritas, macumbeiros, óu pará .assün· ajudatf!JOS à maior é,tten-
benzedores, não se e:11ige uma aplica- são . do Reino de Cristo Jesus;. para 
ção da .agua benta "afim de qué o que .b nosso :Jrasil seja .abenço11dot 
doente recupere a saude, seja -feliz erri Para que Q no$so Brasil plarche sob .as 
alguma empréza, etc!" É uin sacrilé- bt'!nçãoi; auspiciosas de Jesus, uno e fir .. 
gio! · · ' ' me e ségm·o n-:> cam_iiµió de feliz pros• .. • 

E muitos fieis se deixam enga11ar peridade; marche é contribua para o 
p9r êsses charlatães. que t'íão têm pejo vitoriosõ triunfo da. Santa Cruz :de 
de , · rcer uma profissão a serviço Cristo Rei! . Para que o nosso Br~. 
dos poderes infernais. Quantos católi- Terra da Santa Cruz, se torne ,sempre. 
e.os que obedecem cegamente âs or- mais de Cristo, todo de Jesus!" · 
dens de quem vive· a': menosprezar os 
preceitos da Igreja e a desrespeitar as • w eJ · <.1 " A I w ~ t ló U 
coiilas mais sagradas e m,ais Santas ela cl o V • 1 6 f o 
Igreja! · • L E G 1 O N A R I O "' 

E m dois grandes grupos princi
pais ·se _ dividen, os partidarbs 
da campar.ha de silencio em 

torno da palavra do Pa:pa: - Há c,s 
que publicame,nte recomendam que se 
arquivem' as Encíclicas pontifícias, 
por constituírem um entrave à liv:-e 
pro'[lagação dos erros modernos, Em 
segundo lugar ha os que se cm:1fes
sam filhos obedientês da Igreja, mas 

por ordem de Pio IX, "afim de que, 
neste diluvio Jc erros, os católicos fi
vessem uma direção · seg~ra." Eis, na 
integra, essa passagem da Enciélica so
bre a Constituição Cristã dos Estados: 

"A t·espeito Ja separação da Igreja 
e do Estado, o Pontífice (Gregório 
XVI) se exprime nestes termos: -

ARQ.UIVAMENlO DE ENClC'LICAS 
com qué objetiv~ os partidari~s da es
cola americana vêem nos contar,- a to
do pretexto, vS maravilhosos .. i;?SUlta
dos da liberdade publica,· _e do direi
to- comum nos Estados Unidos? 

Que interesse póde haver, pata um 
congresso inte ... acional de sabjos ca
tolicos, reuniclos na Europa, e1n sa
ber que o "douto e santo fundador 
dos Paulistas" ádmite cordialmente o 
americanismo em seu aspetô · eclesia,
tico. . . porque, corno l"adre . piedoso, 
zeloso e pratico do seculo dezenove, 
depois de haver olhado. em. torno ·de 
si e de haver tentado lançar suas vis
tas para o futuro, nada viu que fosse 
de natt,reza a melhor servir os inte;. 
resses dá Igreja na America"? Não 
podemos insistir demasiado sobre es
ta observação: - si se trata sómente 
de questões internas, religiosas ou, po
·liticas da Ainerica, a palavra ame
ricanismo não tem razãc de ser, e es
tas questões não nos ·concerném mais 
do que aquelas da Alemanha ou d:i 
Russia, Não há razão de com elas 
empolga,: a opinião· publica, em fran
ça, com uma insistencia s~o · grande e, 
para tudo dizer, com tarifa despesa. 

-este fato inteiramente à, fecundidacie 
divina de que goza a Igreja, a qii~l; 
quà11do ninguém a. ela se opõe, quan"" 
do nada lhe cria obstaculo, se este!lde .. 
por si· propria -e Se expande; entre
tanto el · · produziria ainda mais fru-. 
tos·, si . gozasse, não sómente· da liber• 
dade, mas tambem do favo,: das biis e 
da . proteção dos pode1·es publicos " 

na realidade vivem à margem da 
doutrina catolica, passando por cima 
cfas,definições e ,1ronunciamentos po;i
tificios, coi;n o que acabam encerrando 
as Enci licàs Papais num arquivo fe
chado · a ~etl' chaves. Esta ·ultima 
raça é . mais perniciosa, por se filiar 
à dos escribas e fariseus. Não falam 
erp arquivar , as Eenciclicas, mas d~ 
fato as arquivam. 

)~ * * 
Vimos ·no ultimo numero como a 

conft1são da tése e da hipotesc a res-· 
peito das relações da Igreja e do Es
tado não constitue novidade, pois foi 
arma usada ,pelos "americanistas'' 
neo-liberais no fim do seculo passado. 
Prosseguiremos hoje a transcrição do 
que se .. cha a ,espeito no livro do Pa
dre Maignen, por onde verão os nos
sos leitores que o arquivamento de 
Encíclicas tambc-m · é expediente sur
rado. 

,. * ,. 
''. Até estes ultimes anos, um certo 

numero de católicos e alguns teolo
gos achavam que era permitido esta-
15elecer uma distinção entre a Encí
clica Quanta Cura cuja autoridade é 
evidentemente a de um ensinamento 
ex-catbed1·a da Santa Sé Apostólica, e 
o Syllabus, que eles acreditavam po
dei: considerar como um documento 
anexado à encíclica e rião tendo su.:is 
condenações outra autoridade doutri-· 
nal que a das alocuções pontifícias das 
quais todas as proposições' haviam sido 
extrai das. 

Em que pese a probabilidade dessa 
epinião no passado, ela não mais nos 
parece _conciliavel · com a nova pro
mulgação do Syllabus, inserido por 
Leão XIII no proprio corpo da Enci
clica Immórtale Dei. Com efeito, acha- . 
se . expressam-:nte declarado, nessa 

, ~9icli~, 9.\1~ ~ ~;vllabus W r~~~9 

"Nós não podemos espefar pa:-a 
a Igreja e o Estado melhores resulta• 
dos das ·tendencias daqueles que pre
tendem separar à Igreja do Estado e 
romper a concordia mutua entre o 
sacerdocio e o imperio. t · que, com 
efeito, os fautores de uma liberdade 
desenfreada tenÍêm essa concordia, 
que tem sido sempre . tão favoravl'I 
e salutar aos interesses religiosos e ~i
vis" Da mesma maneira, Pio IX, ca
da vez que se apresei1tava ocasião, 
condenou as falsa;; opiniões mais em 
voga, e em seguida delas fez redigi!' 
uma sumula, afim de que, em um tal 
diluvio de, errm, os' católicos tives
sem uma direção segura," 

E, como para· sublinhar airida mais 
o alcance e o sigr,ificado dessa decla
ração, Leão . .XIII fez reproduzir, em 
nota do texto de sua Encíclica, .as pro
posições. XIX, XXXIX, LV,. LXXIX 
do Syllabus, as duas ultimas das qu~s 
precisamente condenam. a doutrina do 
americanismo. Mas ainda não é tudo; 
afim de evitar todo equivoco, e de 
desautorar as distinções qt1e se· pudes
sem fazer, apoiando-se sobre o fato 
de que a.s referidas. proposições. eram 
simplesmente citadas em nota e não 
inseridas no texto da Enciclica, Leão 
XIII 1:esurne é confirma. o conjunto· de 
seu ensinamento nestes termos: -

"Dessas decisões dos Soberanos Pon
tífices (Gregorio XVI-e Pio ·IX), tor
na-s;i nccessario · absolutamente admi-. 
tir que a origem do poder publico cfeve 
ser atribuida a Deus, e não à multi
dão, 

"Do mesmo medo, é necessario ad• 
mitir que a Igreja, não menos que o 
Estado, por sua natureza e de pleno 
direito, é urna sociedade. perfeita ••• · 

"Nas questões de direito mixto, é 
plenamente conforme à natureza bem 
como aos. desígnios de Deus, não de 
separar um poder do · outro, menos 
aindl_~ -~ ~-- ~-- !~ mfill 9. 

estabelecimento entre eles dessa ccin
cordia que se acha em harmonia corn 
çs atributos especiais que cada socie
dade tem por sua natureza. 

"Tais são as. regràs ti:açadus,. pela 
Jg1·eja Católica relativamente à cons
tituição e ao governo· dos Está.dos." · 

Enfim, 110 paragrafo seguinte · da 
mesma Enciclica, quando se aplica a 
justificar a Igreja· da censura de uma 
injusta iptolerancia, Leão XIII renova 
a condenação da separação da Igreja 
e do Estado e da igualdade civil de 
todos os cultos: -

"Ademais, não há -para ninguem 
justo motivo de acusar a Igreja de .;;er 
inimiga, seja de uma justa toleran
cia, seja de uma' sã e legitima liber
dade. - Com efeito, si a Igreja julga 
que não é permitido· colocar os diver
sos cultos no mesmo pé legal que a 
verdadeira religião, ·ela não condena 
por isto os chefes de Estados qu0, 
em vista· de um bem a atingir ou de 
um mal a impedir, toleram na pra
tica que esses diversos cultos tenham 
cada um seu lugar no Estado". 

Certamente, não se pode. desejar um 
conjunto de declarações. mais claras, 
mais formais e de uma autoridade 
mais · incontestavel. Os católicos. 'não 
teriam "uma direção segura", "neste 
diluyio de erros", em que se· acham 
presentemente,' si a "sumula" que Pio 
IX "fez redigir"" tivesse apenas uma 
autoridade discutivel; enfim, mesmo si 
o Syllabus não exisfüse, ou não tives
se valor 1ex-cathedra, as enciclieas de 
L~ão XIII bastariam para condenar us 
doutrinas que combatemos. · 

* * *· 
Voltemos, entretanto, ao discuso do 

Congresso de Friburgo sobre o "Ameri
cani~mo segundo· o Padre Hecke1·". 
Eis· o artigo da Constituição america
na relativa à liberdade. de cultos, e 'o 
comentario, que a· companha, do cita• . 
do orador: · 

"O ·Congresso não fará nenhuma lei 
-·J1!!'1 ~stabelem ™ J~igjj.o de Jàª" 

tado, nem para imptdir (1 livre excitei-
do da religião." ., . ·. . ' 

"No artigo 'da Constituição ·;uneri
cana que· acabamos· de, citai-, h~ duas · 
clausulas. A primeira interdita a ins .. 
tituição da uma religião de Estado; o 
que, dadas às circunstancias e a epo
ca, _significam a rec~a em .consentir 
no estabelecimento da religião protes-. 
tante. . : 

"A segunda clausula declara juri
dicamente que o Estado não tem com
pete~cia alguma.· ern -. materia de reli- . 
gião, e que ele abandona· por conse
guinte o dominio religioso· inteira-, 
mente à autoridade da Igreja. Sob1·e 
este ponto, · o exercício da autorida
de eclesiastica é absolutamente livre." 

Esta interpl'etaçlo é, uma interp~eta
ção, nada_ mais; poder-se-iam :formu
lar, outras, e é pélo menos . provavel 
que os legisladores americanos tives
sem uma, bem diferente daquela. Mas, 
apezar· disso, pode. ser admitida; é sl>
bre ela que se· baseia a atitude atual 
do Clero nos Estados Unidos, é, en- · 
quanto ·os atos • do governo permiti .. 
rem que se acredite em· sua exatidãa, 
11~.o se deve adotár- outra. 

Mas quem não vê a diferença de cir
cunstancias e de lugares? · Em Fran
ça, na Italia; na Espanha, na Austria, 
poder-se-ia dizer qilé a interdição de 
constitui,: uma religião de. Estado sig
nifica " a recusa em-consentir no es
tabelecimento· da religião protestàn
te''? Em' França, notadament~; poder
se-ia afirmar que a inconipetencia do 
Estado em materia de religião impli
ca· "o abandono do · domínio religioso 
inteiro.mente à autoridade da Igreja'.'? 

Seria precis9 ,. , ser voluntariamente 
cego para ignorar que em França a 
ein quasi toda' ·Em;opa, a ausencia da 
uma religião de Estado conquz à, irre
ligião de Estado,·e a.in~ompetencia ou 
a neutralidade religiosa do poder civil · 
~_ç P"itg~emi ~ WQ, 1).9 ~ W~• 

· gato;io das instituições publicas e ,dos 
personagens oficiais. 

Ai está po, que LE/ão XÍII, na En
cíclica .aos. Católicos fri:1µceses, dese
jando evitar, sem duvidá, o abuso· que 
pçideria ser feito de sua palavra, ex
ptessamente éondenou, em França, a 
aplicação 'de um regime que pode ser 
digno de tolerancia··cm outros paizes; 
ele interditou aos católic;os a preco'
nização dessa. separação da Igreja e 
do Estàdo, precisamente por causa 
das intenções daqueles que a deseja1it, 

Eis as proprias palavras de Leão 
XIII: 

"Os. câtólicos não devem. sustentar 
uma tal separação. Com efeito, de
sejar que o ·Estado· se separe da Igte
ja, será p.esejar, por uma consequen
cia logica, que a Igreja seja reduzida 
à liberdade d,1.viver segunào o DIREI
TO COMUM a todos .os .cidadãos. 

Essa separação, é verdade, se produz 
em Cl!rtOS paizes. · É uni modo de ser 
que, si tem SEUS· NUMEROSOS . E 
GRAVES INCONVENIENTES,· oferece 
tambem algumas vantagens, sobretudo 
quando o legislador, por uma feliz in
coere~cia, .não · deixa de se . inspirai: 
nos prin-:ipios cristãos, e essas vanta
gens, BEM QUE NÃO POSSAM JUS. 
TIFICAR Q·FALSO F!RINCIPIO DA 

. SEPARAÇÃO;. NEM AUTORIZAR 
SUA DEFESA, tornam entrftàntó (\ig
llô de .tolerancia uin estadó de cais~ 
'qu-e, praticamente, não é o pior de to-
dos. · 

Mas, em França, nação católica . por 
suas tradições e, pela Fé presente da 
.grande. inaior'· de seus ,filhos, à IGRE~ · 
JA NÃO DEVE ser colocada na i,itua
ção precaria que· ela sofre· em.-outros 
povos. Os católicos não podém pre:. 
coriizar a separàção, mesmo porque de-
de f~vereiro de 1892). ' 
vem conhecer as -intenções dos. inimi
gos que a desejam."_ (Enciclica de ,16 
. Ora; si não é afim ,de preconizar 

a §.eR_~fiS~ ~ Jgt_ej_a, ~- do ~tª'go, 

Mais ainda: Mesmo para a Amer.ica, 
e, falando aos Bispos ,americanos dos 
assuntos religiosos de seu paiz, Leão 
XIII. muito formalmente condenou o 
americanismo em algumas linhas ,. da · 

.,Enciclica Longínqua Oceani, de 6 de 
de janeiro de 1895. 

Eis as suas palavras: ... 
" . .e. No meio de v.ós, com efeito, 

graças à boa constituição do Estado, 
não 'estando a Igreja constrangida pefos -
laços ele nenhuma lei e estaridó de
fendida contí-a a violencia pelo di-
1·eito comum e pela equidade dos. 

julgamentos, deteve éla · , a liberdade 
. garantida 'de vive,: e de ' agi,:. sem 
· obstaculo. Todas- estas observações sã'> 

verdadefras; entretanto ,torna-se ite
cessario evitar ufu enó: - que 11.ão se 
vá CO!Jcluir disso. que a melhor situa:. 
ção para a Igreja é essa que ela, tel11 
na América, ou então que seja permi- ., 
tido e util separar, desunir ps .inte
teresses da· Igreja e do Estado, como · 
na America. · 

Com efeito, si a religião católica é 
honrada enti·e vós, -si ela prnspera,- i;i, 
m~S!}lQ. _ ~l!',, · gj:~çe_u. Àe:1'.(;-lle atribwt · 

.• '. ! :-

Nada poderia ser mais claro e con,;; 
cebe-se o despeito de uma parte d~s 
catolicos norte-americanos que d<ts
viâram o golpe · desferido .em seu sis;. 
tema, fazendo, silencio em tomo desta:'. 
Enciclica, · 

rrata-se, ,na realidade, de uma dou
trina que . coloca a i;epara~ão da Igre
ja e do Estado eniie essas coisas fund~
mentàlmente americanas, que, D~us . · 

,deseja entre os povos civilizados de 
nósso tempo". É a repetição da vdlia . 
formula lfüeral: ...;. A Igreja livre no 
Estado ilvre, :Encontramos a déscrição 
viva e original desse despertar do li
beralismo na pena de um escritor dQs 

. Estados Unilios: - · · , -
· "Aqui, nos Estados Unidos, nós nos. 
achamos · às voltas com o liberalismo, 
que se dis_farça com o nome de a!ile-
ricanismoi . . . . -
· A guarda de Napoleão ·dizia: - "a . 
guarda morrE: mas não se rende!". O 
liberalismo, pelo · contrarió, se rende _ 
algwnas vezes e parece dormir,' 'mas . 
_não morre . nunca. 
· Depois do ano. de 1870, .acl'eclitava<o' 

~ se estar o liberf;ilismo · vencido . para 
sempre; mai.,. neste · paiz, faz.,se pouco· 
caso das Jições . dá historia, não se ' . 
cuida do que existe · na velha Europa; 
e o liberalismo se P<>~ em campo e se 
crê • de novo · . .vitorioso, Entretanto,· 

, prefere ser chamado americanismo 
< Esta : 'palavra está, bem ,escolhida, 

vos. asseguro. . · ' 
QJ.iando se censura seti liherali,s .. 

mo, eles se mostram espantados:.: -
"Então, dizem, não existe ·o liberalli!
mo desde a definição .de 187-0: somos 
todos ultramontanos; mas. somos cató-
licos modernos/' ·, . · 

' ~· ,* ,., 
Como diziamos . no começo ãesta 

cronica, . o · rtí<il do ai:q1.1iva'mento de' 
Encíclicas é velho .. Esta amoztra- wt11 · 
Yenc~tá qualquer l~iior ingenuo1 , . . . . ,. . . . -- .,,~ .,~ .... ,. 

>-
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TELEGRAMAS- DO RIO FEIJÃO PARA A EUROPA 
SÃO P.\l:Lo, -- Di,·ulg-a-se nesta 

c.:--ipita I co111 o representa·nte · d:t 

Nova Corveta 
RIO, '(ASAPRESS) - A Organi1,a

ção La;ge entregou, mais uma corveta 
:i. nossa Marinha de Guerra. 

A nova. unidade· da nossa Armada re
cclx'rã o nome de "Barreto ele Me11c
zes ", como homenagem ao grande he
rói brasileiro, que teve parte saliente na 
guerra. contra os holandeses. 

Naufragos noruegueses 
RIO, (ASAPRESS) - Proceelentes 

i:le Porto Alegre; chegarão pelo aviáo da 
linha gaucha .da Panalr, o capitão In
golf Bertini Gaulien e o oficial Carl 
Haakon Mielko Pederser, resp€ctivameu
,te comandante e chefe de maquinas do 
navio . .norueguês "B:-aga.nzaH, des~ruido 
à~ 14 horas elo dia 12 do corrente, em 
virtude de umà explosão diante da cos
ta. do Rio Grande do Sul. 

Esta. unidaele mercante, que vinha de 
portos platinas para a Ingglaterra, des
locava 3 9ó0 toneladas. e trazia 50 ho
mens de tripulação. 

Com a sua. destruição; pelo incendio 
que a. explosão provocou, os tripulantes 
fizemm-se ao mar ·em baleeiras, uma 
das quais foi recolhida pelo navio ar• 
gentino "Rfo Sa:Jado", no dia. 18, · 

O navio platino, que se. dirige a -Noya.· 
Orleans, arribará ao Rio afim de dar 
àesembarque a essed naufragos, em nu- , 
mero de 15. 

Os 35 estantes, juntamente. com ague• 
les dois oficiais; deram á costa âo' Rio 
Grande do S,ul, onde foram recolhidos 
e tratados da: me_lhor forma pornlvel 'pe
las autoridades navais e estaduais, e hos
pedados pelo consul norueguês em Por
to Alegre, sr: Vixlan 1WJgg. 

Receberão av10es 
treinamento 

de 

í'l.IO, (ASAPRESS) - Alem do Mro 
(Hube do Brasil, com _sede nesta capital, · 
:!"oram contemplados com aviões de 
l;reinamento primario os aero clubes das 
i;egu.intes .cielades: Paa.guassú, Assis, 
Lins; São lvla.nuel. Ibitinga, Tanabi, Itú, 
Ribeirão Preto, Ourinhos, Monte Apra-
11:ive1, ·· em Minas Gerais; Carolina, no 
Maranhão; Cachoeira do Itapem'irim. no 
Espirit5>· Santo; Caxias, Ba.gê e Alto Ta
quarl; no· Grande do Sul; Natal e Mos
son,;. no Rio Grande do . Norte: Córnelio 
l'rocopio e Paranaguá. no Parai1á: Con
quista, na. Baia, e Goiania, em Goiaz. à 
estas ciciàdes foram distribuidJs 23 apa
relhos,. 

Quém · será o novo 
· baixador do Brasil 

França 

em= 
em 

RIO, (ASAPRESS) - Com o l'CCO• 
hhecimento do · governo francês de De 
Gaulle pela nação brasileira, será nQs• 
:;o_ prímeiro representante. diplomatico 

· jünto à França, o diplomata Castelo 
Brà.ntc,. Slarl,. que exercia as funções 
des'dél:.·.c:.lu do Bràsil em Arge'J,-e que 
a5sinl' qr:' ro1 \lcupada a metropole fran
cesa. peJ.ts · tropas , das Nações Uni<;las, 
1·ecebera· ordens de . para ·1á se transfe-
1·ir, · Até que .seja, pois, nomeado o em
baixi<do1· do Brasil em Paris, Castelo 
Bi·anco c1a.rk, .será, de 'rato, o 'nosso re
prese_ntante ~entro ela França libertada, 

Novo comandante e góver= 
nador de Fernando de 

Noronha 
RIO, (ASAPRESS) Comandará a 

-tropa sediada em Fernando de Noro
nha,· .cumulativamente com o governo 
dô ·.,referido territor!o; o "coronel Felix 

· AzaV!buja. Bri.ha.nte, <;J.esembarcou, nes
ta' cápltal, procedente dos Estados Uni
dôs. O coronel Brilhante era o nosso 
adido militar junto ã Embaixada de 

· Londres, 

Criadas novas 
rações 

condeco .. 

RIO, (ASAPRESS) -- O governo aca,• 
. ba. de· criar varias. condecorações, como 

, premio a oficiais da ativa, reformados, 
1da 1•eserva e civis ·que tenham prestado 
serviços relevantes de qualquer nature• 
za, !igaelos. ao esforço de guerra, dentro 
e fora do pais, bem como aos militares 
em geral, que ~ distinguiram em ,ação 
de bravura e espírito de 'sacrifício, no 
desempenho de missão de .combate. 

; ·Uma das· condecorações é a "cruz de 
Combate",· destinada a· militares que 
sé destacarem em ·ação· ou que pratica-
1·em ·espírito rie sacrií!clo no desempe
nho de missõzs. Essa "meda,lha" será 
tambem conferida a unlelades _que se 
dest_acarem ·na luta- - a de segunda· 
classes - a.os participantes de feitos êx
cepclonais. praticados em conjunto par 
v'ariós militares. 
' Tais medalhas de guerra e· campanha., 

doperão ser conferidas a militare,5 dos 
çxercito-s das nações amigas e aliadas 
que baJam celebrado no esforço de guer
ra. nacional. ou tendo tomado parte na 
guerra. incorporados às nossas For1,1111 
Exped!cionarlas. · 

600 tratores 
RIO, (ASAPRESS) - Revela-se nés-· 

ta cidade que deverão chegar em bre
\'e dos Estados Un!do.s, 700 tratores, 
afim de atender às necessidades. a 11ods· 
sa. agricultura. 

o governo norte-americano ressalta 
que autorizou tal exportação, atenden
do a eiteractos . pedidos pelos · Ministros 
da Agricultura e da Fazenda,, srn. Apo• 
l:mlo Sales e Souza.. Costa. 

Exportação de algodão 
RIO, (ASAPRESS) - O volume de 

algodã9, remetido para o . estrangelo, 
até agosto do corrente ano, corresponde 
aproximadamente a 60% do nivel atin
g!cto pela toneiagcgm(exportada no a110 
de 1942. 

A exportação desse produto tem 
aumentado, acusando um aumento de 
39.351 toneladas em confronto com a 
c:o ano passado,. quando atingiu a 
6C.929 toneladas. com relaçãn a.o pre
ço e comparando com o ano de 1942, ,a 
tonelB.gem está valendo mais· dois mil 
cruzeiros. 

f: interessante resrnltar que' deixamos 
de realizar qualquer exportação pai-a _a 
America do Norte e que na parte sul 
das Amerlcas quas! que só temos ex
portado para a Colombia. 

Regressou o · Ministro 
Guerra 

da 

RIO, - (ASAPRESS) - conforme es
tava. anunciaJ;1do, chegou dia 23 a esta 
capital o general Eurico Gai;par Dutra 
que teve brilhante recepção no ae1'()por
to de Santos Dumont. 

Ali foi recebido pelo representante do 
·Presidente ela Republica, ministros de 
Estado e a comissão · organizadora · dos 
festejos, tendo à frente o general Maurí
cio Cardoso, chefe do Estado maior; ge
neral Valentim Benicio, · comandante da._ 
La. Região Militar; deltgações da indus
tria. e comercio, e_ aut_oridades. 

Prestou as honras dci estilo o Batalhão 
de Guardas. 

Reparação dos edificios de 
nossas -embaixadas na 

Europa 
RIO, (ASAPRESS) - O Presidente 

da Republica acaba de a1}rovar _um pa
recer do DASP, sobre pedido feito .pelo 
Ministro das Relações Exteriores, pa-
1·a.- desta.que da !mporatancia da CriS 
200.000,00 da dotação de Cr.S ....... . 
3.000.000,00 atribuída àquele Ministerio, 
pela consignação III "dlsponlbilade~ ", 
sub-consignação 05, item 01, Tabela 
Discriminatlya , 10 do vigente orçamen
to do Plano de Obrru; e Equipamentos. 
Essa verba destina-se à reparação· .do 
edifício da nossa embaixaela em Lon
dres e em outras sedes da diploma.eia. 
brasileira na Europa .. 

Suspensão · das restriçõe_s 
aos italianos 

RIO (ASAPRESS)I - Recentemente 
clivers~s pedidos foram· enviados ao Pre
sidente Getulio Vargas, · sollcitando a 
suspensão das restrições imp1stas aos 
suditos italianos em face da atuar si• 
tuação da guerra, 

Todos esses pedidos' foram enviados 
ao Ministro interino da Justiça., · par 
quem foram estudados, tendo o Ministro 
Ma.rcondes Filho, que responde pol ex
peditente daquela pasta. em s~u · ultimo 
despacho com o Cheie da nação. apre
sentou uma longag exposição de mo-
tivos. · 

O· Presidente . da. Republica, solucio
nando o assunto, exarou de proprio pu-. 
nho o seguinte despacho: 

'' Volte ao Ministerio da Justiça pam 
que sejam imediatamente suspensas as 
medidas policiais de carater especial re
ferente aos italianos. 

Qua.nto às outrru; medidas remeta-se 
ao exame do Ministerio da FazendA ". 

Conferencia 
RIO, ( ASAPRESS) - A Associação 

dos Antigoo Alunos dos Padres,' Jesuitas 
p1-omoverã uma conferencia do sr, 
l.'.defonso Albano, que rebaterá as "fan
tasias" do Deão de Canterbury. 

Essa conferencia terá lugar· do audi· 
torio da A. B. I, 

TANAGRAN 

nios especiai! 

a mulher. 

de seus hnnno-

Tanagran remoça 

Oeclaração à Praça 

P. Machado & Filhos 
estabelecidos nesta praça, no Largo São Bento, 40 vem comu

nicar· aos : seus amigos, clientes, · fornecedores·· e estabelecimentos 
bancários do país,, que foi feita umà alteração no contrato social 
dll firma, mudando à 'razão social par., 

• ,. < 

P~- ·Machado & Irmãos 
. qlle _continuará a responder por todas as obrigações sociais da 

firma antecessora. . , . . .. . 
.Os sócios solidários remanescehtes Francisco de Paula Monteiro 

Machado, José Benedicto · Monteiro .Machado, e João Monteiro Ma
chado, admitem como sócios· i:ambem solidários, os seus tres irmãos 
- João Baptista Monteiro .'\1achado, Antônio Monteiro · MachacJo 
e Moacyr Monteiro Macha-io, continuando a explorar o· .. mesri\o ra
mo de negócios e a1Jmenl,md:> o seu capital social, tudo de Íicôrdo 
con1 o contrato registrad<t e arquivado na Junta Comercfo.l do. Esta~ 
do de São Paulo, no dia 20 de o·.1tubro ele 1944. 

E~perando"condnuar a merecer as atenç:ões que· há mui.tos à'nos 
o comércio · e a indústria em geral 'vêm dispensando á sue 31\ter,es~ 
sora~' c~rdialmen!e; agradecem. . 

P/ ]\1acnaoo .. ~- l(n'lãos 

Obras de 
do 

embelezamento 
Corcovado 

RIO, (ASAPRESS) ...;. A · Prefritura 
do Distrito Federal, pi-ossegue nas obras 
de embelezamento do ".Corcovado", bem 
como do -revestimento do pedestal do 
gigantesco maunmento erguido a Cris
to Redentor, com. marmore ua.cional. 
Nestas obras estão incluida..s as novas 
escada.ria de aces.so a~ "plateaux" de 
estacionamentv de veicul0s e outras·rea
lizações ornamenta.is,· bem como um no- ' 
vo tipo de iluminação para o monumento. 

Responderá pelo Ministerio 
da Aeronautica 

RIO, (ASAPRESS) - Em aviso ao 
chefe do Estado Ma-lor, declarou o ti
tular da pasta. da Aeronautica. que, de 
orelem do Presidente ela Republica. e em 
virtude de ter de sgu!r para o Chile, 
ficará respondendo pelo expediente ao 
Ministerio, durante sua. a.usencia, o 
chefe do seu gabinete tenente-cor~n(l . 
Dulc!dio Espírito Santo Cardoso. 

Tribunal de Segurança ; 

1:snRA no JUo de Jáneiro, llelo qual· 
, serão fornecidas aquele importante or
gão 50 mil toneiadas de hijão, com 
o íi1n de so,~orrer as populaç_ües fla
geladas da Euro1>a. 

;-.:esse sentido 1 a..Secréta'rla. da Ag·ri-
cu1tu1·a: re-.-r.omenda aos _la\Tador-es a. 
intensifica<:ão de feijão, principalmen•. 
te'o mulatil,IH:>, que, se-r;unclo os tecni
cos, i1~<le ser plantado nô-s cafesais
ga.-.rantindo. ao nrnslnÔ tempo, o preç:o 
de 90 cruzeiros por sacas· de 60 quilos 
de,sse produto. 

MODIFICAÇÃO DE .H0RARIO. D~ 
·TRABALHO ' I 

SÃO P.\ t:LO - Í,sprra•se que ckn: 
tro· .ele alguns dia.s· ~da ·a~sinado pelo 
lntervcntOr· 1~,cderal o <lec·reto que, con
C4?derá aos comerciarios a "semana. _in
glêsa" e modificação elo . hora rio de 
trabalho nos cineO r1t·inleiros dias d"a. 
s<:lll'Ht.na, confo1~w1.e íoi rlleteado pelo 
Sindica to dos Emnregado_s -no Comer .. · 
cio. . . · , . . , 

o projeto em --~pror:o ·encônt,.r~-se eni 
1nãos ílo Pref-Pito · PrestP:-; ]'laia, que 
naturaJ\nrn te cla.rá o s~u· parec·er favo
ni Ye1, esperando-se a. assinàtura. elo 
decreto no dia 30, .cn1 que se con1e .. 
1nora o "Dia do ·co1nerciariO". ' 

Nacional i · . REGE!TA DOS MUNICff>IOS 
RIO, (ASAPRESS) - O si•. Fernan

do de Mel, Viana, ex-presidente do Es
tado de Minas G~rals, ex-vice-presi
dente da Republica, atU/l,lmente· no exer
cici'J de sua profissão de advogado, sus
tentou, na. sessão plenaria do Supremo 
Tribunal Fedéral, um pedido de "habeas 
corpus"· a favor do ind ust1;i.al mineiro 
Walctemàr ca.margo, preso na casa de 
Correção· de Belo Horizonte, condenad·o 
pelo Tribunal de Segurança a um ano 
de reclusão e multa de 5 mil cruzeiros, 
somente por ter movimentado o sen auto~ 
:Inove! de sua resielencla ao posto de lu
brificação, ellstante 250 metros, 

O sr. Melo Viana., defendendo ··o pe
dido, fez revelações ouvidas sob indis
farçavel sensação _a respeito do c.nsu
mo clandestino de· gasolina em Belo Ho
rioontc,' demonstrando· -o contraste cho
cante dessa tolerancia. c'.lm o rigor que 
está amargurando o seu · constituh1te. 

O Supremo Tribunal Federal cone?~ 
deu a ordem. 

Encerramento do curso'' de\ 
formação de oficiais 

medicos 
RIO, (ASAPRESS) 1 - Na Escola C:e 

saude do Exercito realizou-se a ceri
monia. do encerramento do curs:> 
ele -formação de oficiais medlcos. Em
bora esse curso termine .uonnàlmente 
cm novembro ou dezembro, neste f,no, 
contudo, . a pedido dos alunos, o sr. MI· 
nistro.da. Guerra antecipou o seu encer
ramentc, afim de que os cfici$.ls medl
_cos diplomados possam integrar o cor
po de ~aude que deverá seguir proxima
mente para o "front". . 

Durante a solenidade foi. cónferielo 
um. premio ao primeiro tenente-medico 
A11tonio Samuel Batista, que foi o me
lhor aluno da cadeira de epidemo!ogia.. 

Organisação 
va dos 

administra ti= 
Territorios 

RIO, '(ASAPRESS) · - A · comissão· 
de Estud_os dos Negocios· Estaduais, em 
circular dirigida aos governadores dos 
Ter rito rios . de Amapá, Gua por é, Rio 

, Branco; Ponta Porá e· .. Iguassú, deu· ins
truções S'.lbre a. organização administra
tiva dos .referidos. territorios o.s quais só 
poderão admitir pessoal . extranuméra
rio e todos seus atJs ·terão·· carater· pro
visorio até sua ·ap1·ovação pelo governo. 
federal. · · 

'TRANSPORTES 
URBANOS 

e o·n l· Se o 
. Tels.: 2=8080 · e 2=3889 

G-A R AGE: 

Rua Luiz Teixeira, 18 

;.: ... PAULISTAS 
Sl,_0 P.\ULO, -· Damos abaixo a re

laçãó <lo~ quatro munici1)ios i1aulista 
de maior receita, figurando no~ pri
meiros )u~arcs San los;' C0111 cr. $ • , • 
26, ooo, ooo;oo, Campinas, com Cr$ ...• 
11 :600, 00.000,00. Santo An<lré CrS . , ,1 

l\. 609. 600,00 
10.000.000,00 e Ar,.raquara, com Cr$ 

Alent <le·ssPs, a.parecem, cotn ma.is .. de 
tr1~S- ·mi1hõe:-i, os n1unicipios de_ Baurú, 
,·om Cr$ 3. 200. 000,00, . Guarujá, com 
e,:$ 3.3~0.000,00, .Tun<liàl, Cr$ ...... . 
3. 000. 000,00, Maril ia, com Cr$ ...... ~ 
4. 300,. 000,00, J'iracicaba; cóm Cr$ ..•. 
3. 200. 000,00, Ribeirã'o Preto com Cr$ •. 
·1, 000. 000,00, Rio Preto com Cr$ ..... 
3 _ 500: 00'0,00, São .Tosê dos Cam!)OS 
Cr$ 3. ~,O. 0000,00 e Sorocaba, com Cri 
4.000:000,00 .• 

Cóm mais de dois rhilhões ·de cruzei• 
ros rt parece1n ... Ai. rnça tuba,, con1 Cr$ ••• 
2. 000, 000,00, Barretos Cr$ ..... ,. , .· . - .. 
2. 340. 000 ._oo,. Cam1>os fio'. ,Jordão, Cr$ 
2,400.000,00, :'iatancluva, Cr~ ... , , ... :. 
2. 30.0. 000'00, Franca, Cr$ 2, l CO. 000,0 
,Taú Cr$ 2. 000. 000.00, Lins, com C1·$ .. 
2. ;;oo. 000,00, Presidente Prudente, Cr$ 
2, SOO, 000.00, Sã9 Carlos, Cr$ . , , , ...• 
2. 060 .000, 00, São Vicente,· Cr$ ...•• •, 
2. 050. 00,00 e· 'l'aubale, com Cr$ ...... 
2. 300. 000,00: . 

o· 1nunici11io R~ ulista <fue -111enos ren
da apresenta._ é,. 0 1 de Ribeira·· que apa
rece -com apenas Cr$ :lõA00.00. 

MANICOM!O JUDICIARm 
~ÃO P'.\t:LO - ·Foram .innugura<'l~s 

ontem/ n.o .:ManlC'omio .JudiciariO ele 
.Tuqueri, mais. 360 · leitos, sendo 300 
para a seção masculina e os restantes 
1>ara a ·scçã.o fe111}ninà. . . , 

Esth·eram presentes a' cerimonia· 
inaugural ,1.ltas autoridades, lnúlusi
Ye o sr, Scl,astião ·Nogueira, de Lima, 
Secretario da, .. gdueação e Saude Pu
h1ícn-: .. que representou o Interventol'. 
l•'e<leral. 

REGRUDESG~ ÃPERSEGUIÇÃO 
NAZI . NA AUSTRIA · 

Segundo informes · procedentes da ·. 
Viena, e. divulgados pela N. C., as or
ganizações católicas . dá · Al.15tria pq-. 
deceni uma .intensa e cruel persegur-· 
ção da parte dos na:l:istas, _ · · 

Um dos 'informes revela _-que. as 
comunidades religiosas foram despo
jadas de seus pertences e seus mem
bros disp_ersados, para evitar u'ma res
:táuração; os Sacerdotes foram obri-· 
gados a ingressar· no Exercito· e na.s 
milicias de'- assalto· com o intento. de 

· fazê-los crer como cumplices das 
atrocidades perpetradas pelos · solda
dos, nouti-as . ocasiões intentaram os 
alemães . forçar os - jovens i:ac'erdotcs 
ao· matriri10nio · e a quebrar seus vot(\S 

'antes· de serem enviados, a .campos 
de concentração, onde · se lhes im
põem horas de trabalho · imcompad
veis com o cumprimento de ,seus d.:
veres religiosos. Todàs essas tentati
vas :falharam. · 

GARTÁ AO L E G I ll NA R I O 
P..ecebemos do R. P. Angelo Scafaii: 

São Paulo, 22 de Outubro 194-1 
1\'Ieu carissimo e prezadissimo dr, 

Plinio: 
No numero de hoje do "LEGIONA

RIO" vi não sei dizer com prazer IJU 

com surpreza a cropica relativa ao 
Revmo Pe. Capuchinho: Pio da Pc-

. tralcina que, se· diz, ter ci:tigmas e 
outr11,s cousas extraordínarias. 

Pessoa.lmente eu nada 'tenho contra 
esse fat ·oextraordinarfo;. mas ine ,pa
rece,'rxia cousa_.kmbrar ao· i:eu es!,i
mad.o :icmanario que por variàs 'vezes 
(dua~ 0u tri)r. certamente), a S, Con
gregaçJ,o clo Sant , Oficio re interes
sou ·deste caso e (eú não sei os mo
tivos) a sagrada Congregação do S. 
Oficio proibiu; terminantemente, ain
da. ·quando eu estava na _Italia, q•1e 
os fieis fossem visitai o referido Re
ligiÔso. Até eu queria vê-lo mas ... 
parei: ... Os doéumentos desta proibi
ção foram até publicados na '' Acta 
Apostolica e Scdis, e Comentario oficial 
da Santa Sé nos anos pasrnd~s. 

Só não sei os motivos que levaram 
o Santo' Oficio a publicar aquela gra~ 
ve proibiçã~. Foi por motivos de 
prudencia. Foi para fazer prova da 
santidade do Padre? Não sei. Eu lem
bro só o. fato ... 

RECRUDESCE A PERSEGUICÃO AO CtEROJ 
MOVIDA PtlOS NAZISTAS 

Não ·seí tamb:!m se, durante estes 
10 anos de. minha perm;mencia a'qt1i 
no Brasil; a proibição tivesse ·sido re
vogada,.. Até _gostaria .de saber ... 
mas até no,,as ordens (si não foi da\ra 
pela Santa sé) os· fatos do Padre Pio 
da Pctralcina devem pelos Catolicns · 

. serem tratados com · muita" prudenda 
porque no caso .. interveio (e não uma 
única vês) a Sagrada Coi:igregação 
do S. Oficio. 

Sem· mais, um abraço ao Carissimo 
;;,.migo, 

Pe. Angelo Scafati, S. S. S. 

SÇgundo informa. em recente despa• 
cho de Nova York, a agencia. noticiosa. 
N. e., dois Sacei:dotes cato!icos, belgM, 
os Revmos. PP .. Ernesto Rlxhon e· Fer
dina.nd Heuveneers morreram · eiri mãos 
dos nazistas. O primeiro acusado de 
haver protestado contra. a deportação 
de trabalhadores para a Alemanha, foi 
morto em consequencia ele maus tratos 
que lhe. forll'm lnfllngldos ~em um cam
po de · concentração. O segunelo foi fu
zilado sob a. acusação de ajudar sabo
tadores da Alemanha e de não revelar 
o,s nomes dos patriotas procurâdos pela 
GesJapO. 

NAO RESPEl'fAM A SANTA MISSA! 

Agentes·, da Gesta.1,0 intern·omperam 
a celebração da Santa Missa em Karls
kirche, Viena, para. · deter numerosos 
membros: da. congregação acusa.do..s de 
atentar contra. o Estado. Segundo infor
mes · fidedignos, foi detjdo . tambem o 
Sa.cer<;J.ote celebrante. 

A. RESISTENCIA CATOLICA. 
. NA AUSTRIA · 

O diado sueco "Pvensli:a Morgo11-
blaelet ", · em artigo dirigido ao Bui·cau 
de J11iorwi!.ç~ó de <;iuei:ra . de .Nova 
York, -reveli!. .que numerosos·· sacerdotes 
austriacos se. encontram presos , em 
campos 'de concentração e que é forte 
a re~l..~tericia da. Igréja Catc,licà na Aus-. 
trla.. · · · 

SegÚndo o diario. sueco,. uns 78 ·sa.
ce1:dptes foram mortos em·· suas Paro
q1ilas;. desconhece-se o ,nunlE;ro dos mor• 
tàs ~m: campo~ de· concentraçã,o. . ' 

"Um· dos mais destemidos ·campeões 
contra· o nazismo, diz o artigo, é o Ar
ceblsPQ de. Salzburgo, S. Excia, Revma. 
o sr. D. Andreas Rohracher, cujos ser
moo; são escutados por imensas· multi· 
dões que -l!CQrte11L!- ~t~gf@<l' ~q'l_ela 
Jllilg.gl) ". , • 

A PERSEGUIÇAO SE ESTENDE 
A HOLANDA , 

Gr1tnde numero .de Pa~oquias na Ho
. landa ocupada pelos . alemães . "estive
ram· durante varlos. eli.as- sem direção ·es
piritual'', devido à pratica nàzista ele 
prender ós Sacerdotes durante a noite 
e mante-los em _prisões, ·revela o "Ka.
t11olick Kompas "; periódico catolico sub
terraneo da Holanda, segundo · os des
pachos enviados ao Bureau de Informa-
ções de Gue1·ra. · 

. . . ' 

CA-IXAS 

· CONFRARIA DE NOSSA 
SENHORA DAS DORÉS 

Os irmãos da. Veneravel Confraria 
de Nossa Senhora das Dôres da Ca
tedral .são 'convidados para a assem• 
bleia geral, que será · realizaçla hoje 
após a Missa das 9,30 horas, na Igreja 
da Bôa .Morte, a-fim-de tomarem 
conhecimento do relatorio anual e 
prestação de contas. 

R'URi\ IS 
O Evangelho · em ação social O · 1.o Congresso 
rea~izado pela Federação das ·Caixas· Rurais -· Novas 
bençãos e ,apreciações sobre a propaganda raiiaiseana 

Tomaram. parte 'na l.a Semana So
cial . das Caixa!i Raifaisen; no Rio, 

· como representantes · da:; organizações 
do sul · e do norte, .os .. drs. Francisco 
Veras Bezerra, pela .. Caixa Rural .~ 
Operaria de Natal; e Orlando. Brasil, 
secretário da: Fazenda da Intérvento
ria de Santa . Catarina. , 

Registramos as ultimas· mensagens
recebidas pelo dr. ·plácido de ,·Melo. 

O dêsembargador. Rocha Lagoa as
sim se manifest:>., em: telegrama, sô-, 
bi·e "O. Evangelho· em Ação Social" 
"Profundamente · . sensibilizado, agra
deço . ao eminente .Amigo . a· oferta de 
um exemplar · de ·. seu ultimo . liv_ro, 
cuja· leftura proporcionou-me grandes 
ensinamentos". - :. 

O Arcebispo de São,.Paulo, escreve, 
com data -de 7· de . Outubro, do · Mara
nhão, o · seguinte: "IÍJ sinu . Jesu! 
De há· muito, lhe sou devedor de uma 
palavra de agradecimento pela . genti
leza da precio~a oferta, que s<:? dignou 
íê\ter-Ule, cl.Q se)l 'op_ortupo tl·abalho 

' . • 

·"O Evangelho em Ação-.Social". Per
doe-me a .demora e creia na minha 
gratidão; e na minha simpatia, . pela 
patriotica cruzada em· pró!· das "Cai• 
xas Rurais". 

·influenciado pela .leitura de .seu !i
vro, disse eu algo em entrevista que 
o "Correio Paulistano", .de 7. de Se
tembro, pub.licou. Sjnto que, neste 
momento de muitas ocupações e pr_e
ocupa;,;ões· para mim, . não.• possa.· deter
me ·· mais sobre assunto de tão. capi
tal . importancia para a. vida econo
mica e moral de . nossa Pátria. 

Em São Piiulo, serei feliz se pudér, 
de ·algum modn; éooperar com o meu 
caro Amigo, -nessa· abençoada • émprê-
sa. · . 

Recomendando.:.me muito às -suas 
caridosas, e fervorosas orações, quero 
ter a honra· de abraçá-lo e de me su-

. bscrever ,.... . Seu . patdcio amigo e se1·
vo obrigadíssimo - Càrlos Carmelo. 
1le Vasconcelos-M'.oja; ,~tce'J2i,sP.Q pe -
São p.._ajo," ,_ • , _ - -- --

• • I 

São Paulo, 29 de Outubro d,e .1944 

1 NOTICIAS D.P INlERlOR 
, . . IL 

s o R o·c ABA /. 

FESTAS NO SEMINARIO . .MENOR 

Ko clia 4 de novembro, enibora i1ão· 
se promovam mais as solenes .. festas 
já clelineadas devido a coincidirem 
com a posse do Exmo Sr. Arcebispo
Metropolitano de São Pa11lo, ·o Revmo. 
Reitor, Pe. Francisco Lirio 'de Al
meida, organizou um programa de 
menor pompa externá, mas, de fru
tuosos resultados espirituais: às 8 
horas S. Révma. celebrará a · Missa 
cantada, pregando ao . Evangelho·· o 
Revmo. Pe. r~rancisco Ribeiro, lente 
e ministro daquela casa; durante o_ 
dia, o Seminario estará .franqueado 
às familias sorocabanas, para visitas; 
às 19 horas, benção solene do San
tíssimo. 

Nestas solenidades estreará o dô, 
ro cio Seíninario São Carlos Borro
meu sob a competente batlita dÓ 
l\'lestre Capela· da Catedral, Revmo.· 
Pe. -José zauola. 

S. Excia. Revma.,_ o Sr, D. José Car
los Aguirre, Bispo Diocesano, trans
feriu · o lançamento da pedra 'funda, 
mental da Igreja do· Seminario, do 
l.o sabado ele· novembro para o dia 
S de dezembro quando se comemo-· 
rará Í11ais um 'aniversario da ·sa.gra
~üo episcopal de S. Exc!a. 

FESTA DE SÃO JUDAS .TADEU 

éelebrada por'. S. Excia. Revma, o Sr.·. 
B:spo Diocesano. 

. . . . 
A BENÇÃO, bO PRIMEÍRô SINO. DA, 

NOVA MATRIZ DO BOM JESUS 

Rêalizou-se doiningo passado, con-s 
forme 'nossa noticia, a benção do Pl'i· 
nieiro sino da nova .l\latrii: da Pa.ró· 
CTula ,do Senhor. Bom Jesus dos Afli-· 
tos, entrégue aos Revmos.' Padres · 
Franciscànos. ]'oi oficiada. pelo Euuo .. 
Sr.' Bispo Diocesano, - estando :1)1'6· · 
sentes.· alem dos Frades de São Fran
cisco 'àqui residentes o Revmo. Pa. 
Anfo;1io Simon Sola, 'p'aroco ele Jta
peyà; grande numero de associações 
e os padrinhos, especialmente con
v1dados: . dr:· Josê/ Fernal, Prefeito, 
e .sua exma. sénllor'a; major Abilio 
Soares, · presidente do, Conselho Cen• 
tr:ll · Vicentjno, e exma senhor'à; ·s1'. 
João Ferreira da Silva e· exma.· 
senhora; ·sr. Joâô Costa e exma. se
nhor;i,; sr. Dario Campanini e exµia. 
senhora; d1'. José Sti'itànó, direto1• 
clinico e cirurgião da Santa -Casa; 
sr. Osmar de Oliveira, sra· d_. Oliin• 
pia Soares' e sr. Jurandir,' Rocha e 
exma senhora. 

O representante .do LEGIONARIO, 
couvidado, esteve presente. 

REVMA. MADRE M. GE• 
RALOA, O. S. B. 

Ontenl Sorocaba assistiu pela pri· 
meira· vez; à festa' em lóuvor · do Sorocaba recebeu com · grande· pe-

. "Apostolo dos ,Aflitos". De brilho· sar . a noticia do falecimento da 
sit'gular, constituiu o centi;o de . 

F 1 . Revma, l\ladre l\l, Geralda, O. S. B., 
atenção dos catolicos. •oi notave ª · '(UO pâssoú 15 anos em nossa cida· 
afluencia de de\rot-0s, não só às noi- ele dedicando-se no Instituto Santa 
tes do triduo com. às cerimonias' de E;colas_ tica, ao ensino ·de _mus'ica; D!·. 
ontem prü;cipalmente a procissão. 
Cada 'dia que passa, mais aumentá rigiu, tambem, com entranhado ze •. 

lo a. Congregação Mariana· de Moças 
a devoção pelo granel e· Apost9l\l, em e a Confraria . dó Rosário,. que -i-ece, 
nossa cidade. E, domingo, puclémr,s 'beram de sua piedade um' .notà:vel 
apreciar a intensidade dessa devo!;io. iinpÜlso naqueles anos de :i.913 a, 

Nos dias da novena e do tríduo, pe- . 1928 •. Segunda-feira, dia 23,. ·fói. ce• 
la manhã, grande era O numero de lebrada Missa de Requiem, na lgre• 
comunhões e a assistencia às !llis· · ·· 
sas era di~·na de nota . verificando-i;e ja do Rosario. , , 
que se trata de uma' devoção estl'i; 
bada na pratica sacramental. 

À entrada da procissão. falou ' o 
Revmo. Conego Benedito Marcos. de 
)freitas, 'do Cabido MetropoÍitano"de 
São Paulo. 

D_e manhã, às 6,30 horas, houve 
Missa por intenção dos benfeitores 
dJ. Igreja e da Capeta· de São Judas, . . 

·. "MOMENTO RELIGIOSO"' 

Todos os domingos às l~ ·hoi•as, 1 
Radio · Clube ., de· Sorocaba PRD-7 
tran&niite, ·sob· os cuidados da Ai;ão 
Catolica · da-. Catedral; 0 "Momento 
Religioso'\ . quando · se ·razem coú1en• 
ta rios, e .· se . pu bllcam ·. noticias 1 o cais, 
do . Estado, de,· Brasil e· do mundo. . 

!='RIMEIRA COMUNHÃO 

· -A , Diretoria , Diocesana do Ensino 
· Religioso e .,a • Congregação da Dou• 
trina Cristã promovem hoje na Ca-

. tedral a 1.a Comunhão ·anual dos Cen.• 
tros _·de . Catecismo é grupos e·scola• 
res da Paroquia da Sé, Comparece• 
i-ão,, conforme ·aviso. recebido, cerca
de 500 crianQas. •.t{ 

PARNAl'BA - P.IRAP,ORA, .. CABREU'VA. ITU' 
·- SALTO -··PORTO .. ·· FELIZ- ~-

. · .. ' -~ . i ,,, . 
auro~v,~caot~opa111f} 
' ~_'°' 17: J .~~ .. f),· . ,.,~,7~· 

Partidas·: 7,60 _,17,40'., · _: · ,Chegadaa::ll,tJ0·-18,(ri 

RU,A DOS· PijOTESTANTES, :194, - TELEFONE;· 4,4Z<i8 
iS'Ã'O.· P-A:U·L'O, 
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PROGRAMAS DE .HO.JE 
PRIMEIROS EXIBID' RES • .. 

ALHAMBRA - Amor de um est.ranho, com Basil Ratb,bone, .,,:.. APA: 
Viagem perigosa, com Karol Spepank. - Al\1C. f 

ART PALACIO - E-o espetaculo continua, com Eddie Cantor. - D. 1 
IMNI)EIRANTES - Maldição do sangue de pantera, com ·Slmone.5@on. 
iPJ.RANGA - Horas de tormenta, com Bette.- Oavies. --'- R; · · 
METRO - Cuidado com mamãe, com Susan Peters. - D. · 
OPERA_,.-. Canção dê BElrnadette. ·com•Jennifer Jones. -,- A. -
PEDRO II - Feitiço, com Lon Chaney. - APA. • 
1UTZ - Revolucionario Romantico, com Nelson Eddy. ~ APA. 

: SEGUNDOS EXIBJJ?0RÉS , . 
AMElUCA - Mestres de Baile, com o Gordo e o Magro. - A. 
· Aventura,, de um recruta, com Alan carney. - APA. 
ASTORIA - A Ponte de São Luiz Rey, com LYJm Bari. :.... APA. 
; 'I'ragedia a meia noite, com Tom Cónway_ - ·APA. · 
'AVENIDA - Mulher Sinistra, .com Denri.vs O'Kecfe. - AMO. 
· Invasão de barbaros, com Laurence Olivier . ..::... APA. ·,: .· 
BABILONIA - Candida milionaria, com Nini Marshall. - APA. 

Pimpinela Escarlate, com Leslie Ho,,·ard. - A. · 
:BRASIL - A Du BaiTY era um pedaço, com Red Skelton. - D. 
. Campeão da liberdade, com Van Heflin. - A. . ·• 
BR.4.Z POLITEAMA -· Alta malandragem, coth Bud Abbot. -- A. 

Grito de Rebelião, com Eric Portman. - APA. 
CAMBUCI - Mlsterios da vida, com Charles. Poyer, - D •. 
. O falcão e as estudantes, com Tom Conway. - AMO 
=CAPITOLIO - Alta malandragem, eom Bud Abbot. :- A. 

A mulher sempre vence, com Alan Jones .. ~ APA: 
CARLOS GàM:os·- Romeu a cavalo. com Jack Benn,'. -A. 
CASA VERDE - Chamando a morte, com Lon Cha.ner. - D. 

O medico louco, com tionel Atwill. - APA. . : 
;CINEMUNDI - A vida contra vida, John Carradine. - APA, 
' Loura em SÍngapura, com Dennys O'Keefe. - APA. 
,COLISEU - Pimplnela Escarlt.t.e, coin. Lesl!e Howard. - A. . . 
; Sherfock·Holmes enfrenta a morte, com Basil Rahbone. - APA. 
'COLOMBO·:.- Sonhando de olho~ abdrtos, com Danny Kaye. - D. 
' ·França= 'Eterna, com Charles Boyer. - R. . . 

· ,COLON ·-:- Erros da adolescencia, ·com" F'rankie Da1TO. - • A. 
' Voando. com musica, com Marjorle Woodworth, - J\' ••. 

Revolveres e laços, com William Boyd: - A. · . -~ . . 
,CRUZEIRO - Rosa. a revoltosa, com Betty Grable. - D. 
; 'Sherlock Holmes ~nfrenta a morte, com BasH Rj!,thbone. - AP A 
ESPERTA - Destroyer. com Ed~ard Robinson. - D. · 

:Ai vêm os touros. com Ritz Brothers .. - A. ·. . . , 
:FENIX - Uni drnma em cada vida, com John Càrrad!ne. - APA, 
, l;'apal por acaso, com Betty Hutton. - D. 
'·GLORIA - Pai,cão de toureiro. com Lorengo Garza. - .A 
. Bandidos contra Rurais, com Charles Starret. - AMC 
iHOLLYWOOD - Damasco, com George· Sanders. -,- APA. 
. Torvelinho fetnlnino, com Lupe Velez . .,... D. , .. , · 
'TDEAL - Pode ser ou está dlficil, com Jimmy ourante. - R 
. Adeus meu amor com Fred Mac Murray. - R. · 
!RIS··_; Revolta, com Errol Fliynn. - APA. . 
· Aventuras de Jimmy Valentine com Dennis O'Keefe. - APA.. 
!PIRANGA-PALACIO - s,ia e,cceiencia o reu. com William Powell. - A.PA, 
· Doi·mlnhoca da fuzarca. com •Judy canova. - AP A, · 
,,Ll/X - Fugitivos .do. Inferno. com Erro). Flynn. - A. 
: Am.or.à segunda vista, com. Red. Skelton .. - APA. 
.MODERNO· - Melodias da America. com José MoJ!ca. - .D. 

·.Ares. dá tempestade. com ·Chester Morris. - APJ; 
OBERDÀN.·- M!serlÔ da·cascavel,'com··Edmond' Lowe-. -·APA;· 

A·damá da Malaka. com Jacques Copeau. - R. 
ODEON, (sala azul) -. Aguias americm_1as. com John· Oarfield. '-- AMC',· 

As. 3 glorias, com Oonald O'Connor. ;.... APA.. . · . ' · 
/sala vermelha> - Assim é a gloria. com Wallace ~eéry, - APA, 

. · l;'e11go amárelo, com Bela Lugosi - AMC, . . . · 
OLIMPIA.- Á .Juà a seu 'alcance, ·com Frank Slnatra. - APA'. · 
· ·.Aventuras de um recruta com Alan C?,rney. -APA. 
PARAlZO .;.... Romance· no t~opico. com Tito Cfüizar; _;_· APA, 

A l}Olva de meu marido .. com Melwin Douglas'. - APA. . 
PAitAMOUNT - Ali. Babá e os 40 ladrões, com John Hall ...... APA 

Ela .. quasi matou Hitler. com Elsa·Lanchester. -. A: , . \ , 
,PARATODOS - Vagalume, com . Jeanette Mac Donald. - R. 
. Louco por salas, com Mlckey Rooney. - APA. 
PAULISTA - Amor a percentagem, com Rosalind Russel. - V. 

Queijo Su!ço, com o Gordo e o Mag·:o. - A. 
PAULISTANO - O medico e o monstro, com Spencer Tracy. - R. 

· ·'Capitulou sOrrindo. com Allan Lad. - R. . . ., 
PlJ/rATlNINGA ..,... A.guias americanas, com John Garf1e\d. - AML;. 

··Perigo am:arelo, com Bela Lugosi. - AMC. ' · · 
RECREIO (centro)· - Cavaleiro da policia 111ontada. com Russel Hr,yden. AMC .. 

· Condenados ao casamento. com Denn:vs O'Keere. - APA.. J· 
RECREIO (IJapa) ,_ A grande valsa. com ferne,nd Oravet. - R. . 

O filho querido, com Don Ameche. - APA. 
REX - Estmnha passageira, éom Beety Davles. - R. 
· Pistoleiros sem pistola, com Bud Abbot. - APA. 
RI ALTO - Guadalcanal. éom Prestar Foster. - .AMC. 

Mulheres de nlnguem. c.om Ginger Rogers. -· APA, 
, ROi AL - .Amor· a percentagem, com Rosal!nd. Russel. - · D 

Aventureh·a mascarada, com Sally O'Neil. - 111. 
ROSARIO .... Muralhas de Jericó, com Red Skelton. '-- D. 
R0XI - Vale sangrento, com Robert Paige. - APA. 

º Dorminhoca da fuzarca, com Judy Canova. - APA. . 
SANTA CECILIA - Alta malandragem. com Bu<l Abbot; .... A 
, r.ancloneiro do amor, com Alberto Vila. - APA. . · · 

. SANTA HELENA - A sombrada mumia, com Lon Chaney_-' R. 1 
Sherlock Holmes e a voz nas treYas, com Basil Rathbone . .,.. APA, .. 

·sANTO ANTONIO - Branca de neve e o' sete anões, .de Walt Olsney, -·A. 
· Seu grande triunfo, com Lew Ayres. - AP A. 1 
· SÃO BENTO - Tartu. com ttobert Oonat .. - APA. . 

SÃO CAETANO - Mestres de baile, com o Gordo e O ,Magro. - A. ·1· 
· · Lili; a teimosa, com Judy · Garland. - D. . 

. SÃO· .CARLOS - Num mundo de ritmos, com Kaj Klser. - APA. 
. ,Destroler, com Clive Brook. - D. 

Sl!O GERALDO ·'"t"' Noites perigosas, com Annabella. - APA. 
· . Tarzan e, o terror no deserto. com Johnny We!ssmuller. - APA. 1 

SÃO JOSE' - Melodias da America. com José Mojica. - D. 
E a'~Vida· continua, com Cary Grant. - APA . . 

· SIJ.O l,UIZ - Dama fantasma, com l''ranchto Tone. - D.' 
Galante Imp.ostor, com Ralph Bellamy. - R. · 

. ·, S.AO PAULO - Dez pequenas para um hOmem, com Oliv!a de Havillanà~ Al'A. 
Amor a Granel, com as A.1drew Sisiers. - A. 

;sAo PEDRO - Misterios da vida, com Charles Boyer, - D. 
· ·. O falcão e as estudantes, ·Wm Tom Conway. - AMC. 

UNIVERSO - Sonliando de olhos abertos, com Fran Sinatra. - APA. 
. : · França eterna. com Charleb Boyer. - D. · 

· VILA PRUDENTE - Sendas perigosas, com Freddie Bartholomew. A, 
Cabo de esquadra, com Ken Murray. - APA, 

TEA.TROS 
SÁNT'ANA - O bico da cegonha, com Eva Todor, 

EXPLICAÇÃO DAS COTAÇôE:J 
B. - BOM - Filme que pode ser visto por todos com proveito moral. 
A. - ACEITA VEL - Filme que pode ser visto por todo&, embora. sem r,ro

veito moral. 
AMO. - ACEITAVEL MENOS PARA CRIANÇAS - Filme que pelo enredo 

ou cenas pode lmpressloner o publico infantil. 
BPA. - BOM PARA A.DULTOS - Filme que pode ser visto com proveito 

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

somente· por adultos embora sem proveito mJral. 
R. - RESTRITO - Filme que pelo enredo ou cenas deve ser estritamente 

reservado a pessoas de solida fonnação moral e religiosa. : · · 
''D, - DESACONSELHADO - F'llme que pela grave im:onvenienc1a·d6 e11redo 

ou cenas, deve ser evitado por qualquer publico. 
· M: -- MAU - Filme prejudicial para qualquer publico. 

NOTA: - t Importante que o espectador não se contente com a simples cota
ção do filme ou da peça de teatro, mas que procure conhecer pelo 
menos alguns detalhes da critica. Isto justificará uma cotação que 
ifirmada sem nenhum comentaria poderá parecer injusta; e so• 
·bretudo com a leitura de uma analise ·qu,1 põe em relevo ,s ele
mentos bons e mâus do filme o espectador pouco a pouco, educará 
sua conciencia e aprenderá a julgar por si. meimo os outros filmes 
que 11:)e forem apresentados. · · 

O· boletim· da Orientação Moral dos Espetaculos contem uma 
critica detalhada de todos os filmes exibido3 ein S. Paulo. l!: publi
cado semanalmente e a assinatura anual custa CrS 25,00 na. Ca
pital e Cr$ 30,00 para o Interior. Informações na Associacáo dos 
Jornalistas Catollcos á i:ua Quintlno Bocaluva., 176, 3,o andar 
~ala 307 - Fone: 3-7760. · 

Emprêza Auto • Viação 

S. PAULO- SANi.'üS'· LTD~. 
CR. $12,00 

,pni6u~ aia.riamente ãe hora em Íiora entre. S. Pauli; ~ -Saniôs .. 

.-

-S. PAULO 
t-tua Mauá . N.0 6'/j 

ro~e] · 4-3676 

' ' 

SANTOS 
~µa tio Comercio it• s~ 

~ntl · ~,n I 

N_otícias dos Estéidê)S POLONIA MARTIR 
----·--~------···-·---·-----------------------------------------

CEARA'-
CONGRESSO E(]CARIS'.l'It:O 

FORTALEZA, (AS.\J:'rtESS) - Tê• 
ve lugar dia 25 a instalaçã,c· do. Con
gr0sso illucaristico do, 1-.l!.tU.rltê. 

0 magno certame conta ·Mm, a pre• 
senl:;a de·. S. Excia, :O. :Antonio de AI• 
meio.a Lustósa, Ar~eúl~pô· Meiropoli• 
tanó; · dlversos S'r8; Bispos, . .rntérventor 
:Menezes Pimentel, Secretarir,s ,l~ E~· 
ta.do, Sacerdotes e numer.:,sos '-Ciels. 

AMAZONAS 
. l\lOR'l'OS P.léLOS SELVAGE~S 

·'·MA~AUS, (ASA:PRgSS) - Foram 
rn.assacrat1os pelos. indic..,s, em ."Ca
choe.ü·a. Cri ·nir osa" os ·coml}ortentes · 
de uma expediçã~ inericana .ao. rio 
Alalau. - De seis 1,essoas, uma apc~ 
n·ás se sà:lvou. ·~ A e><pcdi~ão partiu 
de 1'.lanaus -no · dia oi· o ele setembro. 
tendo contrata~o n.a. cidade de Mqura 
varlos trabalhadores, partindo no ··clia. 
26,,com destino ac rio Jauper·, vindo 
a alca-nçar a ºCachoeira.· C...-iininosi',., 
no r.io Alalau. Depois de teí-. , ter
r: ·na,,:!Q , missão, já d.e resress,•, os· 
americanos vislumbraram indios nas 
margens. Acenaram 1; . forám · corres, 
pondidos. Um -oficial an,erfcano· não 
obstante as .ponderações. que lll.e· foram 
feitas pelos trabalhadores nacionais, 
insistiu no desejo de entrar em.· con• 
tacto com os sei vic!))as, dirigindo' a. 
embnrca~ão o seu . colega Baltz e o 
cabo Cio. ])ntendendo-se com .os &el-

.. va,;ens, oferecéu-lhes cigarros,. pas• 
sando todos a. fumar cordialmente. A 
ti-age,,·a .ocorreu, quando o oficial . 
americari.o_, focalizando sua maquina 
fotngrafica, pretendeu tirar ·1nstanta
neos do grupo .. Os selvagens, .a.J«rma
do$, Co1néçaran1 a bradar' · 11 ri1aruva 1 

ma1·upa, 11_1arupa,'' o que ,significa, •1é 
1náu'' unão ·prei:-ta',. PrevendO uin ata:.. 
que Iminente dos naturais, observaram 
os ame;!canos, para . que o oficial se 

, retirasse, o. ·qual, desobéde~endo, con
tinuou a bater chapas. Duas flexas 
partiram do grt.po de indio,Í e· foram 
·se ·ci:a.var no peito ri(> oficial. Fugin
do á sanha sanguinarla ao·s selvlcolas; 
todà · a e><·j,edição atfróu~·se · no . rio; 
tendo perecido ,afogado Baitz. os'· de· 
mais foram vitimu das. flech:as. ten·ªº escapado apenas o· canoeiro' Rai•; 
tna_ndo . '.Feli,Pe,. por ·ter,se . ê~çondldó 
a.traz du ias pedras. U111:CavJã.o.à1,:,er1-
cano sobrevoou o local da. chacina, 
sem · nenhum res.ultarto. ·Estã. sendo 
oi-ganfza<.Ia uma expe(iç!l.o' 'para. ·reco.-· 
11,er o material deixado, as.sim· como 
·os ;co1:pos das· vit/mas, 

Territorio de ·Ponta. Porã 
DESPESA DO TEltRlTOlllO 

PONTA PORi., . (ASA;.'!lESS) - Se• 
gundo se divulgou oficialmente as 
despesa.a do terrl torlo de Ponta. POrã. 
no .,xerolclo do ano Í)roxlmo estão e:s-. 
ttmadás êin 23 milhões de cruzelróa. 

Dessa. -es.timatJva or<:a'mentarla, . &. 
111aior parcela serà áplicada peló Ser-. 
v!ço de Segurança, ou sej~ 13 milhões 
de cruzeiro::, 

MATOGROSSO 
lUELl(OltEJ '.os PASTOS 

CUIABÁ, (ASAPRESS) - Segundo 
s<!t noticia, 011 pastos da. zona sul do 
Estado têm melhorado considerav.et• 
mente depois· da calda das primeiras 
chuvas. especialmente na· zona. do 
.J'antanal. 

As mesmas. noticias adian·tam que 
naquela zon·a ex·iste grande quàntida.
d~ de . gado, magro para: ser vendido 
peloa cridores locais. · · 

G O ·1 A' S 
EXPOR.TAÇAO DO OL::-:O DE 

B.~BAÇU 

0GO!ANIA,: lASAPRESS) - Sêgundo 
rev.eiam as ···ostat··sucas oficia.is, est!I 
Estado já.. ex, o.rtou ne.st, áno para os 
Estados Unidos, 4.345.'1'28 quilos de 
oleo de babaçu;· matei-la. .considera·da. 

de grande importancia para a induz,
trla. de guerra. norte-americana. 

MAR,ANHAO 
CAR~E llE JACAltÊ 

SÃO LUIZ, (Af'APRESS.) --' 'll:stá: 
sen'dó a~róveltádà, com resu!fadllS' 
satlsra;torlos, a; carlle .. de .ja·caté, no· 
tnun!clpio de .Car•,tapera. · .. 

, .Alem·· •e. ,tr. sendo c'>n~mlda: na-· 
qU!Íle murilcipi ; a ~arne do jacàré 
estã: sendo ·e,iportada r,ara a zona ·de 
Braganca, no. Estado do Parâ., 

Rio· Grélnde do· Sul 
AllTONOJIIJA DIOATICA E AD'.!111• 

NISTfül'.l'IVA A UNlVEltS_IDA,.Dlll 

PôRTO ALEGRBl, (ASAPRESS) · -
O Interventor corimel Ernesto Dorne
la11 asi;inou um · decrêto, dando àuto
nom!a d!dat!ca e administrativa. á. 
Universidade do Rio Grande· do Sul. 

Nesse ato do l~terve;tÓr. Federal 
toram respeitados os limites, os esta• 
tutos ·e a legislação federal, 

S A N T A C A ·r A R I N A 
ABONO F,\.JIILIAR 

:FLORIANôPOLIS, . (ASA:P:ftESS) 
. o. Interventor ·Nereü Ramos assinou 

um de'i:reto, éstendendo a todos os 
tunclonarlos,·estadüais· e munlci'pals o 
a.bono familiar'. . 

COMEMORANDO A llBERTACÃO DE PARIS 
WA.SHINOTON, (Inter-Amerlcall.il.) 

- NumerôSOíl fra.n~ . residen_tes rios 
J!:stados. Untdo.,, a!lu!r'am ài. igrejaa, de 
todo. o-· pais pà.ra render sráças . a Deus 
pela libertação. de. ra.rls. . 

se encontravam Joveru, !rahce!M!s, que 
ilut!llménte estão estudando nas· esci:r 
las de aviação dos EE. UU., mar!. 
nhelros e· soldados france.5es e represen. 
~ntes do Corpo . AuxUla.r Femúll.no 

Altas .a,utôt:ldades francesas e repre- Francês. . · 
.sentl!,nteii· diplomattcos : <ÍalÍ · nações alta• O Exmo. Sr. Bispo celebrante exortou 
'<1a.a_:ass1st!ram.à M!,ss& ·em ação .de ·gra- os ·presentes à se lembrarem .dos sol-
ça~ na cate11ra1 de Sll6. Mat:eus, M ca.- doo amerlcanós.em suas orações de gra. 
pital americana. o ·celebrante t'oi ó . ças e expressou a. esperança de rela.
Exttio. Motll!I, ,John MO' Nama.ra, Bispo ções 'mais-' estreitas. entre os Estp.dos 
Auxiliar de Ba.!Úmore·e WUhlngt,On. Foi Unidos .e a 'Fra.néa, . . 
acolitaéio. por- ,dois sacercío~ ··rnmceses, '' Durante quatro anos ·e 70 d!M, dls· 
que atualmente .estão estuciando · na Uni- se ele, Paris foi uma cidade dé luto 
versidide catolica da Atneriéà., . os . ferida .na eirne e nó espltito. MlÍs ~ 
R:evínos: Pé'.. JÚ!eá A. Balsnee, que per~· esplt1to da. Fmnça. é como o ·,esp!rtto 
deu uni brll,ÇO no aer:vtço 4a, França, na. de S. Luiz (o Sànto trâncês cujo dia 
-primeira giierra.-.munclial, e l'e. LOuis' A, ·&e .comemorou jtistamente dias antes da 
.A.tànd. • · libertação de ParJs) ~ · conqúl.sm a. ad-

Entre'. a.; multidão 'reunlda'll,i,'.Catedra.l, mira.cão e a generosidade do. mundo." 
·-. , · .. · . Mals de· 1.000 membros' da'., co!onla 

=:==':õ'==============.~===~~=Z:.;:::::::====:::::;=:::; frt>hoe$S:_ de 'Nova York,· comparece, 

JUV·l?Nr· .·IJ.· o· ll ·fE·M·IN· .. _·IN.· ·.··,·:A .. · .. l' .. ·A· .. ·· .. 1·· ... o·:L·1·c· .A' ~iit~ri1:t1r::~f'at:il [. fi . · 1, tl · fral,lcés. O ~eiebranie: 'foi -o· Revriio. 
· .·· , · · · Pe, E; ·Ga.ltler, qúe,i(of ' m,embro do ·(Conclusão da 4.•. pagina), 

nos o· domínio sobre nossos. peruiameritos 
e afeições. Entre outras coisas: 

As conversas muito frequentes· é mui~ 
to longa,s, sem necess!dactEi. . A· alma . 
como que se esvasla pela tagarelice, 
como -ulll vru;o de pe.rrumes · aberto'. e· 
e:,.-posto ao vento.· ocupamo-nos Cie· mil· 
aMunto~. da vida de eeni · pessoo.s; ,exll
geramos, mentimos,' proeu.ramos sa11en
tar-nas pela Originalidade, e • cada. ÚIUS.' 
dessa., mlser!azlllhas; é uma racha:.\10 
coração por onde se· esvai o.,espirítô -~e. 
oração; Na presença de Oells tal :taga
relice é inconcebivel. . · . . 
· o silencio cie coração ·é ne.cessario .pa-. 
ra poder se rezar . contlnuamente
condição lndlspe11savel tiara. à sàntlda~ 
de. Ora, o silencio de extel'ior · contri• 
bue enormemente para o Jn~dor como 
Os sentidos concorrem. para..·:os pensa~ 
füentos. A ·conversa é um modo de. no:f 
. distrairmos, recreando-nos ·e éontrlbuin~ 
do. para li· doçura de noss9.s irmãos'. M~ 
a. conversa não deve nos dlasipar, não 
deve nos esvasiar, tira.npo-nos . o . vigor 
interior, desfibrando-nos. · . Dá,ase · com 
nossa alma. o que se passa. com ~. vi• 
nbos generosos: a agua ·lhes tira· a con• 
sistenciá. e o sabor. Falar é :otlfuo, maa 
em .seu lugar. . 

As Jecista.s fugirão do êspirlto de· "fo
lia." que caracteriza os agru)làmentos 
·de n:en!nas superflcial.s. · . Elas saber:.o 
procurar a felicidade nas aguas tan• 
qullas .do recolhimento, 

3. Igual obstaculo para o re~oÍhi• 
me11to é o desgoverno cm. vlst~: a: curlo- · 
s!dade. Quem olhá para. tudo e' tudo 
quer· ver, sofrerá necessar!am:ente: ·da. 
dissipação. Através dos Olhos. entra· em 
nós o mundo, !'!. saL de nossos ·cora~ões 
a pre:;ença de Deus. Cercear. a: curio
sidade viciosa. é caminhar segm·o· para· 
a. -tntimidade com Deuii. . o 'proprlo ,a,. 
crlflclo da. mortificação da. vista :nos !az 
pensar em Deus .. · E, aleni disto, ele im
pede que se evapore o aroma da. ora9ão. 

4, A atividade exterior deso1·denada 
e apaixonada tambem impede no= re
colhimento. Ela traz · co11sfgo. e, agitação 
d11 alma. Assim como em: ·moménto.s 
de agitação interior- nós proçuranio; nos 
desabafar, movendo-nos. d.e um .Jugar 
para outro, assim o movimeritO'-que· tomá/ 
conta de nós, arra-,ta. consigo· nossá, ,al-' 
ma .. Agir, não agitar-se. Tér, domtnlo 
de nossas proprias ações, ·e rea.itza-làs 

com os O!h~ ~éitos ein t>eus, para. ,sua: Corp0 de :Ambj.ilànctas Francês, na 
ma,!Or honra. e gtoi·la.. - els 'o. melo :de prlmeira gtande guerra. · 
agir multo i!em se' agitar: $e con~ni- ' . . . . . -
pla.rmQ,S · ó'. 'éxemi,10: dó& : -~WS, . v~re;.; .· , · O Ffadt'é', Sa.lva.rore · P!éearmo, . Vlgar!o 

-m03 'que eles, em' pouc~ anos trabalha-· ·.da. São Vicente de.' Paula; :ceil)_lpa.roü a. 
rafu mais .q. u. ~:-0 ·nofma.1: tfo. \!! ·liomens 'o' !lbertJ!:cá~ (ja. capital 'francesa. 8 "·Um 

· , ' · · · , · , · · · · ralo de ·SOl Clue ·S(Júeceti:o cora~ão ;.. a faz, e · 110 , .. ·enta.nto, Q' · tra.ba.Uio sem- · , . " " 
. pre éll,tav,Íi. na.,'. znãoS 'da allllA; e não'a.. :aJm.11, de todo. O mundo ClVlliZadO''. 

alma nas. n1ãoa do 'trabalho',. · · Jllfes .ao .•. o. l!líauo, iloni( ,Joseph F; F~né\ty, 
trab&lha.i:em: &li.lavam, .reza.va.m, · ifrt!âm-· representando 'o• ,Jllxmo •. Mo:Us. Ftaricüi 
s1n, Dei.li!.• ... ..: . .. _ ,. . :J, .. âpellman;· pí,-eiitou. tnbuto à, i:ontri-

3. Eruun ~,- n~à· fantasia. 'devê sef bulção fra.i:;ce.,a, "na fóonação, de. nossa 
equrM!L"}:ISÍ&.,(~~~hl\l).te,;;~)i:,u,{;pg..,,-, .. -~~ltiu-~"., •·. .· '. · ... · .... ., 
tro. ln'domi~, ;qúe Jama.ts Obedec~ú a ~. . Ao mesmo ~mpo que 11. nação orava 
freio. · · ·,A~lm · é~ 'a.. ~~-_ fa,_n~Ia nà _ pe:la liberta~lo, ~e "Pa,tI&J colÚeçar11:w os' 
inf~ncla. .·.· Na. adole~cencia seus a.rro- prepa.rativo11 pa.ra. as cerimon!a.$ em 
b~ ·co11tl11ua.m; mB4 ::nós' IÍ, .:tievcp:Íos sub- açliO. de graças nó dla éla; vitoria. na 
jugai;. .e -co!àeii-Vt .ao servi~ ;dê rio~ Eutoi,a.. , . ., . · 
alma.. ·nevemo11 d_olÍlma,r a, 11ossa. 'tanta. · . A~!m é que. o Exmo. Revmo: Mons, 
sla.'' EM dom!nfo'·1"QráÍlge:· prllnelro .ó Joh11 J. ~itty, Arceblsp6 d~. San F?à.n-
cerCêamento .ç1e. · sua liberdade; Deve~ cisco, a.o rj!rerir-se à. ,proxlma rea.Ílzação 
1110s. )imltar o.· VÕQ · da fantasia., e fazer d~ cerli:11,onlas, declarou: . · _ 
que eJa; n,o :nos óéupe (!em~~da.mente •. · . . !'.Ós . giànclés ·~ ··tonti~uoá 'exlt.os. a.lla
Devane~os, ~~hos 'amQJ."OS()il àcordado, . dOà' n&:'l!:uropa. dão~nos 'l'! ,éiiperariça. de 
rom.ances llnag!nattos as jeclsta.s .os .de•' uma proiclma .,vltoria da.· éau.sa. aliada 
,•em · corta~. .Quançl6· os sentem . pen- " contrà a. Alemanha., .. Quà.ndo clleg11.r es
sarão ,em. ~il!is utelll., A 5'!gunda ·par•. 5e :dia, dévemos célebrad1, vitoria. de ma
ta .dá ~u~~o li.li,. fanwla é, po:voa:,la ~· nelra cond.fgna ·e <adequa.da •. 
de c~~u-sobrena~uralll, .~t<etnot.acos- · " . · · · · ... , · · ' ·. · , 
tuma.r, no.sea. fa.ntMla à· pensar na.,;. pes- . · ,Nosso .Primeiro dever será. -d~r' g,11,. 
soas da·.Santwtma,Ti"lndáde;·,em·Jes\UI; .ça~ ao ~us. Todo Pode.raso que nos con
na .. \Tli'gem: Sa.ntlsslma., tm .. nôasó Arijo .cedeu a. .. vitoria.. que salvaguarda:. os dt• 
<la ouirda, no Papa, nQ·.no.sso Arcebls- ,vlnos e inalienavels direitos da huma
P~, ·. nd Mwóeá. e·. ilo.s lrilsslona;r!OB, · n.a. · nldade, ... &&ea l:lirêltos não pertencem 
A. e., 'nf Santa :tgreja., , ·Povoando de.,ta somente :!' nós, maa A todos os 8eres 
maneira. n<;>Ma. fa.nt'a.sla,. els. c.ontrlbue ~umanoo • 
enormemente pa.ra ·ó· =nooso esplrlto de- ====.=========== 
oração· e' pàrai o re.coihúnento. , · · · · · · ·. ·· · · 

6.'-úrlm d({recolhlmento é'o éiplrlto A RAPID~S DO AVANÇO A.UADO 
dc·~MãO •. A'jeclsta. deve rezar conti- N . 
nuamenw. · MesmÓ quando. a 1ntellgen- . · A. ·. f R. A, Nf! .. A 
eia está· seria,mente . ocupada , com um ; ~ 
obj~to. de· 1.1ossa. obrigação, ··pode. o. cQra..- . Â tadio Orange' de Londres irra-
ção"iistar amol"().sa.mente unldó a NO!Í.so dioÚ · l'eéentemente uma. noticia deV'e· 
Senbor •.. O Dlvlno EsplrltcÍ-'Sa.n.tó con-•' na Interessante, que mostra. quão. 
cede •.s ·á1mas· que ll!Í ,&tofQá.in ~r re- rapldo foi o -avanço aliado na, Fran
zar ~mpre, à graça. de ,como que '.terem , ·ça. 'l'ransntltindo em ldioma hólan
um11,. dupla. !/,tenção; ·com· a. qual 'smul~ . dês, . narrou' º· "speaker'' curioso 
tansamente'. ~uíqam dar' crlatúra.s. 'ft do' fato dum sai-'ce.dote da ~~,rena, qi1e 
Deue;. à: ~elhança,. d~ :eterna 'gloria. se_ encontrava pregando·; seu .sermão 
em que .nós· nlo·.retlrare.mos llOMOa olhoil •· ·. d,ominical em ;a.lemãó, de, acordv· com 
de Deus ·i;a.ra vo~ve-lós à,· cria.tura, !'Em .as. cllsposiçõea, uazistas. : Durante· o 
VOSS& -IUI= \ 1eremo.s . .. Íuzl'!' . . ... ' \ sermão alguem.' auasurou . à • seus OU• 

ReG01u.ção:, .· Cultivar com·.muitó CU!•' .vido~ alguma' colsa:, e. o·' Sacerdote 
dad!) .f· e.splr1~ .d~." recolhimento .e .. de ·· term!rioú o seu sermão: ew. francês. 
ora~~o continua.:·,.prlmelro,nos momentos Neste- instante· . os· -tan(lues aUaêlos 
vâgo-s; :depó!s' clur'ante ·os. proprio3 de• desfilavam · celeres pela. porta. 'da 
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"VARSOVIA. E A CONFl;RENCIA 
OE OUMBARTON O~KS" 

· Londres, (KAP) - O semanario . 
catolico "Tablet" publicado em Lon
dres, .publicou. em uma recente edi· 
ção, um artigo intitu.lado '.'Varséivia . 
e a Conferencia de .. Dumbarton 
Oaks'\ Transcrevemos parte do tex
to deste artigo~ 

portas· de Varsóvia, os poloneses têm 
.que escolher. entre a morte e as mãos . 
dos alemães,. e ainda a morte por fal .. 
ta de alimentos, porque sómente' uma 
quantidade muito limita'da de ,provisõ .. 
·es foi lançada por aviões americanos 
e ingleses vindos de bases muito dis~ 
tantes. Gostaríamos de saber que o 
nosso Govêrno pediria àqueles que 
podem salvai' · a Polónia de mais des .. 
truição, . para a àjudar." O texto . des .. 
te telegrama· foi publicado pela im .. 
prensa australiana que tomou urna 
atitude decisiva a favot· da Polónia. 

"Os cinco anos que começaraJU 
com ·iuumeraveis desastres, foram co· 
roados este verão com numerosos. 
exitos e com a libertação de Paris e 
Roma. Ha, porem, uma terceira ci· 
dade que não é menos slmbolica. ·1\a- ~OMENTARIOS DO "TABLET'' D:& 
ra a. Eúro.pa: a capital dum povo que LONDRES ACfiltCA DA AJUDA 
tem suporta.do a mais pesada carga DADA AOS PATRIOTAS DE 
de sofrimentos e que apesar de tudo · VARSÓVIA 
está no vale obscuro da incerteza e LONDRES, "(KAP) - Em sua edi-< 
do perigo. Tanto pela nossa segu- ção de 16 de. - seiembró pp. o "TA~ 
rança como pela dele, não devemos BLET", faz O cs seguintes comentá-· 
désejar que as brilhantes vitorias ·uos rios àcerca . de Varsóvia: "Durante 
outros campos, desviem a nossa aten- mais de seis semanas os poloneses em 
ção da grande crise que se tem Varsóvia têm sustentado uma sangren: ... 
dado neste verão de 1944. na cidade ta luta contra os alemães a qual tem 
de Var~ovia, cujos cidadãos nos pe- feito grande impressão e despertado 
dem com palavras de urgencla e an- · grande simpatia nos Estados Unidos t! 

siedade por ajuda. Cremos que o go. na Grã-Bretanha. Em .conformidade 
verno responderá. em· grande· e·scala com êste acontecimento, o Prefeito de 
a este apelo em vista ,da plenitude Nova York, La Guardia, na sua ra• 
das suas forças recentemente amnen- dia-audição: dominical, lamentou a in .. 
tadas. O acordo anunciado em Dum,. capacidade de sete milhões. e meio de 
barton Oaks, é por ·si proprio muito habitantes. dessa cidade para fazer algo. 
bom.. Porem,. o lugar onde deve~ 
mos encontrar 05 . ausp!c!os ·do futu; -sobr~ êste assunto, tendo a simpatia 
:ro da cooperação soviettca com a Gt·ã geral e compreendendo a razão das 
Bretanha. e os Estados Unidos vão petições polonesas., O prefeito La 
é Dumbarton Oaks, mas VarsoV'ià.. Guardia, fez estas declarações antes 

da publicação· da mensagem do gene• 
.À Real Força Aerea, que tem voado 
pa,ra ajudar Varsovia fol·llie recusa· ral Bor, que agradecia as toneladas 
da licença para aterrar . nos ter- de· provisões que· foram atiradas aos· 
rltorlos conquistados pelos rus'sos a defensores ·de Varsóvia debaixo da 01·-
algumas milllas de Varsovia. É um ganização. britânica. Estas provisões 
erro profundo na politica sovietica, custaram as vidas de 250 aviadores· 
visto ser um incidente cujas amargas aliados, 98 'dos quais ·eram poloneses; 
consequencias permanecerão". mas as desoladas famílias dêstes ho ... 

Auxiliarem os russos aos sitiados - mens reconhecem que há muito po11-, 
" teria sido .a' maneira de assegurar cas ou nenhumas operações milita .. 
uma Polouia amiga, que· segundo, a .. res desta. guerra,.que tivessem combi
Russia. é O verdadeiro objetivo da nado·.no ·mesm.ó grau o alto valor mi .. 
p6Jitica sovietica. A atituqe do mun- Jitar -e· o profundo simbolismo. Sim
do para com os soviets será dete1··· · boHcarnente, estas toneladas de armas 
minada segundo O qÚe OS l!deres SO• e provisões têm um imellso valor co- . 
vieticos desejarem escolher e fazer. - va de que· ·a aliança existe de facto 
O' povo deste pais . está· muito 'an• . ~ de .que a {nglaterra· esta vi talmente 
sioso em descobrir e crer no melhor interessada no futuro da -Polónia so 
e não no pior; mas ªº riresnro tempo. fim d cinco anos dramáticos como es
()$ fatos não: d.eixam de ser fa.: tava no principio .... o episódio de Var .. 
tos unicamente se. se lhes tÚudà. o sóvia tem dado a. éonhecér ao mundo 
nome. Nós proprios poderemos ima· ' ocidental. a. nefasta verdade àcerca da 
ginar o que se diria se ··não. tivesse .. atitude soviética pará com os seus vi .. 
bavldo um levantamento; Que insi· zfohós. O Govêrno Polonês publicou 
nuações teriam sido fe!Úi,s; .. que detalhes dás ocasiões .em que o 'pró
º govem9 subterraneo e a' "camaris ,prio Marechal.· Stalin' foi notificado, 
lha reaciónaria" estavam a deixai .o - sôbre as ·Süas aspirações, e provas de 
trabalho duro e perigoso aos · ius~ que os poloneses não :têm falhado em 
sos ]iara desta maneira consêrvareni informar· os tussos devidamente. O · 
a 'sua. propria forç~. DeverJa .. (er ela•. ixito ,da entrega de armas pelos alia-. 
ramente compreendido que · foi obje- . dos anulou · completamente o argu .. 
tiva consistente da politica • sovieti· mento dos . soviets· de que não valia 
ca isolar o governo polonês eni\Lon• a pena . eriviar armas, porque estas 
dres, tanto da Grã Bretaní1a C(),: cairiam nas mãos dos alemães. Se · 
mo dos Estados Unidos e tlas forças tanto s~ pôde fazer desde longíquas 
polonesas de resistencia. Este ath1- bases na Grã-Bretanha e Itália, o que 
tado foi frustado ·com exito pelo ai, não. se podia ter feito de bases mais 
to senso politico que os ·ministros .'próximas na Russia? Em conclusão 
poloneses têm demonstrado perante se deduz,claraniente, que os russos 
as· provocações mais extraordinarias. não quizeram realmente· ajudar os po .. 
Varsovia vive para converter-se loneses de·Varsóvia, porque êstes ho-
na. cidade simbolica da guerra, a pri·· mens são independentes e repelem e 
nieira grande cidade a. ,sofrer qúan- desconhecem a autoridade· do · ho
<lo os polon.e.seiil .açeJJllra.l)l .. o· .4E!'!lafio mens escolhidos .e nomeados pelos. so
nazi e ·a ga:rà11tíà. britanicà . ., Seria viets tiara o futuro governo polonês. ~ · 
uma grandi3 tragedia que o marecbal ·questão vital põe-se da· seguinte ma
Stalin êuwreendesse atividades. <tUe neira há . duas fÓrma~ de uma nação 
pudessem ma!s tarde ar.ruiuar todo.s ser privada da sua indepen:dencia: uma_ 
os grandes e ·justos projetos para é por anexação directa e agressiva . 
acabar com a a.gressão, projetos que e outi-a é pela imposição de um gru-
eatão atualmente send o formulados po de indivíduos para governá-la, qu!3 
na .Conferencia de Dumbar.ton Oaks". togo exige completa ' obediência como_ 

O AUXILIO DA CRUZ VERMELHA 
CHEGA FINALMENTE ,AO CAMPO 

DE CONCENTRAÇÃO OE 
PRU$ZKQW 

se representasse a opinião pública e 
como se incorporasse a· nação e o Es
tàdo. Esta: é uma maneira muit trans .. 
parente de t¼nganar ull\ povo mas 
nunca pode ser tolerada" 

Berna; (KAP) - A principal sede 
da. Cruz Vermelha Internacional. em 
Genebra, anunciou que o primeir'o 
comboio de viveres e dos tão neces· 
sarios remedias, chegou finalmente 
a. Pruszkow nos su.burbios de Var• 
sovia. O ~ombolo~ chegou depois 
duma demora de varias dias cau~a
da pelo fato de. os alemães o terem 
feito dirigir-se a Cracovia. Em mui
tos paises se ouviu a. suplica da cruz 
Vermelha Polonesa ao mundo clvi• 
lizado para ajudar os 150.000 cida· 
<lãas encarcerados pelos nazis· ·no 
campo de concentração de Pruszltow, 
i;e~ viveres nem provisões, Foram_ 
as seguintes as delegações da Cruz 
Vermelha, que de acordo com um re~ 

. presentante da. Cruz Vermelha Polo-

POLONESES.DEPõEM UMA CORô~ .. 
DE FLORES NO TÚMULO DE PIO XI 

ROMA, (KAP) - No dia 17 de se .. 
tembro p.p. domingo,. o embaixador 
polonês junto à. $ta. Sé, sr. Casimir() 
Papée, colocou umà corôna de flor-:s 
vermelhas e brancas no túmulo <li\ 1/i 
Papa Pio XI :como · tributo de gratj! · · ,-t 
dão ne tôda a Naçãc, Polonesa pela ,, 
ajuda moral prestada à defesa cie Var:.. 
sóvia durante a invasão bolchevista 

.. em 19d. Cumprindo ·uma promessa 
''fei:a pela Nação polonesa,· todos os 
· anos o embaixador polonês junto da 

Santa Sé, deposita, em caracter oficial. · 
flores no túmulo de Pie XI. Durante 

nesa em Berna, se apressaram a aju
dar a. população de Varso.via: Esta
dos Unidos, Grã Bretanha, Canadá, 
Africa do Sul, Grecia, Noruega, Ho0 

lantla e Suecia. 

a invai,ãci. bolchevista de.1920, quando 
Varsóvia estava ameaç .. de destruição 
pelos exércitos bolchevistas, o então 
Nuncio Apostólico, Monsenhor Aquiles 
Ratti, mais tarde Pio XI, recÚsoú. 
abandonar a cidade pela sua crença 
triunfo dos exércitos cristãci sôbra 

COMISS~O ESCOCESA PARA A DE
FESA DA INDEPENDENCIA ,DA 

POI.ONIA 

o invasor ateu do Este, resolvendo. 
animá-los com a sua presença eu\ ,. 
Varsóvia. · 

• Londres, · (KAP) - Fql rec~nte• A CONTRIBUiÇÃO DA MULHER 
. 1nente organizada. em Glasgow ·uma POLONESA PARA A DEFESA 

C'omissão. Escocesa. para a Defesa da DE VARSóVIA 
Indepcndencia da. Polon!a, O objeti- :",ONDRES, (KAP). - A estação da 
vo desta organização é combater to· rádio "Blyskawica'~, de Varsóvia, des~ 
das a11 acusações injustas. e · falsas creve a atuação das mulheres polone .. 
feitas contra a 'Polonia. Durante a. .sas na. batalha de Varsóvia, duran~ , 
ultima reunião da Comissão, o sr. as últimas sete semanas, do seguint4 
John Campbell, presidente; proferiu, . modo: "A algumas distância das pa~ 
num discurso que foi imediatamente redes da Central, Telefonica, perto dà 
publica.do em todos os · forna!s rua Zielona, aparecem tres sombras; 
escoceses: "Vamos nõs considerar um. oficial e . dus mulheres, , Entre d 
a. cond1Jta. da Russia para com a Po· estrondo das minas explodindo e · do1 
lollia, apropriada, quando nõs consi· canhões, êste tr.io chega às portas d 
dera.mos' tão .má a condut.a da Alé- edifício oo~pado pel~ :fôrças alemãs 
manha que se converteu na cau- coloca .as minas com rnuito cuidado. 
sa da presente guerra.?· Esta ques• Apenas. tinham .acabado de cumprir ~ 
tão está se tornando cada ·vez mais . - • ·. 
intensa ~ ·Grã Bretanha em ,COl\for~ sua riussao sao descobertos· e morto 
midade com os recentes aconteclmen- instantâneaniente. · Nãt- obstante, ah, 

· tos nas relações russo-polonesas. As gu .. ns. segu. n .... 4º_ s. ~epois, º.u.ve-se um9 . tremenda, explosao que sacode a · teri! 
grandes demandas territoriais e et. ra: Umií parte do edificio desrn:oro• 
nograficas dos soviéts não podem ser .,. 
conciliadas com as d~clara.ções pu- na. Imediatamente, tropas .de infanta~ 
bUciás feitas pelo marechal _Stalin ria.do Exército polonês do interio¼ 

atacam e ,apossam-se dli. _' central te; 
respeitante~ a uma Polonia. forte e· . fanica. .O. valo.r .e O 'heroísmo des 
.fn:lependente". · · 

jovens sapadoras e semeadoras de mi · 

·o ARCEBISPO ·DE MEL'IJOtfRNE , nas é já conheçido em tôda a Poló~'· 
INTERVEIU A FAVOR DE V.AR• Como voluntárias, alistam-se vindasd 

· , tôda as partes da Polónia. · Desde 
·· ,.SOVIA · com~ço .da batálhà de Varsóvia,-mi' 

(KAP)' '.::... O· ·'Exmo ... ' Revmci. ' Mons; lhares de -mulhere.s têm-se uJlido à 
Daniel Mannix, Arcebispo, dé Melbour• · fôrças : do. movimento ... , subterrân ne, At1Strália, enviQu, o segµinte tele- : Um .. ~ traball',am preparando muni' 
gr~a ao sr. John, Curtin; .· Prim!!iro ções, outras tratando dos feridos n: 
lV,Iinistro da Aµstrália:. "Falo em· no• hospitais •. ·· O' ci>mandánte . declaro 
me do p·ovo australiano, que·éstllí,cheio · que "as mulheres .de Varsóvia·e.stã 
di3' angústia . e · j:>reocupàção -pela·• ··trá .. · · tirabalhando · é.· pelejando à custa .. · '. · 
gédia de Varsóvia, Temos 1. comple-o .· grandes sa~ificios. Não encontro 
ta confiança na leaJdade do ,Coverno 'lavras suficientes pàra engrandecê;;,! 
da. Ausfrâlia para com os. àliàdos . pó- El;as lutam pór càdà pàlm.o _ de' . ' ' 
loneses. Ao mesmo .tempo, somos po• . por .cadà fortificà!ii!o: · · POS$ ·~ · 
rém sabedores co~ grande indignação. sempre. ~!là&I: Ili 
Q'lm ~l1!l1'1mQ Q~ f~ f;e enci:in:tr.a. ~ ' de.1'' \ - . . . . 
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MAIS UMA SEMANA DE VI0IJNl0S COMBATIS 
N0~0CIDENTE EUROPEU 

Violentos golpes oesferen1 ·os ·aliados no setor ·canadense - Co11tra··ataques 
zistas, ÍlO flanco oriental de Dempsey - Cidades lioertadas 

· na= 

PARIS, '(Reuters) - O marechal 
Montgomery está intensitlcando hoje 
saa. investida pai·a.· limpar d• alemães 
as ilhas ao norte do estuarlo ·do Es• 
e:aida. 

'Um bom progresso· !oi assinalado 
sobro' um t~rréno, plano e -de faeil,,le• 
fesa. ;-;o continente, ,os alemães, de• 
pois. de mostrarem sinais de fraqueza. 
<lurante alguns dias, estão· mostrando 
agora. mais domínio de si mesmos · e 
'ila .lndicios de qúé a oposii;ão germa• 
n tca se1·â · redobrada. • 

AVAXÇO DE S Q.t:ILO,IE'l'ROS NO 
SEJ'rOR CA!'UDENSE 

SUPRE~10 Q. G. ALIADO. <R•utêrs) 
As forças canadenses avançaram. qua• 
si 8 quilometros 'nas ultimas U horas, 
atingindo as proximidades de uma 
grande encruzll hada situada 11 um:,, es
ti:ada de rodagem de Beveland meri• 
dional. 

"'º solo holandês, outras for<;:a,~ ca• 
nadenses se cncontrain apenas a 
3.fe; metros de Bergen- Ón-Zoph, 

-----~~ 

NE:nn;niA Pl<}:'iE'l'ÍtAÇ.\O NAS LI• taÍ1icas · et~ ·HertÓgenl,\osch encontra-
. NIIAS DitI'l'AX!CAS ram a ultima ·oposição p'ór parte ,:los 

COM O II EXERCITO BRITANICO, alemães ·em àlgumas casas na pártA·. 
· (Reuters) - O marechal ele campo sudoeste· da cidade,· oposfção ·que se 
Model deu Inicio a quatro contra-ata· tornou cada vez, mais. acentuada. 
ques pesados visando o· flanco orien- As •forcas ,a.!Íadas _fizérà'm ::progres-
tal do saliente holandês do genei'al sos de Hertogeiibosch para o mar 
Denn,sey. ~-ª" defesas ,alemãs entre es,;a. cida•. 

A im·estida alemã, que não foi muito de e Tilburg foram penetradas·· pelos 
seria, desencatleou-so numa. frente de ·aliados. .,, 
18 quilometras a oeste da cidade fron- A linha. de bala.Jlla. Mgue· de -um 
teira holandesa de Venlo. modo geral a·estrada .Tilburg•Herto• 

Até agora. não houve penetração -genbosch: · . · . · 
nas linhas hritanicas'. ,·\ Investida DEX.TRO DE: OBSTBURG 
de l\[odel parece ser uma reação á PARJs,'·,. (R· .uters) ~-·Anuncia-se 
investida <10 general. riemp~ey pela oflcialrnente. ·que as tropas aliadas. lú- · 
Holanda· ocidental e parece indicar· tarri neste momento·, dentro .da. cidade 
que os alemães. compreendera1'n o pe• de. Obstbu'rg. . · 
rigo a que estão ex1Jostos 80.000 gá- ' Gll.OEDE UL'l'R:APASSAUA .. 
manlc:os ,que agora combatem abaixo P.\RIS,. _(Reute,s) ·.-:-·-A vila .de 
do Mosa: Gróede · já.. foi. uHrapassada. pelas tro-

o ataque alemão visa forçar o c0· pas àl.i.adas, ptlo norte e pelo sul -
mandante brita nico a retirar trovas informa-se · oficialmente. _ · · 
da .Holanda ocidental e assim aliviar . XOS.-.SUB'UIÍBIÔS ll_ E''Ul,JIU.itG. 
a pressão sobre os alemães (j\le ali ' 

·se encontram. PARIS, (Reutérs) -:_-:-: Unidades alia-
das- já·.'sé···encontram -nos ·.1;u)mrbi9s 

HERTOGEXBOSCH IX'l'EIJ{A)IE:XTE oriental. e meridional' de' Tilburg 
LIBEI{'I'ADA !qforma:se .· ÓJicia!m<rnte-: . 

SUPRE)!O Q. G, ALIADO, (Reu~ . A 4 Q,UILOMisTROS; DE- noo- · 
ters) - A. cidade de Hertogenbosth · SENDAÀL 
encontra-se inteiramente em mãos PAIUS, '(Rcuter:i) --:.'As tropas aliá-
das 'tropas-. britanicas, · desde as pri- das cncontram·cse" àgo,ra a 4· quilo• 
me.iras horas da 1na~lhâ lle, hbje. '.. inctros -c1e Róosenda8J,: ;;_de ·~-o)i.d_e . Os 

'l'!;)Rl\UNOU A, O.POSIÇÃO EJI . alemães se retiraram ao .longo, de to• 

-l TAPETE·s 
otima' 

oportunidade para a cnmpra _de 
tapetes ~ p_às~adeiras de qualidade por; 

estamos proporcionando uma 

\ 

PREOOS VANTAJOSOS 
Visite-nos para constatar que ofér,'e~ 
cemos o maior estoque .. ôe tapetes 
em todos os tamanhos, qualidades e 
desenhos·, ·com grandes e· exceocioríais 
vantagens~ 

TIUA DIREITA" 162-190 CAIXA . POS.TAL. 177 
,:... _______________________ ., ________________________ oJ-1 

HERTOGBNDOSCH da a linha, até· '.L'ilburg infonna.• · 

r--,P.\RI_s,· (Reu-ters) _As fr_o-pas bi-·i'· se------oficial_,;;_,_mente;___,..-------· ------._ 'A ESQUADRA JAPONESA ESPERA.· NOVO ATAOUE .AMERICANO 
PI-ANOS SC,HWARTZMA.N'N 

lrtcluslve tipo ap,,rtamentó .._ Vtsl_tem nossa. exposicã.o· sem !compromtsso 
nua D, Jos6 de Dnrro•, ::;;:: - Al', cAglla flrnn.ca, !'.,;.4, - 'l'elefone :i•601ll · 

"ESPADA E ESCUDO DA IGREJA" / ·, ' . ·- ·,. . ' . '·"'-.: ·. <,: :., : . . . ' ......... : \ 

cutelaria· fina 
Nas exposições '. ôa l.a sobreloja1 ·. 

anexa à_ · seção de Retrozaria, expo• 
mos uma explên4ida escolha de oJJ.~ 

jetos de· cutelaria, tais como; 

Tesouras _para costura, · .unhar 
· e ·bordar. Alicates para unhas1 
.Limas .P,ara: manicure. Canivete, 

. Pinças 

Suçeuora de MAPPIN STORES 

-------------------------------
O GENERAL .· · GUOERIAN NO · COMANDO 

DA -· FRENTE ORIENT Al ALEMÃ . CARLOS MAGNO,.· POR ALBERTO DORER 

é ' . 

• STOCOLMO, (Reuters) -- segundo 
ã- agencj.a alemã. D. N, B., o porta~vo21 
militar da· WÍ!llelsm.stra~e declarou · que 
O· coi·onel general Guderian, chefe ·do 
Estado- Maior alemão, está- no coman
io dos · Exércitos alemães na· frente 
Ol'iental. 
, QUATRO GENERAIS NAZISTAS. 
' . MORTOS NUM DIA · 
· ~TOCOLMO, · (Retiters) - A• a.genc!a. 
Jiticial alemã b. N. B. · a.ntinciou · hoje 
que morreu em ação, na. frente de Gun
einen, na Prussia. Oriental, o gene1·a1 
de . infantaria.,. PrisZ, , 
... E:sre. é o quàr.to. general cuja. morte 
foi anunciada pelos alemães nestes ul• 
iimas 24 horas. · . · 

A GUERRA NA PRUSSIA 
MOSCOU, ·cReuters) - As tropas 

!l'UsSàs na. . Prussia ocuparam · varios. ba
luartes das defei;a.<i inimigas; após vlo• 

-'lentos combates. . . . _ . 
, -. Os alemães estão trazendo . continua
mente grandes quantidàde& de reservas 
; lutam de posições• bem preparadas. 
· Em muitos i;etores; à, · 1uta se tr.ans

:form:i. . em com):)ates corpo a.: corpo. As 
tropa.s repeliram todos · os · ataques · mi~ 
:111!gos. Duran~e o· dia 26; cerca. de 3.000 
,e.'lemães toram mi;>rtos .e .39 tanques des 
t;ruldos- . assim. ci;>mo 20 ., transpo$s. de · 
tropas .blindadas, diz a. ellllssora local. 
' PANORAMA .. · DA FRENTE 

. . .. . O;RIF;N'.):'A:L . . . . . 
' LONDRES; (Reuters)' ..:;,·,Apesar ·:1a 

' ffl'$cellte reslstencla .opOsta. .pelos ale
!lttães, os russos_ consegi.mam tom;i,r de' 
;walt.o, nov,a.s ·cidades,, segundo afirmou 
1J oom~cadl) sovlétft ,. · , . 

A evaçuitQjio da. J!)d~e de 1\lbbenrod, 
~ 23 quUómétros a "leste'dé. Gunblnnen, 
C9J ~im.ti~ ~~ ~g<d!!-~ oi.,.; 

quanto os alemães,· de aeo1·do cofü os · Na veneranda Basilica dei$.' João-, ·gue· deva unfr,~e âo õos ,crüfado't; e 
despachos de Moscou, estã.o .. enyiando de La_ .tr_ão -. a Catedral dos· Papas·, . ao dos m_artires do Coliseu~ .. ·.no gra_n·· para. a bata.11111.. hOméns' e material blin- · , 
dado em ggrande escala. para salvar Bispos de Roma -~ ha uma inscrição de caudal . de . sangue ' com que 
Gunbl·nnen un· portan•- centr,_' _.,.,,ov'• · · ao longo da· Historia/ os. verdadeiros 

• "" v ,~.. -·· re __ fe_rente a Carlos Magno, que_ ali foi rio e terceira cidade ·aa Prussia Orietal. "christifideles•• vem · aspergindo o 
Nos combates na r:<ornega. · e na. Fin.- coroado primeiro Imperador dó Sa~- mundo. Gladios . e ,escudos Ungidos 

landia, outras cidades ca~m ém IJ,O<ier cro Imperio. . Nessa inscrição anti· sus Cristo e· de: sua, Igr·eja. Gladies 
· dos russos, lnclu.s,lve Pitajarvl, a. 55 qui• quissima, 0 grande monarca recebe e escudos sobrenaturais: _sem, o -so· 
~1::i~~ros a, sudQeSte . do porto ,d& Pet- · a designação de "espada · e escudo h_renatural,' nada· se • consegue,,. e 

o importante centro de comunica.• da· Igreja". Espada. e escudo da Igrc- "se o Senhor· não. defender"· a cidade, 
ções de Mikachevo, na Chec~lovaquia, ja ! Que magnifica evocação . para a vigiarão · ê111 ~ vão :- os:, que · a quis e, 
caiu em poder dos russos·e-60 outras 10.. fesfa,de C1'isto ltei! De quantas es- rem. de~enµer?; .diz',a'..Esh;itura ..• Só 
calidade.s foram libertadil.'l pelas tropas padas; de quantos escudos precisa a a força posta' ao .. serviço· dei que é 
da 4_.a frente ucrani&na,.. . .... Santa Igreja de . Deus, . nos dias que justo,' só· ·do que '· é;; justo,· . de.· t11• 

Durante a. semana p&.ss11,d_a, o Exerci• co rem pa. d f d R · 1 d c_lo quanto .. é., justo,· ·,U_ .. um:a. perfeição· to sovietico capturou cerca,. ·de: 12. 00 .r . ·' ia . e en er o . e1_nac o e ' . 
alemães na Cheq~lovaqula.. · · · Nosso Senhor Jesus Cristo,, para o ele justiça.que só.>com ·o,àuxilio,da 

o co1-onel von Olberg, '·comentarista. dilatar por '.toda a. face da terra! graçà se obtem, só está. força pode 
militar da agenciá. . :1,leniã "'Trãnso• ·Gladios e: escudos. espirituais: .almas i'ealmente · · V'êÍ1cer e r~g·enerar · o 
cean", anunciou que "na·sua· retirá.da.. · retas, .. fortes, Jimpldas, inte!l'iças co- mundo. Gladios ·e 'escudos ·urgindo 
das floresjla,s .dos montes carpatos para. mo. aço, que saibam opor às. !nvesti· de· misericcirdia, qué, s6_ sé ain;estàm 
o intei:ior, da.· Hungria., ,as noo.sa.s. t.roi,as das" dos inimi~os da lgteja · umá bar- . à luta quan,do : todos·. os. oútros: reem·· 
e~tão -_,se?,dO ,furiosamente pe~seguiew; reira tão firme quanto os escudos elos ·sos, da .industriosa caridade cristã se 
pelos ~swfri~A NA FINLAN~iA .: '. · guerrei.:os ,1!1-edí_evà.is, . uma_ contra- esgotarem, que só lutam na me-

MOSCOU: 'º<ReiitersF·-;;:_;;,-·:~-'t:fopiii"- -aç!Q,-:tão • ag!l, .tao · rap1da, .taodorte·. d ida do 'indispensavel, que 'sãe> ~e,• 
ru~as da frente· da Karella. e.st~.:de~ CJ,Uanto.·a d!J.S espadas legendarias. rlos nejados com'. ~nto· .amor, . que só 
notando coragem . e heroísmo· iixcépéio~ tiareir do· imortal. Imperador. Gladlos ferem para fazer -o bem,, que, voltam 
11a!3 •.. sob as .c:ondlções do. Artlco.. ... .. e .. escudos ri1ateriais: . no momen- . prazeirosos _à bendita ·.inaç~o-:da, paz, 
'. ~I~m da. res~tenc!a feroz ·opostà pelo tó · em qÜe a. impiedade se arma; e1u sempre que circun:stanciás· felizes os 
1mn:1gog, elas tem que vencer obsta.9Ulos que ia -hertisia nazista· ah1.da -mantem tomem superfluos;, · . 
patura!s e a,ya.nça.r · em terreno- panta- e.m conV'Ulsão tQdo. . o. continente Na· festa: de·_ Cri§to ::Ref, erganiçis 
nos<> e, sem estra.&a.s. europeu · e li. 'heresia comunista ron°· preces · fervo.rosas · por que. se multi

CIDADES LIBERTADAS-· 
' .t>ARIS '(Reuteri~ ' - .Ali 'tr0pii_;;. a.lia.
das na.. frente ,.Ocld(!ntal. ocup,~:n- IJÇl~e; 
@I! cidadeíl ~~JJerw@ubmctl _.,~ 

da como um grande châcal em torno pliquem em torno dá San.ta. Igi:-eja ' 
dç,s. restoiLqÚe espera devo1·ar de- gladios e escµd'os. tai11, que são os gla· · 
Poi.s. ,da_. paz, a. ·dedi<:a.ção . dos dios e escudos d_a,,Açil.o,i'C;:ttol!caj'mi· 
catolicos · deyerá · quiçá· S!l'r · provada :-eia -que. Pio ,XI-,suscltou ,para a .. res, 
at; ··com a.'· efusão .'do· ·Pfor>rio tauraçãa•. do -Reinado de·. Nosso :Se, 

~~\¼&l_JJlWlY~F~~~~·- nhor.~.,~JlQ'·~ ... 
'. - .,.. • ·,•' <., ' 

.\ 

-------·------
Réàgiupam-se os ·remanescentes da batida frota do 
- R~tir~da nip_onica na China - Novas armas a .serem 

no Pacifico-----

Mica'do. 
usadc:1~ 

' 1 • • . 

NOYA VORK, (Reutl!rs) ...: A emis
rorà". de .. Toquio anunciou. esta. manhã 
que a.. esquadra japonesa. está reagru

.pando· suas forças, na expetativa; de 
uma seguntla. ofensiva naval norte-ame-
1·icana: . · •· 

-VERDADEIRA DEBANDADA 
,NOVA YORK, (Reuters) '-·:,.,AJs es

quadras japonesas empreenderam verda
, defra debandada; ante ·a per,Sfgu'ição das 
· forças aéreas. e navais _dos Estados Uni
.dos".-· inf<irmoQ. 11, emissora d~sta ci
dade, . que acrescentou: 
. f'Ti;>das.as forças·-aéreas e navais nor

. te-americana:s empenharam-se - ag0ra a 
j'.undo na. caça, as unidades. ~obreviventes 
·das:força.s japonesas; que procuram fu• 
gir, à · perseguição a'inericana nessa de• 
bandâda",' . ' ' 

Rea.Inien'te; dep<:>is de derrotar frago
gor05:Ú11ente a · esquadra japOncsa; as 
forças, n;i.va_is · e aéreas. dos Estados Uni-· 

· dos ·esquadrlll:!am o.s mares, em todas 
ai; 'diréç(5es, à, procura deis navios ini-

migos que . ainda. -se encontram -·nave
gando, afim de liquida-los inteiramen. 
te. 

As forças aero-na vais norte-america~ 
nas não dão tregua. de especie. alguma 
aos japoneses, que par_ecem tomadoo de 
panico. Os navios japoneses fogem em 
todas as direções". 

MIRAGEM ORIENTAL 
NOVA YORK, (ReuteÍ-s) - · ô co·

municado japonês de hoje transmitido 
~la radio de Toquio, anuncia 11ovas, e 
grandes perda.s norte~americanas, nas 
areas de batalha da.s Filipinas, ·os ja
poneneses ·alegam· um total de 8 po1:ta
avióes, 16 cruzadores ou. ctestroiers, e, 
pelo menos, cinco transportes america
nos afundados; sete porta-aviões, um 
couraçado, três cruzadores,. um destroi
er e 0112e transportes pesadamente . da
nüicado~ .. alem de 29 que roram vistos 
imtem envoltos en;t chama.s; 

Segundo a informação niponica, fo-

ram tambem abatidos ce1·ca. de 50Q 
ayiées norte-americanos. 

As. perda's ·japonesas anunciadas peJq 
.comunicado niponico incluem um por~ 
ta-a viões, um couraçado, dols .cruzado.; 
res, .dois destroires e· 126 .aviões qne dei• 
xa1:am de . regressar. às, suas bases. 
CONTINUAM OS ATAQUES A FROTA: 

, ·.. NIPONICA 
CHÚNGKING, (Reuters) - · Aviões 

"Liberators", ,da 14.a Força Aérea .dos 
Estados· Unidos, à tacaram violentamentll 
o remanescentes da.s.. belonaves japone
sas que fugiam das forças do -almiran .. 
te Nl~it~ na.s agua,!_~do sul da Cl)lna., 
em direçao da . petíwula de Liuchow .• 

Um · transporte foi atingido em clleio 
duas vezes. Outro cai·gueiro foi aban. 
dona.do. ·um. navio tanque foi metra• 
Ihado, e afundádo em- chamas; segundo· 
anunciou oficialmente o general stm. 
well. · · 

tRUZAM O RlO ·RONCO AS 
FORCAS DO VIH EXERCITO 

Oitenta mil e oitocentos toneladas de 
navegação foram · provavelmente · afun• 
dadas e 1.200 danificadas - diz essl!i · 
informaçãó. . · 
130.000 · TONELADAS DESTRUIDAS 

CHUNGKING (Reuters) ~ As uni.; 
dades ·aéreas· do 14. · Exército do coman-. 
do · do general . Chennault, na. China, 
destruiram ·em dois·.anos _;_ ao que se 
revela · hoje - mais de 130 mU toncla• 
das de navegação . mercante japonesa • 
. FORTALEZAS· VOADORAS 

NOVA YORK, (Reúters) ·- o comu• 
nicado japonês aqui captado · informa 
que "aviões niponicos em .ra!des soJ:,i·e 
~hengtu, ontem y noite; de~ruiram 26 Os 'riazistás perseguidos 'de perto pelos 

~fiados - O mau tempo prejudica 
Super-Fortale:!l¼s Voadoras" · e incen. 

diaram mais 15. 
Não ·houve nenhuma· noticia a.qui só• 

bre essa info1·màção do inimigo. as operações 
RETIRADA NIPONICA NA CHI~A-

!toirA, (Reuters) - As tropas do 
VIII Exercito cruzaram o rio Ron
co, numa extensa .. frent~, segundo se 
anuncia· oficialnientr, 

l'EI,lSEGUEM OS RETIRAX'l'ES 
ALEMÃES 

LONDRES,. (Reuters) - O YIII 
· Exe~·cíto · âvançou· rapidamente · átra-

CHEGARÁ · NO DIA 4 O NOVO 
ARCEBISPO 

'· (Conclusão da 1.a. pag.) 

los Mota, afim de solenízar tão 
grata ·.efe111eride e implorar as 

'pençãos e luzes' di~ina; para o 
· novo Pasto~, nesse di?,, às 9 ho

ras, será celebrada solene Missa 
11a Catedr'al. Provisoria, Igreja 
de _Santa Ifigenia, a ;que assisti-
rão · os. Revi11os. Conegos Cate· 
draticos e 'Honorarios do Colcn
qo Cabido Metropolitano, e p 

. Revmo .. Clero Secular ~ Regular 
da. Arquidivcese. i,t : 

O EJ.:;mo. Monsenhor Vigario 
Geral recomenda aos· Revmos. 
P~roços, Vigarios e Cap~lães que • 
~xortem os -fiéis a fazerem pre~ 

_ ces especiais e· piedosas , comu- · 
nhões pelas intenções do Exmo. 
e Re~mb; · Sr. Arcebispo que em 

·· Aparecida, -~m fervoroso reco
.lliimentd,-júrito à. padroeira, do. 
: Brasil, passará ~stés ultímos dias 
; que precedem à sua · chegada · a 
'. São . Paulo, marca.da para 4 de 
nove111bro, à .tarde. 

Nas santas Missas do dia 30 
deverão. os ],<evm~s. Sacerdotes 

dár: a col~tà. '\~r~ Archfepis~. 
copo". 

, (a.) -- Conego Pauto Rolim 
Lottreiro, C!i~ctle.r ~ Arc~-
oa,lQ ;:;-• - · -.. · ,-- · ~ 

vés das colinas e cl;t planic!e, perse• 
guindo os alemães que estão se 1·eti
raddo para suas noYas posições atrâ~ 
do rio Ronco, entre li'orli e Ravena, 

As unidades avançadas alcancaram 
Ronco, num ponto situado a 5 qui
lometros a suleste de Forll. 

Na planlcie, os canadenses estabele• 
ceram tuna nova cabeça de _ponte, so .. 
bre o Savio, em Mesma, a um, J:iuilo
rnetro ao norte de Cesena e agora 
estão avançando ao longo da estrada 
accundaria que liga Cesena a ;Ravena. 

Nas colinas as tropas br!tanicas en· 
contram-se somente a algumas. cen
tenas de metros da. importante junção· 
!erroviaria de Be;•tinlco, · a. 5 qui!o-
metro_s a leste do_ rio. Ronc_o. 

1 
No sul, as forças indianas alca.nta· 

ram -a. confluencia dos rio·s Vo,ltre .e 
Ronco, Enquanto isso, os "infantes 
americanos do V Exercito estão 'abrin• 
do caminho para Bolonha,· sobre as 
vertentes da inontanha de Sodeni 
apesar da violéncia ·da -~pos!,;:ão lni• 
miga, 

Ao sul e a saleste da rodÕv!a que 
l!ga Bolonha a ~imlni, os alemães 
estão cavando profundas trincheiras. 

Na. estrada de Florença,' violenta lu- _ 
ta está. sendo trava.dá exatamente ao 
norte de Belmonte, a ·15 quilometros 
ao .sul de Bolonha. As' condições at
mosfericas ges!avoraveis continuam 
pi·ojudicando as operações -aereas, . 

CHUNGKING, (Reuters) - Após três 
dias de ataque, as tropas chinesas re
ca.ptura1·am a. cidade de Sln-Ning, no · 
Hunan Ocidental. . · · 

Os japoneses estão se retirando para 
Tungan, na estrada _de ferro Huna,n. 
Kwangal. 

ARMAS ALIADAS PARA !l'ELAR O 
. DESTINO DO JAPÃO .. 
· ABERDEEN', (Reuters) - · O sccre• 

ta.rio parlamentar do ministro. da Pro• · 
dução, sr.· ·o.· M. Garro Joncs, falando 
nesta cidade lloje, disse: 

'~Não é. geralmente compreendido qu~ 
esta· se processando uma· grande trans--: 
ferencia.. para novos tipos de produção, 
afim de selar o destino do Japão". 

Citando novos progressos, .o sr. Jone!I 
incluiu os seguintes: uma. nova. embar. 
caç,!í,O anfíbia e de desembarque, armas 
~ais le,ve,s e novos equipamentos de ra• 
d10 com maioi,- ralo de ação; todos es• 
pec!almente · produzidos para \§uportar Q 
calor e a humanidade .dos troplcos, as-. 
sim com vastas quantidades de roupas !1 
suprin).entos medicos especiais. · · . 

A CHINA RECONHECE O GO
VERNO ITALIANO 

CHUNGKING, (Reuters) - Infot•• 
·ma-se. que a. China reconheceu o go~ 
verno italiano, · 

NOIVAS 

1 
1 

Para as suas compras de Rendas, ~edas 

p_roprias para lingerie, grinaldas, veus, 

meias, perfumarias é outros-. a.rtigos 

proprios para noivados, 

YISJ'l'FM · 

:A casa onde· tudo .. é mais barato 
RYA DAS PAL~EIRAS, 88 a 9i 

(l'~l •• c;-40,:0. - $., J? k.ULQ 
:u 



NUMERO AVULSO 

CR.$ O 40 
. . ' 

ANO XVIII 
6 li ,, PLíNIO 

.· .Diretor: 
CORR1!:i\ DE OLIVEIRA !l São _Paulo, 5 de. Novembro de 19.44 li Diretor-Gerente: li 

. . FRANCISCO MONTEIRO MACHADO . NUM. 639 

Festa dCI . dedi~_açãô--. dÇt 
Arquibasilica d·o SS., Salvado·r\ AS OBRAS soc1rus · E O ESTADO-PROVIDENCIA 

Tudo quanto di2: respeito ao futuro 
i:la Italia, . interessa diretamente à 
·opinião catolica, não somente pela im
portancia desse país na Cristandade, 
como· pela natural repercussão de· to
dos os acontecimentos ocorridos em 
tcrritorio italiano, na vida e atividades 
cio Sumo Pontífice, 

SOMENTE A CARIDADE DE 
RETORNO. AO. 

CRISTO SALVARA: 
PAGANISMQ 

Q MUNDO 
• •· -··- - - - :.l 

Assim, pois acompanhamos com a 
maior atenção o rumo que vão toman
dos os acontecimentos naquele país 
ct est.amos certos de que toda a opi
nião catolica brasileira partilha de 
nosso· interesse pelo assunto. 

·:;. * 

Precisamente por isto, devemos re
duzir a.seus verdadeiros wrmos a en
trevista dada pelo Príncipe Humberto, 
Lagar-Tenente do Rei da Italia, a um 
jornal americano, o "New-York Ti
mes". Nessa entrevista, o herdeiro da 
Çoroa italiana se manifesta favoravd 
~ instauração de uma monarquia cons
titucion_al i·epresentativa. Nada mais 
1,1.aturâl. O fascismo fracassou. A mo-
11arquia italiana, simbolo das tradições 
nacionais, deve continuar, e, por con
seguinte, deve amoldar-se a uma orga
nisação político-social diversa. 
: Enti-ctanto, a aceitação dessa moda
lidade governamental pelo Príncipe 
Humberto 11ão significa, cm si mes
ma ' considerada, nenhuma concessão 
ao socialismo de Estado, e muito me
nos ao comunismo, Pelo contrario, pas
sando ·ao socialismo fascista para um 
regime liberal, a Italia se distancia do 
socialismo marxista-. 
. Assim a frase do jornal new-yor
kino, de que a monarquia italf,an~ "de
ve mover-se para a esquerda nao es
tá •de ·modo nenhum conforme com as 
fransformações que se projetam na Ita
lia, e, muito meúos, com a índole e 
o espírito do regime monarquico. 

* * * 
Ningucm ignora a grande impor

tancia do. problema do petroleo, na 
politica intemacio;nal' de nossos dias. 
Assim, tem consideravel alcance as 
discussões travadas atualmente pelos 
governos· ·. persa, sovietico, americano 
~ inglês, . em torno da posse e apro
veitamento das jazidas petrolíferas 
que se encontram em territorio ira-' 
niano, ou persa. 

Essas jazidas são imensas, e cons,
. tituem uma riqueza consideravel. Em 
*tempo de guerra, podem influir de
cisivamente no curso das -operações 
militares. São, portanto, uma das cha
ves do mundo; A potencia que so
bre elas deitar · as mãos, terá só por 

·Jato uma :irrtportartcia interrlã'bional. ' 
· ·E, :como as varias· ·nações encarnam 
jdeolqgias e te11dencias muito diver
sas; como os rmhos ideologicos e l'e
legiosos do mwido poderão variar con
forme um eventual acrescimo ou de
crescimo . da influencia dos soviets, 
dos ·mussulmanos persas, dos ameri
<!a11os e ingleses, · acontece que. . . o 
problema da posse do petroleo tem 
uma conexão vital se bem que indi-
1·eta, com os mais altos problemas 
ideologicos e religiosos de nossos dias. 
E, portanto, a questão nos diz respei
to, como catolicos: 

* * * 
Os soviets cubiçaram os poços pe

trolíferos iranianos. Os persas se re
cusaram a fazer-lhes as "concessões" 
- . entenda·-se "capitulações" - exi
gidas. O g~verr.o sovietico resolveu 

(Conclue na ll.ª pag.) 

Comemora-se' no _proximo dia 9, a 

cerimonia da dedicação da Arquibasi
lica do SS. Salvàdor e de ·S. João de 
Latrão. Esta Igreja. construida no lo• 
cal onde se ergúia outfora o pala
cio de Fa\lSta, .. esposa . do imperador 

Constantino, e por este cife1;ecidó aos 
Po11tifices ·Romanos como residencia 
particular, é a Catetlral da DioécEc de 
Roma. Assim, a Basilica de. Làtrão, 
Catedral- dó Pastor dos rnbanhos e dos 
Pastores, mereceu justamente o titu
lo de mãe e cabeça de todas as igrejas. 

Comemora11do, no. di 
dedicação pelo 
nossos córações ·. devef 
rosamente para. o _'. 
for111,ula11do preces;' 
felicidad~ pessoal, gt 
seu Po11bficado,,, ... · . · ..• ,.-,,·: . 

/ t :-t/. 

DE VM 
Por mai.s de uma vez já dc11unciamos 

uml?. tendencia. que se vem manifestan
do _em certos meios 110 sentido de se 
negar à Caridade o lugar que, segundo 
a, doutrina da Santa Igreja, lhe. com
pete como ftllldamento não somente do 
be11ef!ce11cia, mas de -toda. e qua:Jquer 
obra de. p1·evide'ncia ou de a.ssi.ste11cia 
social. 

Para. muita gente, o Ei;tado devia des· 
c<mhecer a Caridade, para apenas se 
dedicar à previde11cia' e · asslste11cia no 
sentido leigo da expressão.· A · Carlda· 
de devia mesmo ser ba11ida. da face da 
terra como deprimente e incompatível 
com· a_ 'dignidade humana. Os serviços 
sociais .de previdencia e assistencla de
viam etiri.1inar a mlser!a.' 11ão em razão 

· da Caridade, mas do direito natural 

ÇEBOLAS DO EGITO 

Ora, quem assim fala, se· mostra en
tediado com a civ!lização éristã e. tal 
como .os a11ttgos hebreus, têm . sauda
des das cebola.s do Egito, Isto é, dos 
ve!i1os tempos do pagi11ismo, antes que · 
Nosso Divino Salvador derramasse seu 
precioso sangue 11a. C1:uz, •para nos re
mir e·· salvar, fazendo-nos sair da or
dêm natural e preparando-nos a e11-
tr.ada. 11r. vida sJbrcnatural da graça, 
cm que viYemcs. 

NAUFRAGIO DA CARIDADE 

Com efeito, 110 mundo :pagão da RO• 
ma Imperial não havia. lugai· para a 

A VIDA lM CAMPANHA DE .UM C.AlltlO ~~1t,~:~2fgi=f~ 
DO . EXERCITO NOKTE-AMERICl;O ~:~t,;:,:~~~~~~ 

11) dos. mais arduos o. mi11isterio dos f ·c1 . f ... f . b' . . 1·nva~a~o· estou1·a s~:. ·.·P·. ro. xim_ ar d.-·a braço escravo· explorado pelos grandes 
mortos e en os; eiiao no e iscoi- · - - · .. scnhórei viu-se ela. obrigada a recorrer 

-Capelães militares. O Revmo. Sr. to_. seco, sui'éii-a, poeira' e. lama. praia; os etnpurróes_. · dos os q1.1e · · · · · aós- _poderes publi_cos para _obter o 11e-
Pc .. Fabia11 Fly11n, Capelão do Ex:er- 'Guerra! Dia "D".! Invasão! veem atraz; os c;or os que flµ,-, 
cito 11orte-america110 .dá-.110s uma 'ideia ' , tuam no ineio :do_:o ,,,s destroços' cessario C fií:dispên.sa--~1 ii, sua subslsten-

Uma vez mal~ carregamos um . . · .. , · · - ·. · eia .. A principio .era o pãÓ. Depois era 
disso no artigo que abaixo reproduzi- transporte, realizei todos os· oficios re- nas, ondas suc~ssivàs,' das. 46s · dinhelrc:, el'aní viveres, vestuar!os ·e até 
mos. 11·g1·osos no refeitorio das. tropas .. · A mort_.eiros_ que'.~veem.: a, · parte.:_ .. ·.:.e · · · · · · · · · e,. diversão. gratuit?- 'd_os circos. · ·E nesse :, 

assistenéia e: O' fervor. 11ão eram ape- que .levantam re . · · · · • · , 
Copyright da Jnt:ir-americana. e ·de 

The Sig11. 
· ,. d · b . - A .. '.'Hoi·a· •H" · andar, o que a princípio era dado pela 

nas conrorta ores, mas., tam em ms- · , . ·:·ui,era.Íidade éio:S· grni1.de.s senhores, passou 
piradores. ·Sémprê se tinha mais a Passou:.se.·o ' a ser um d'ireito, .o direito do cidadão 

NOVA . YORK,· .outubro (por via . impressão de u111a missão militar. do aco~tecin(ento:; ._ : . u· a-- ro1w1,np. ; E asiim vemos .. umiv ,inin_oria 
que uma missa ·.êm· comum. E, isso d

11
?
0
s; ·hFoºr···arasinp·,::apr.ra· .é_,.·_q·. , - o_lh_a_ r_·q_ 11_.lc_a._ a: m_.a_11_ d._ar .·numa_· · multidão 

áérea) - O dia. da_ ·11osrn partida . foi • · · h · t' - er q'UC - , · , · nao era porque.os_ omens es1vessem .• '·"·:, :;_ cle·escrà.vos.d1>-t,rabal_llO;·e·estes'a_sús• 
per~eito}ja, de_-~rin,ia:v~_ra,;. q~i:1} o_,c~m_;- . i,medrontados, ... Era. que êles sabiam .. ~ tjijl}a_[N,>~;;~~~' . . . e ·_ª··;f_::i_rue im~.-.• -~~-.. ~ p~~Joqp,clj1,;~rr~M1tJaio;.:, ,. 
po mgles .apresentanda, os se1,1s mais .. · po_1;· exped_encià. ,propria :;;;; . duros mó.:• ca1'e~ti ,[í:lf'JPr~ia. · .. _.- ....... , ... •· · <'HIPti_títiT_'t tí_illfo. lôtm. riós ,ptibl_ icos; g-l_ á_d __ la11_ ô_-.; · .,, 
belos_. e_nc_an_ to_. s. Durante. meses esú- · · · - N- tr·a no tudo o e fo• poss1 · · 111e11tos que os esperavam.· ,: ao eram con s . . _ . . . ·. ,,. ': · .. . - téli; l)à.Iafrêneiros de' circo, da.nsá.rinós 
vemos acampados numa pequenina e êlcs, na sua . maioria, veteÍ·anos .da · vel, . )nas, OS . am,Elpcanos './~IStiram. . O por uma. legião d.e _·parasitas . e mi5e• 
preguiçosa cidade do interior brita- Tunísia, Oran, de:· El~Çuerrar, de Todos os amer1:3:~10s· ?evem:,ser_ gr_a;- ravels. Ali t1ão havia. lugar para a ca-
niço. Gela e Troi11a?. Mas se11tiam·nccessi-' tos .. pelo _ que esses so~dados;fizeram 'i'ídadc. Tratava~se apenas do "direitQ" 

A gente da· pequena cidade nos re- dade da coragem, qa • c;aima · espiri- · e . supo1·taram ... nas praias de_. Ora11 e do cidadãO roniano. 
cebeu de· braços abertos.. Estavamas tua!, da esperança que sàbiam so-:- Gela; ·.Anzio,. Tarawa' e Nonriandia. · 
dentro dos seus corações e dos seus mente s.ua Religião lhes podéria dar.. O .tr.ahalho e a ·participação do Ca-
lares. Aquela 'gente·tratava os.sol- Da mihha ·propria· experiencia pos:-:; pelão 'católico·em combat(! ê'p JUais 
dados como se fossem filhos seus. A so dizer que um Padre não pode_ ofi7 · vadado 'IÍossiveL Enterra ós .mortós 
guerra' parecia estar a· muitas milhas ciar ceriinonias religiosàs em .. numero · onde pode ou. eleve .. _Ajuda· a socorrer 
de distancia e .. a muitos anos alem. suficiente. para ·agtadar e saHsfàzer .à os feridos. Ouve · pacientemente ai; 

· Depois a guerra tomou conta· dos todos os soldados. Nunca tíve, opor- histo:jÍiâs do-que ehegài,t,fatig;ados das 
nossos outra vez. O povo ficou tris- tunidade de lhes chamar a · atenção; · · · (Conclue _na· 7,a pag,) 
te quando :.;oube das noticias da quer em combate quer nas guarnições, 

O GRANDE PROP1iIETARIO 

Os que- pensam em condÚzir, a huma-
. nidade ao regime totalítario e socialis

ta, 11ão téni ilusões quanto· ao fato de 
que este será. dirigido: por uma "clique" 

· de grandes senhores. O Estado seró. 

nossa partida. O velho Paroc9 · es- quando nos ofícios religi9sos .. 
tava quasi em lagrimas. Jamais po- Na. vespera- do dia "D" .ouvi con-
deria acostumar-se sem aquela gente fissóes, praticamente, o' dia 'iúteiro.' 
americana que se reunia . em tomo da Na hora '- da Mis~a·, meu Altar era 
porta da. igreja e com êle conversava. uma mesa armada entre duas latas de 

E assim dissemos "até logo café. Um pequeno espaço ficou isola-
NOVlS OO'NSIGRl~ÕES 

aquela- boa gente- tão hospitaleira. E, do defronte do Altar e o 'resto esta-
uma vez mais, navios, ta11ks e avi~es; va repleto de soldados e marinheiros. 

Escolhiam todas as · maneiras possíveis ao Coração .de 
' .. ·. . 

Maria 

SERA NO DIA 18 A CHEGADA SàlENf 
ao NOVO ARCEBISPO 

para um ponto · de ·visibilida1e · que 
lhes permitisse acompanhar o· San
to Sacrifício da· _Missa. 'Até em cima 
das maquinas de lavar pratos havia 
gente. . Era· um espetapulo que ja- · 
mais mirá de minha · ri1emoda; uma · 
experie11cia inesquecível. Sendo Mis
sio11ario, já devia estar acostumado 
com as multidões. Senti um . nó 11a. 
garganta; Desta .. vez · era dife1·ente. 
Pensei; "Isto é ·ser ·um Padre".- . . 

Com a devida- venia, tra11scrcvemos 
do ·n.o· de 28 pp. da. "Ave Maria" a;, 
seguintes· cartas do Exu1os, . Srs. Bispo 
de Arassuaf, Bispo de Caceres, . Billpo
Prelado de Bom Jesus de Piauí e :Prela
do· de Guaj,ua, em que SS. Éxcias. no
ticiam. a. -cQnsagração · de suas respecti-· 
vas dioceses e .prelazias aó Imaculado 

se duma Diocese que t,.nto precisa. E 
queira. tambem V. Révma. nos 1·ecomen
dar. a Ela ·em suás ·ornções, 'pelo que 
muito lhe agradeço este 
· .seu amigo dedicado J:m Jesus e Maria, 

'j' FieLLuiz M., Bispo de São Luiz de 
· , Caccres". 

- . 

Como já, é ·do conhecimento geral e foi amplamente noti~iaclo pel~ im-' 
prensa diaria, adiou-se para ç, dia 18 p, f, a, recepção solene com que o 
povo paulista pretende prestar a seu novo'· Pastor a ·homenagem de seu -
filial carinho e obediencia. . 
· .. A esse Pfoposito, o Revmo. Sr. Conego Paulo Rolim Loureiro," Chan
celer do Arcebispado, baixou o seguinte .comunic.ado: 

"Comunico ao Colendo Cabido Metropolitano, aos Revmos. Parocos 
e Vigarios, ao Revmo. Clero Secular e Regular e aos_ {ieis em geral do 
ArcebiSpado, que a recepção solene que a Arquidiocese preparava para 
o, dia, 4 de novembro proximo ao Exmo. e Revmo. Sr. Dom Ca.rlós Car- · 
melo de Vasconcelos Mota, Arcebispo Metropolitiilo, · fica ·adiada para . 
18 de novembro, observando-se em tudo o progra.ma oficial já pnbli<:iilo ' 
pela imprensa. Oportunamente serão dados outras a,visos. 

De . ordem do Exmo. e Revmo. Monsenhor Vigario Geral 
·· São Paulo, 31 de outubro de 1944 

Conego Paulo Rolim Loureiro, Chanceler do Arcebispado", 

"EM DEFESA DA ACÃO CATOUCA'' 
' . . : , . -· .• . -' · ... · ,,,_- - . 

Do Rev, Pe. Venâncio Chaves, Vi
l'(ario de Maraú, recebeu o Dr. Pll11io 
Conêa de Oliveira, a seguinte carta 
sobre o livro "Em defesa da A. C.: 

"Maraú, 9- de Outubro de 1944. 
Exmo. Sr. Dr. Plínio Conêa de Oli

veira: 
· Recebi su_a remessa em perfeito es

tado. 
0
Aproveito a ocasião para lhe 

agradéccr p exemplar que V. Excia. me 
prese.p.teoú. pura fineza de um bom co-
1·ação, em 1·etl'ibuição a tanta bon
dade todos os dias quando subir os 
degraus para celebrar o tremendo sa
crifício seu. nome terá um lugar todo 
cspecial.110 memento. 

subdivisões esteréis dá- a verdadeira 
noçãt> da A. C. ~om clareza, premune 
contra os passiveis deslizes · e fracas
sos. ·A terceira· parte sobr.e Proble
mas internos da A. C . . que diretrizes . 
claras- sobre a escolha· do levedo que 
deve fazer fermentar· toda a màssa!;,. 
Por isso;- junto aos meus mais pro
fundos agradecimentos enviou-lhe os· 
mais sinceros · pai·abens e faço vot(')s 
para que ·seu. livro se · espâlÍle cada 
vez· mais· cm nossa'.' terra'·p·ara a maior 
gloria de Deus e salvação · das ai-
mas. 

Todos receberam· ,a · San'ta Comu
nhão. E .para quantos -ela foi ·o Via-'
tico! Conscios de que. o seu 

0

ltim'o ato 
·publico · como Católicos- ·devia. .ser 
cheio de Fé' e devoção,_ na assi.stcncia 
daquelá Missa, · testemunharam O· es

. tupendo mílag1:e dei Calvar,io .. · 
Passaram-sé· dez dias·: sem ·que eu 

pudesse celebrar a Santa Missa outra 
vez. Nêsse breve espa~o que algu
mas vezes· parece. dez :horas e. outras 
dez seculós, muitos acontecimentos se 
deram. ·Ràiou o "Dia, D". :Ceus claros, 
mas ' ventos éontrarios e.· mar . grosso. 
Desembarcamos;. garantimos. uma ca
beça: de praià: e começamos a pene• 
trar terrà a dentro. . 

· Quando descritos eni poucas · pala
vras, tais acontecjmehtos dão a im
pressão: de simplincidade; de cousa 
que se fez quasi' sem ·-esforço! Mas, 
quem pode· desci·evêr a loucura, o 
horror, a exfrema ·confusão, o· terror, 
a furia de um assalto .através de·.uma 
praia? · Os que viveram, aqueles ..ins
tantes desejam ape11as--esque·ce:--los., 

Os numeras e as.figuras·de-retori
ca jamais poderão dar 'um apanha
do ou sugérir o· que foi :aquela terrí
vel ·tensão física' e>'mental,. 'o. mons'.. 
truoso •dreno ccilócadd· nas'.energias e 
faculdâdés do -homem; a . tensão . tre
menda, os momentos de .receio, ·o ba
ter dos corações, o'choque ter· as para
das trabalho$1il, os soluços, os suspi
ros, os gemidos, à ·ceifa' tremenda_.de 

. viúas, os fedmcntos· doldro:ícis·:e o ,he-' 
· roismo,- a fumaça, as chamas, o san
_grento · caldeirão ·que·· é uma.· batalha 
na praia.' 

Não·Cexistem . palavras"que possam 
mesmo remotamenfe retratar o ·· tre

. me11do troàr ·, dás baterias ·.de : costa· 
vomitando .a ·dêstruição, o matraquear·· 
incessante e i11comódo_,dos 88; a ·chuva Seu·· livre é uma verdadeira jóia, 

sem ofender sua modestia, ê o que 
de · melhor se escreveu sobre a Ação 
Católica; com nitidês, com precisão 
iem-··P.érder-se em· tantas !Ü\Tisõe~ e 

Junto a esta r~meto~lh~ a ~1por-. 
tancia .de quarenta e cmeo cruzei
ros Cér. ~45,00) pelos tres exempla
res. 

' de éstilhaçq_s; o .estrondo de_ utri'tiro que. 
de :V, · acertqu no· alvo, a tentativa desespeSem. ·mais,, subscrevo-me 

E;,cia. servo em Xto. 
. ·a)-I'e,.:Venancio:-C'h.:oves;, · 

. rada ele · certos' homens. " O ' estroi1do : 
- ensu1ig<;:çedor--~1.1arnfo·urna barcaéa -de: 

coração ele, Maria; · 
"Revmo P. Redator da. "Ave : Maria". · 

_ Tenho o "prazer de, comunicar a V. 
Revmá:_ que _no· dia.· 15 .. de agosto fize-

. mos a. consagração da Diocese de Aras- · 
sµai ao·. IniaculàdO>: _ooração de. ·M:;Íria. 
ReaHzou-se 'a soienidade '.da co11sà:gra
ção ·110 San'tUario de NÓSSa· Senhora da. 

· Lapa 11a Vila de São·Domingos dó Aras-
suai. · · · 
: -Naquele·. Sa11tuario ve11áa-se a·. ima• 

gem milagro!ia. de Nossá Senhora sob a 
/nvocação de Nossa · Senhora.. da Lapa. 
Na gruta 011de · foi construida a capela. 
reunem-se anua1111.ente · nó dia 15 de 
àgosto m!lhares de romelros..,de todas as 
partes. da Diocese e cje fora da DiQcese 
para· cumprir :prÓmessas a. Nqssa. sen!10-
i-a e .il1.voca11do a..· suá :1)rot«\ção ,; 

No ,dia .da festa depois da procl<São 
, ,e feito o se1mão sobre. o' áto da co11Sa

- .gração, co11Sagramos, assistido .POJ:'. trés 
·saêerdotês com a possivél solenidade a 

. Diocese. dÓ. Arassua( ~-:> Coração . Ima
·culado· · de Maria. 
; Mai.s de dez. nÍil 1:omciros aco;npa11ha
rarn. •devotamente. as palavras 'da consa

.gráçao.' : No -mesmo ·dia· tOdos os Viga
rios · da Diocese· fizeram. :nas suas Paró- · 
quias a mesma. co11sagraç_ão, acompa-
11hada de exercicios de piedade em bOn
ra. de Nossa SenhOfa: 

Éswramõs 'qÚe es.tà . consagr;1,ção mar
que ·uma, epoca de. bepção e ·gràças pa
. rn ·a .. nossa querida. 'Diocese. 

Aràssua!;: 24-9-1944. 
I Frei José. tle Haa:;, Bispo· de Aras
, · suai". 

oo Exmo. · sr .. Bispo d.? São· Luiz de 
Caéeres: 

"_càceres, .. 4:cte ouLubro ·de.· 19H. 
Ilmo. e.-Revmo.··Sr. ,P. Asterio Pascoal, 
saucLações· ém Nosso · sé11hor .. 
éomlmi6o a'. V. Revinà,. que esta Dio-

. cese 'de. câceres,. foi consal.(rada: ao Ima
' cuia do o:>ràção: de Maria , no dia 14 de 
. mâ!Q · deste' ano. Est:a. ' consagração sé 
, fci não·. só .'nó centro:· da Diocese, n1as 
em::todn.s)s Paroquias. . - .· ,., 

t Quêirá. !lo .nossa-boa--Mão-compadecei; .. 

Do Exmo Sr. Prelado de Bom Jesus 
de Piauí: 

"São Raimu11dp Nonato, 29-9-1944. 
Revmo. Pe: ·Asterlo · Pascoal, C. M. F. 
Lal\detur Jesus Clúistus, 
A ca-rta de V. Itcvma. de data 23 de 

fcvereir~, com o impresso; "Pagina 
de Ouro das Dioceses, consagradas ao 
Imaculado Coraçã.o .-de Maria",· chegou 
ao n:eu : poder inuito tarde, pois só a 
Villl a .. reçebfr depois do meu regresso 
·da Visita.. Pastoral e Missões de junho, 
julho e agosto. T'lnho cstad.o sem se• 
cretario tambem ultlmament~. -a cau
sa:' das desobrigas que aqui são muito 
pesadá.:1. 

A nossa Prelazia · to! consagrada ao 
Imaculado coração de Maria no dia 7 
elo set•mbro ,lo ano de 1943. Por
tanto,' JX)de inclui-la, se. ainda. tem tem
po ni "Pagina. de ouro''·e Nós. Mcrce
darioz, "Filhos de Maria das IVI'crcês ", 
nã podiamas ser est1,a11hos ao movimen

. to mundiál inicia.do peló Santo Padre 
Pio XII. 

Com muita estima sou de V. Revma. 
seryo em · Cristo. 

'j' Fi·ei Jnocencio, O .. 1le M., Bi.spo
Prclado." 

Do E<1mo. Prelado de Guajarõ.-Mirim: 
"R.evmo. Padre. 
Salve Mária Í 
Ein · resposta à . vossâ . estima-d~ carta. 

de 23·2 do corrente · ano, aqui chegada 
com muito . atraso, tenho· a satisfação 
de 'infoi·már-vos que, a nóssa. Pre!a.zia. 
de Gua.ja.ric\-Mirim, te·rritol'i.o - de Gua
por<í,- foi solenemente · consagrada. ao 
·1maculàcfo · coráção . de · Maria -a· ·28 de 
maio;· na ·ocasião· do encerramento ofi
cial do .mês: de· Maria. 

Esta · c911sagração foi. acompanhada de 
preces, pregações •. especiais. e procissão · 
bem' sucedida/ com numerosa assisten
cia. de · fiéis;' ·em cujà. alma perdura a fe
liz hnpréssão dessa auspicjosa data.. 

No amavel Coração dessa. boa Mãe Ce
lestial,· sou;- coi;ri todo o respeito, de V • 
Revma, humilde e dedicado servo. 

Mons . . F .. Xavier . . Rey, ' 
• .. ;1'1·.eladq: de ·au11il\-rá~Mir!m".· : 

o grande proprietario, mas o · Estado · não 
é um fantasma, é fotmado por homens 
de carne e osso. · Na Russia, por exe1n• 
pio, as esplendidas casas de campo dos -
" comíssa.rios do povo" causam '3.<imi-
1·ação, por seu luxo e :conforto, ·a um 
míliona.rio como o sr.- Joseph Davics, · 
que não é nenhum canhestro caipira 
do sertão do Briisi!, mas um gentleman 
acostumado ao alto padrão de ·vida nor
te-americano. 

.,. 
UM rouco DE HISTORIA 

Esta 1 uta surda. e pertinaz em favor 
· do Estado socialillta. vem de longa data. 
Relembremos os sucessivos ataques à 
propriedade. A lei de her11-nça tem so
frido grandes golpes, de que. resultou a 
subdivisão da prop.riedade e seu esface
lamento, ao ponto cte reduzir .à mlseria. 
os novos herdeiros. Vem-nos à memoria, 
a este respeito,_ aquele. trecho do Ve
lho Testamento que 110s fala da vinha 
de Naboth. Disse esse !sraehtá ao P~.ill
cípe que lhe desejava comprar a vinha: 
Deus me defenda de vende,r a- herança 
de meus pai.s ! Ele via em sua vinha to
dos os seus antepassados. E esse apego 
2. gleba, à mansão dos seus maiores, pas
sou· ao homem da. socie.clacle vitalme11- _ 
te cristã. em todas as epocas da histo
ria posteriores à. Redenção. 

Outro golpe preparator!o da. aboli
ção da propriedade privada foi o confis
co dos bens da Igreja e dos nobres, rea
JízadJ · principalmente pe'Ja. Revolução· 
Francesa. 

O AUllIENTO PROGRESSIVO 
DOS IMPOSTOS 

. 'J 

~ . 

~ ao Estado. Para o exercício ela. pro• 
fissão, para a éxploração de qualquer 
genero de comercio, para a posoo de 
propriedade, para. a transmissão de pro
priedade, parn tudo se exige o· imposto 
e cada vez em proporção mais :alár• 
manw. 

O SORRISO DE STALIN·.· 

Do livro "Missão, em Moscou" tira. 
· mos a seguinte passagem muito suges• 

tiva. ti: a que descreve a entrevista.· do 
embaixador Davies com o camarada 
Stalin. Diz o mílíonario amertca119: 

"Qua.nto pensa que irá para o Estado, 
para. os filhos e herdeiros da sen.hora 
Davies? (Stalin mostrou-se interessado) 
"Mais de 80% irão para o governo · do 
Estado· e para o Ooverno· Fe!:\eral; e· 
menos de um quinto de .sua proprieda.-,. 

. de irá- para os seus filhos; qu_e, no meu· 
proprio caso, mais. de 50% para o Esta• 
do·e menos de 50%. pára meus filhos". 
Perguntei-lhe então: - "Quanto· su• 
põe v. Exciá. (!) que pago ao governo, 
somente de impostos, num ano, inclui11-
do meus ho11orarios de funcionaria?'' 
Mais de 60%; apesar disso, a sra.. Da.
vies paga mais de 72%, Isto supreen-. 
deu o _sr. Stalin, já que olhou sorrindo, 
pare. o sr. Molotov, que concordou ba• 
tendo com· a cabeç.a". 

O NOVO S:tJZERANO 

No regime feudal, o suz.erano renova• 
va · a investidura todas as vezes · que o 
feudo ·passava · para outras mãos, por• 
que o suzerano era o verdadeiro pro• . 
prietárlo e o vassaJo era como um sim• 
ples usufrutuaria, convencionava-se. que 
em cada tral),Smissão o novo vassalo :de-

.: assim .vamos chegando aos poucos via..: pagar um ·sinal. a.o suzerano, para; 
ao estado social sonhado· pelas forças· do ... - ·.re,co;nhecer:·.qoe •.o: .feudo·• e,l'a: ·delé,. 
mal: - As propriedades e o trabalho N'o seio das sociedad~s modern,a.s,. o 
pe1te11cerão ao Estado, que em troca Estado é que investe os 'herdeiros e os 
dá 9.9s cidadãos a propria subsiste11cia. novos. P\'0P\'ietarios. . O Estado. é o su-

Agrava-sc esta tendencia.. pelo aumen- zera.110 uni ver.sal e todos os proprieta• 
to ' progressivo dos Impostos. Isto faz rios. são .seus vassalos. 
aos poucos acreditar que tudo perten- (Conclue na 7.a pag.) . 
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No dia Lo pp., coniemorou-se o 513.o aniversario da, morte do Bema• 
ventur.ado Nuno: Alvares Pereira. · · 

Imfelizmente o "Santo CÓnde estabre", como o chamavam seus con
temporaneos, · é pouco conhecido· no Br?sU. 

Nascido. em 24 de junho de 1360 no Bomjardim,'- Pqrtugal, foi edu
cado na corte do Rei _17. Fernando. Quando; falecido· este infeliz Prin-' 
cipe, a corôa de Portugal estava na imipencja de pa~sar para o Rei de 
Hcspanha, Nuno Alvares foi uni dos. que mais contribuíram. para.· con
vencer o Mestre .de Aviz, .depois D. João ·I, de toma~la para si,· Foi 
séu braço forte na conquista '.do reino que sem .ele teria passado para, . 
os castelhanos. Nomeado Condestavel, isto é.general cm ch~fe detoda.s, 
as tropas portuguesas, foi um dos mais- nota.veis/ guerreiros de que ha 
memoria. Seu exercito, diz um cronista contemporaneo, .· maia parecia. 

. "honesta religião de :defensores que arraial de guerrefros ". "Nas pra
ças que ganhava, dfa- 011tro·cionista., ma.ior cuida.do punha na gua.rda e 
honestidade das donzela~ que na segurança 'das mesmas priças ". Creou .· 
uma estra.tegia {lUe foi depóis adota.da com grande exito em. todós os 
paises. 

Consolidada a -independencia do reino o Bemaventurado, despresa.ri
do as homenagens.,que o mundo lhe oferecia, dividiu seus bens _:. e estes 

. eram muito grandés, poÚÍ. o Rei ein sinal de. gratidão lhe fizera inuniêris 
doações -- entr~- seus ·descendentes, seus familiares, as Ordem religio• 
sas e os pobres, e, em 15 de,agosto·de 14:2·3,professou·na Ordem0-do 
Carmo, como donato, pois julgava-se indigno de s~r Sacerdote ou mesmo 
Irmão-leigo. · . : 

No Convento de Lisboa, que ele mesmo colU!truira, continuou com a, 

mesma vida de insigne virtude, que todos admiravam nele desde sua, 
infancia, até que o veio colher 9.· mórte, ~o momento eni que o Frade que· 
o ajudava a preparar~se. para morrer, li~- as }}alavras que. Jesus dirigiu . 
a N assa Senhora. do .alto da Cruz: "Ecee .fi],ius tuus ••• -" 

Nosso cliché é uma. reprodução da.,ilustraçã.o que se vê ~a ediçã.o 
de 1526 da "Cronica do Conde estabre'\ com· a legenda:· 

. "Esta he a figura do Conde estabre, ao natural, quando estava, em 
Religiam, no Carmo· de Lixboa., onde· j_a.z". · 



COMENTANDO ••• 
PALIMPSESTOS 

Para dizer a verdade, sentimo-nos 
emba~a.dos, ao Iniciar esta- cronica, 
Temos sob os olhos uma. ".Nota·qo Rio", 
do·sr, V. Cy, cujo titulo encima estas 
llnhas. · Afinal de contas,- a. profl.5.são de 
jornalista impõe uma · responsabilidade 

. nãO pequena, à que não é possivel fu• 
gil!, um dever. el~mentar de honestidade 
p~ra com o _publico e para. :co_m a inte~ 
llgencia., que não ·pode ser postergad-0, 
Ora, o -sr, V.· CY portou-se com uma, 
digamos, leviàndade, que, para sermos 
francos, não lhe fica bem de modo a1~ 
l:\l?ll, e. é extremamen;e chocante numa 
pessoa já de idade. · 

Eis o ·que disse, em sunià, o si", V. Cy: 
:e\ Igre3a. rejeitou, com 11orror, todo o 
legaqo . espiritual di;i. Antiguidàde, e 
:imergiu propositalmente os povos na mais 
completa. ignóra:nci.a, .pois tinha. medo 
da. cultura. ,:\sslm, vieram a perecer 
ine1;timaveis monumentos do saber hu· 
tnàrtB. Muitos pergaminhos, contudo, não 
:foram destruldos, mas simplesmente 
atirados aos sótãos,. como inuttlidades. 
Mli'.ts tarde, porem, algun• monges sen-

. t~m cocegas de esc1-ever; desentulha
ram, então, os ::iergamlnhOs, rasparam• 
·noa apagandc. o que neles estava escri
tó, e, ·depois, comeGB,ram a redigir tra
tàdos sobre assuntos uteis à salvação 
dos fiéis, tal seja. por exemplo, "qual 
a distá.p.cia. que medeia entre as sobran
celhas do ?a.dre Eterno". Entretanto, 
nem túdo se perdeu, pois, passada a noi
te-milenar-da-Idade-media (Isto a gen
te, lê, cantando, como outrora o sr. V. 
cy, decorot.1 taboada), a ciencta. desco
briu meios de revelar novamente as pre
ciosidades latentes sob as garatu
j113 dos· monges: são os · palimpsestos. 
E o sr. V, Cy afirma. que viu tudo 1.sJo 
l1U1IU1, _ Enclclopedia. Nós dizemos que 
o sr, V. Cy deve ;í=ifar a sua Encicl0• 
pedia. Outras coisas muitíssimo mais 
.caras têm sido rifadas cdrn pleno exito. 

Pela Enciclopedla do sr. V, Cy, toda 
e, literatura · patristica, o renascimento 
c:i.rlovinglo, o' esplendor cultural· dós se
culos XII, XIII e XIV se resumem nisto: 
medir a distancie,' que ·separa as Sobran
cç-ÍhM- do :Padre Eterno, E Dante, que 
:fez Dante em toda a sua lrriensa obra li· 
tera.ria.? Mediu a, 'distanc!.a que. medeia 
entre. as sobrancelhas do Padre Eterno. 
JiJ . o qu~ .~tá escrit-0 lá na Encfolopedia 
de, sr. V, Cy. A coisa, evidentemente, é 
cabulosà. 

Porem, nós estamos certos de que es
tamos . ch0V!!ndo . no molhado, O pri
meiro a· não acreditar na; Ellc!élopedia 

, .. é o· proprio dono dela, .o sr. V. Cy. To
dos lhe conhecemos à. !ntellge11cla e 
i;abemos perfelta.menté·-·que ·ele jam&:; 
endossaria. conv.lctamente aquelas Idio
tices, ja d~fi11ltlvamente · pulverlsada:S 
pela crlttca_ historlca. Mas, e~i;ão, ·como 
explicar ô fato? Ah! i,; 'que riós 
vivemos uma epoca multe ~emelhante a 
uma-outra, .. em que. nom·e um. homem 
qúe perguntou sem multo interesse: 
"Qu!c{ $st veritàs? '',. e pouco deJ)Ois la• 
,•oú as., inãos numa bacia' que· ficou ce
le~re. ' .. · 

APAiiELHOS 
paraCHÁcCAFÉ. 
ií1odernos·, elegantes, 
em desen!1Ps origi"uais 
Nacionais e· extrangeiros· 

.. Podem ,cr a,lquir.ido, 
éambém em. lU paga, 
',nentoa pelo O JJla'no Sudi:e,.. 
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7 DIAS EM REVISTA 
(Conclusão da 1,a paa-,) 

"considerar inamistoso" o gesto dos 
persas. E estes bem pouco se incomo• 
darnm com o ocorrido. De onde es
trondoso fracasso da diplomacia -sovie
tica na Asia, e manifesta afirmação 
de que a Asia não procederá, diante 
da expansão comercial e ideologica 
dos soviets, como uma "terra de· nin• 
guem". 

óra, isto é otimo, 

* * * 
O LF.GIONARIO · tem acentuado 

frequentes vezes a importaneia cres
cente que vai tendo o mundo mus
sulmano. Os dois polos em tomo· dos 
quais se vai formando a unidade 
mussulmana são o lran --' ou Persia 
- e o Egito. O insucesso do "drang" 
moscovita rumo à Persia prova clara
mente o grao de influéncia e de poder 
a que o mundo mussulmano· está' che
gando. Ora, isto não é otimo. 

* * * 
Os Estados Unidos aceitaram com 

sofrega satisfação a decisão persa, 
vendo nela um meio de subtrair os 
cobiçados poços à influencia . sovietica, 
e considci-ando em tudo , isto os meios 
com que de futuro .os poços venham a 
ser aproveitados para a · industria e 
os reservatorios militares ela Ameri
·ca. do Norte. Se isto se desse, não, se· 
ria. das peiores coisas, já que em fim 
Qé·-cóntàs, e· npezar, dolf:pezal;.éi;··;t>s 
iin1eriéanós oporiàfo ao esforço· ml~
sionat·io . obstac\.tlóS/muito mei'10res cio 
que· os muswlmanos ou .os bolchevis

,tas: Mas à IngÍateÚa foi rnuho mais 
· reservada .. Ora isto é sintomatico. 

Porque? Dar-se-.á o caso de esta,
rem as 'lÚtoridades persas mancomu
nadas com as americanas, de sorte 
que a Inglaterra se tenha sentido tão. 
"espoliada" quanto os soviets, com a 
deliberação iraniana? Não sabemos. 
O certo é que a recusa pe~a baseou
se em um principio muito cxplicavcl 
em ultima analise, mas que terá cau
sado em Downing Strect, onde se é 
tão mais subtil, perspicaz, agi] de'' es
pírito que na Casa Branca, uma im
pressão desagradavel. A· Persia alega 
que só depois da guerra fará conces., 
sões. Isto é, negociará essas conces
sões. Po-ks-á em leilão por preços 
exhorbitantes. Ou .•• negociará ela 
mesma seu proprio petroleo, sem o 
conceder a quem · quer que· séja, e 
fazendo desde logo do mundo ·mus
sulmano wna das maiores potencias 
petrolíferas de nossos dias. 

Não estará nisto, a razão mais- pro
funda do sabio retraimento da Grã- · 
Bretanha? 

O "L.l:::.<;JoNAHlü" s1c; 
NIFICA BOA LEI JURA 

E FORMAÇ,\O 

o APELO no PAPA E o NOSSO SOCORRO 
Pe~ Adalberto. de Paula ~unes, S. D. S. 

. Causa-nos â. mais vi_v~ a<lmiração o 
· lato de vérmos · uni homem . sacrifi

. _car:se; atirar-se a uma einpreza ar

. duâ> e penosa afim de ir' ao encontro 
d& ·um irmão que' sofl'e para orere

: éer-lh!!- a felicidade. Sentiríamos a 
. mais. entusiasta simpatia por· um ll'l

- :meD;l qúe; revestin<jo-se do manto de 
. 11eregrlno e tomando do bordão de 
lhefidigo percorresse cidade- por ci· 

·· 4ade, · vl~itasse casa por. -0asa, e fosse 
, .- bater à porta de cada· residencia vara 

pedir '·a seus· moradores nmà. esmola, 
11ão pa~a si, mas p:i.ra alguem que 

, ficara em casa :e n~o ".lhe fora- possi
vel ~endigar, porque uma enfenuidil· 
de cruel o prostara. no leito. Foi o que 

· fez o representante de·' Cristo na te.r
ra. Tornando'.se. mendigo· por amor 
d<'! seus filhos que;· Pr.esps em .seus 
:sofl'!mentos. não O .podiam pedir pes· 
:solamente, Pio XII levantou a mm 
i,oalmente, Pio· XII levantou· a sua 

·uni· conhecimento mais ou menos exa• 
·to .da sitÍlação (lesesperadora em guo 
· se achaxp os _seus filhos ·.da. Europa, . 

.. Principalmente os. da sua. pobre e so, 
-.: .fredorª' ltalia: lJl Pio xn, o Vigarlo 

·· de Cristo que dissera .uma vez ser 
dado a Elle. mesmo o copo· de· agua 
fria que tivesse.mos oferecido ao we

,, ·)l.or dos n·ossos Irmãos,· é Pfo XII que 
· 13Stâ batendo às portas. do' nosso co. 

ração; lledindo-nos uma esmola por 
~sses ii·mãos tão duramente . açoita
,~~ P.°elas ·.cPJisequen-c!-ª1:! g~ gqerr~? 

.: .•. :., ;._ ~ ·-. ·--

O Brasil tem sido um país -onc1e 
a dor alheia sempre encont"rou o. eco 
dos seus padecimentos. Estamos 
sempre de coração aberto para. aga
salhar e .confortar qtÍalquer sofri
mento humano. O brasileiro é por na· 
tureza genGroso, compassivo e cari
doso. Tambem somos hospitaleiros 
no sentido de acolher compassiva, 
mente os sofrimentos allleios . 

Julgo que o apelo. do Santo P:utre 
· vai ser atendido generosaméi1te' ~e: 

lo nossó bom povo. Por que havere• .. 
mos de negar ao Vigario de C1•isto 
a esmola que ele nos p~de1 i'or· que 
havereil_los de fecha1·. os, ll0S$OS · co
fres, os nossos celeiros, à. mão que 
nos estende, para que. estejamos com 
nosso socorro cristão ali, onde a Jlli
seria tomou proporções : m,aJs. alar
mantes e assustadoras? Acabo dlléi' 
nos jornais da Capital a campanha 
que está sendo levada ·ém prol elas 
vitima~ da guerra da Rusi;;la e da. lu· 
goslavia ... Por qué será, qtie o apelo 
cl!) Chefe da cristanda.da seja o. uni, 
co que não desperta simpatia, eiltu• 
siasmo e fervor nos corações daque, 
las ctue recebetalll de Deus nosso· Se
nhor os bens da terra, não para es• 
banjar em toda a sorte de diverti· 
mantos e de lu)io, mas sim, para ::0• 
correr os seus semelhantes?!.,. 

E qual será à nossa contribuição? 
Os nossos sentimentos c1·istãos. per~ 
mitirão que recusemos urna boa;· ge,· 
~~9sa. esmola ~ W~ariQ g~-C.risto?. 

.tEGIONARIO São Paulo, 5 de Xovembro de r944 

A NOVA ORDEM C A T·.o L .. 1 e) 0 $ 
Comprem exclusivamente · süas iôias -• e seus presentes .. u c.onhecida· 

j0ALH.AR'·IA 
Pe. Arlindo Vieira, S. J. 

C·A·S .. ···A·-· . . . . . (:'AS'lR'O 
A CIV!l1ZaÇ!lO. de nosso &!CUIO t:.em si- ' 

dQ tribâ.lhàda. per crlsts profundas, cri
ses que culminaram na. tragedi.a des
tes ultimos anos. Apresenta ela todos 
os caracteres. de. uma agitação· febril. em 
busca. de uma. ·nova ordem. 

dem ser ouvidas por ca.p!ta.iistas e pr<),o 
l.etarioo. Não llsonjela as· paixões, huma .. 
nas, foge como de ·uma. peste dos arau• 
'tos da. vã. demagogia. · Opõe deve;eit 
a. direitos, deveres sacro.ssantoo a, d.Irei• 
tos não menos sa.crossantos. E.na}½ce 
o trabalho sem deprimir o capital., .·Não 
atil·a operarlos contra. pa,trlíes, 111M J)fõ• 
cura. concilia-los entre si, des!~ndc:, 

. 

RUA 15 DE N0VE'UBRO N. 2Q 
· 'E99mn1 ela ·. ,Bua ·: Auehietal 

• OFICINAS • · · 'l1Dieoe cuncusionarioa d011
1 

AFA\t& 
.. ' " ·.: . . ! ,,;_,·; ·, 'i,.• ·-. . No câos da hora présente, to'c!os, quais-· 

quer que sejam sila.5 êbrivfcções politi~ 
cas ou religiosas, s.usplrà.iri · pJl' \llil 
inundo . meufor e afirmam . e_cim enfa
se 'qi.le a:{ cÔ!sÍlsnão poêlem:· continuar 

.. • ..... · DOS l'f:1ógim1, • .E\J,d!EO !r ,8 A.• 
', ·-- -.:_,..~,'..: ... ! . !'.~--:·· ~ ·-> . ·-.~~: • · PROPRIAS 

· .. 

DAMIÃO, 
Oaôo ·a um avião da Cruz: Vern:iêlha .:A,rrt'e
ricana o nome do heroico ap,ostolQ dos 

leprosos de Molokai · 
Transcrevemos do boletim '.'Noticias 

c!a Belgica" (vol. IV, n.o 31),. publi
cado pelo "Bclgian InformaHon 
Center", de Nova York, o seguinte 
artigo sobre o Padre Damião de · 
Veuster, o heroico apostolo dos le
prosos de Molokai, Os sub-títulos 
são nossos. 

Recentemente · um dos aviões c;la 
Cruz Vermelha: Americana recebeu 
o nome· de "Pa:lre Damião". Foi 
adquirido cóm o dinheiro angariado 
por 4 escolas secundarias · católicas, 
em Honolulu, por ocasião da .fest'a 
daquele Sacerdote. 

O que foi êste missionário para 
que seu nome· atravessasse assim o 
Oceano Pacífico, como homenagem a 
sua vida de trabalho? 

a horrivel praga dâ: ·lepra. e . .is :autori
·dadgs ·do · local, não· encontraram ne
nhuma' outra solução senão .:a ,de-. exi
lar os leprósos pàrà ·a ilha de·Molokài, 
onde estes infelizes tinham de. ser. co• · 
lonos e cuidar de si. próprios. o .,re,
sultado · foi o qu~ -se :podia esper;lr:, ··a· 
"colonia" transformou-se nunF infer'-
110 de . sofrimento, de bebida 'e louca 

'''orgiá .em atmosfera de· putrefação e 
morte, Quando o Bii,p1:>":.pediu um vo-

luntário enfre · os Padres, ·para . ir 
para Molokai cuidar . dos leprósos, e 
pà:ssar ali o resto da vida;. escolheu 
Damião. eritre · os quatro. càndidadtos, 
quê se apresentavam. O Padre teve 
de começar por'baixo'. '.Na primeira 
noite "acendeu um cachimbo ·e·' en
costou-se pensatl~o. contra. uma ·árvo-
re" escreve . êle e' deve·. 111esrno· ter 

A terra natal do apostolo · dos pensado prófundaménte \porque, com 
leprosos a· idade ·de 33 áno~·; tinha chegado aos 

Nasceu em 1840 na aldeia de .Tre- 'portões do Hadés, 'entre ':as horríveis 
meloo, Brabant. Acha-se esta . lo- sombi·as càreteiràs ·: de -·. um · ,grupo de· 
calizada na região de Kempen, de solo 8;()00 bébados' e desbragàdos'' mori-
arenoso que fet'l sido cultivado e me- · bundos que ·diziam, aos·: _reçem-êhe-
lhorado durante séculos, trànsfo.r- gados: ''Neste Jugar não h;i leg', Fez 
mando-se numa zona próspera. As o que era mais. ·acertado: . primeiro 
aldeias são éomo as que se vêem· nos tratou. das hórriveis condições de vi- . 

Panoramas de Bruegel: á estrada prin- da do povoada,:: =cõr.struiu um siste-
ma de forneêilnei1to · dé 'água,: aju-cipal curva-se ligeiramente anteey de ... 

entrar na aldéia, como que para re..: dou· a erguer· '~õô'.êasas; plantbÜ 'jar-: 
freiar o tráfego e preparar o visitan- dins, protegeq contra si-.mesma. estas 
te para uma surpreza. O centro de pobt~s criaturas· .que' esperavam· to-
ir, ter esse, a construção maior e mais d?.s a oiortê daí a dois. ou· três anos. 
imp,:,11cnte . é sempre a i3rnja. Não havia meáico;' .tornou~se medico; 

Em geral· é urna constrt~ão. de pe- , rÍiÍo. havia cªr~fo~éiro, ía.z.la · os cai~ 
clra d~' diversos séculos deddade, ba- xqes; c'ra o coveiro e ·o dietético, o. 
tida já' P.or r.luitas chuv~~,·. v. enct·avel pedreiro e , o : advogado, . Cotisfruiu 

· T uiúa igreja e \1tn_ hospÍta-1'. Era o coric. 
e veneradá pelos P,aroquiancs'. · em fidente e ó confess. or e ffoâlrÍ1ente en-. 
uma tcr:e poi,tctiguda diiigidá,<pai·a , , , . . 
0 céu,. écir.i:i:la por uma . Cl'Uz As tre. os lepros{>f t9rndu-:-se um deles 
suas .telhas . ·''cle un· ... azul . escuro e c,ontraiu aqu'el;í 'terrível moléstia 4ue 
em algum 'ponb eh 'tdfüado há uma os eg.'.pcfos 'denÓÍniiram· vividamente 
"girówitfo>) ·q\Íe ri:ncha e ·vira 'impeli- "morte antes: da :morte." 

da pelo vento;:.As t,01:tas .. cla igreja es- ~ ,:Nós,:_::·0_,~ .. ,: .. itp: r,os._.o.s .. : .• • '.' 
tão" sêrripre . aoertas; urria' hiz:. verme• - e 

lha' arde diarte do altar. e· io êntrar . 
passa-se , eúfre as 1;ordas .pesadas . Um dia, ,4izchció Missa, descobriu 

· · · l · d '· shi.tomM da,i~ó,ença ria.pele e· qua'ndo 
qué l11!)vem os' Slno!J, c. 1ª111ª11 o as se' dirií!iu ai;i·, ·_fieis' presentes' . hão 
pessoas. pai:a ,ós . se1·viços xe1igl_osos. disse .''Meusvir~ãos'!, crime. seinpre, 
Em torno das igrejas estão '8/l sepul~ · .. d ,. · . · d ... -d · . , 
turas. ~- _;05 . domihgós, ~~pC>is· ·. da mas faloit. ~'ir'ag~r, .. , .i:i:en p: "Nos le-
missa,. moços. e velhos. c:aminham . e . ·pro~os"' • .. • '%\.!~'4~ó )s'," l~prósos: .dese-' 
par·am. · entre os túmulos, lendo:·os no- j'avam 

1
:'.1ffie' ., ' ,. r as pessóás éofrlám 

·,., ·· d. d "J·-·· M paraeas-a .. do.:as,ponc'loáil'~uas 
-~!l,,~,;~at~~,Ç r~cor ªlz· 9 .~ª?,;;.~ ,a- ' 'cl,agai°'.á ,-,'~tin'trá:· 1·seµ$-"'coiiios 
l'ia, ?aufo! e Elice. .. ', .. .. "!<; • • .\ i•~à'diós'·';,; . 1-'>lfíteran'l ''isto• a~~·seu 

~a aldeia ·· há ,alguns -<::af~ .não :grarid~;iF'â'dmf1:iiqa'·', amiiô/'ô Pidre 
muitos porqu! os l~vi:~d~rei, ~":?.,_t_~m, ... .,Jl~lg;i,. .. 111~~ .R.imil? Jaj:n,_a,!f t~.!!!.~~ .. !! 
tempo de. fr .que11ta-los. nos dias dê contaminação. Afim .de ganhar a c~n
semrna. Uma I senhora_ goi;.df' fls\11~ ::\fiariça:::,ê!ê,.1 s~u'.·"riarcq11i;111os;,'. tintia ,to
tem-se atra.z.. <1.'J . balcao,· o · avental··. -. ,.:,,:·· -· · " "l · •., -"~'d' · ·: ··: '< hi, • . , , . . -"'-'; , , ·IJ, oi eo•,· .,. W,luO. CO!}l. e es .e ua O O seu CaC µ,n 
branco du_ro ·.da gol'lla, ;" "':"lllP,ll ~n~~! {~o 11':ira -;:f,umarem. Na s11a ausêncfo. 
com autoridade as manivelas que dei-. dormiam em · sua cama q rocleav'.am 
xam . corrér a <"erveia. escura ou clara. . suá c·abana. • .·., ; · 

'Jma fina: areia. branca. está espa~ · · , • , , 1 
11-.ada sôbre o chão de tijolos ver .. · '°A''mort'e ,,, :3 . J 
mcli1os. Os muros Eão co)Jel'tos de . 
anúncios de veildas de terras ou · . de· 
instrumjlntos de lavoura; nos carta~. 
zes amarelos as propriedades . são · 

marcadas de verde escuro. Aí os na
turais do ·pais jogaln cartas, ficando 
a conversa para as ti1ulh.eres; a·. polí~ 
tica não empolga as pessoas d.essa 
terra, historias .maravilhos de ou
tro~ piases limitam-se à AmériGa e 
ao Congo. Pois em todas aldeias 
alguns poucos jovens ousados tiveram , 
a brilhante ideia de que as maçãs nó · 
Canadá ou em Ilinoís são maiores; que 
as lavouras são, mais altas e ricas em 
Michigan do que em Flande e par
tiram pára terras dis.tantes, enviando 
para casa cai:tões. postais coloridos, 
e· regressando para. fazer -wna v~ita 
depois de .çincb arios, bronzeados pelo" 
sol do · Ocidente lviédio, de aparência 
,J:'H'Óspera, gabando-se um pouco e in
fundindo 'ao. mesmo tempo na mente 
dos jovens, a nostalgia dos eldorados 
estrangeiros. 

As : a •. 1ílias dos fazendeiros ,são · 
grandes e supõe-se sempre que :pelo 

. um dos filhos receba . ordens. · Pas
sará alguns anos como Vigário Coad
jutor nurr,a aldeia da vizinhança e 
tel'minar a· vida · como Cura de. sua 
própria comunidade', ou partirá 'en
tão para as missões no Congo, ,na Chi-
11a, na !ndia e jamais voltará.· Milha
res de moças e rapazes belgas deixa
ram a .paz de· suas aldeias, abando
naram a , idílica folic:idade ru1·al, desta 
confÓrtável e gostosa existência para 
levar o Crist;anismo àos pagãos em 
climas · que gastam a sua força e de-
1;afiam a coragem .. 

Ó Padrn Damião enfrc os 
·Kanaka 

o mais heróico de todos êles foi 
enviado pàra as Hhas Sandwich ou 
do· Havai. Não era um estudante mui
.to brilhante, mas pexseverante, u111 
fiainengo-··silencioso e teünoso que se-. 
guiu o conselho de seu pai: "As pa
lavras trazem familiaridade e esta 

· nunca é desejável. com· os superiores 
porque·~. 'perigoso, com os inferiores 
porque não convcm" Levou êste ra- . 
paz,, que ,era chamado por seus ami

·gos- José Eilencioso, cinco meses para 
''chegar a seu destino. Foi ordenado 
SacerdO"/e e começou .a !ldvogar a Fé 

. ,C1:istã :Ít>s. Kanaka. que:, .viviam nós'. 
declives. dos vulcões. EsJ;.es .selvagens 
càratedzavam-se . por•· súa' ,'.'facbnstan- . 
eia e inconsistGncia" .. Embebedavam- ' 
se livremente e .suas relações matri
moniais eram. muito . desregradàs. 
Erain por vezes atormentados por fei
ticeiros é inumeráveis tabús dos quais . 
o Padre Damiãp, Homem· do Senhor, 
forte e agressivo, , os livrou definiti
vame11te empregando às vezes violên
cia física .para uestruir. os feitiços, 

No inferno, de Molokai 
A· chegada dos homens brancos ha~ :_. 

-v.ia. trazido ao arm.:m:1:uio de Havai ... · 

Cóm a idâcÍtPde, 45 anos, Da~ião 
atrav.essou· éi--pórtico.Aa. morte com. um 
sorriso: A uin medico êle declarou: 
"Não. désejaria' que minha saúde íos-

. se restaui·ada .com O preço de . te1• de 
deixai<·esta ilha: e abandonar,\, rrieu 
ti'abalho aqµí''. · Logo. ficou· desfig,1-
rado. - Seu nàriz fitou inchado, suas 
orelhas defo1madas. Perdeu um ·olho 
vacilava quanao :andava, sua voz for
i10u-se · rouéa :·t frài:a; suas ·mãos eram 
tocos. Dep_ois de quatro anos sentiu 

-que a· morte se 'aproximava. Seu 
Coadjutor ·disse..-lhe: í•óeixai-me q 
vosso ·mantos para que, c;om'o. Elias, 
possa ·herdar o vosso. grande cç,ração" 
mas Dall)ião rejeitou -~sta ,homenagem 
e respon,?e11: "l!:stá ch~io de lep!ª·" 

·• ,-· •" - 1 _ .. ~!' 't :1 · / i 

As homenagens · po"stumas 

Havia estado. isolàdo ein ·Molokai 
aurante . muitos :anos, más _. o . mundo 
já k,in,\ia .ouviclo falàr de. sua cora
gem e sacrifício, Em Londres, o Prín
cipe · de Gales, mais tarde Eduardo 

· VII, declarou: ."A h11róicà vida· e· mor
te· .do Padre Damião, rião_· somente 
despertou a simpatia ·do Rei.no Uni

. do,. mas desc~u ,'mais: fundo ..;., 'info1·-
moU-l10S . que as circunstancias · de 

SCIENTIFICAMENTI 

· AS SUAS. l'IRmAS 
'· • Pomodo Íecco11va Silo S~ba,ttt\o 

combà1e acteót!l!~oiniin1J·· .todà e 
· , 'qucilquer · alfeócllo cuianeci, conio 

&elam1 Ferld<ia em geràl'• Ulcéta11. 
Chagas andgas.- &ciemâJ'. E~ys!peta.· 
Frieiras. Racha, nos pés é no, selos . 
Espinha.. ··Hemo~oidee, 'Quelmadu. 
t~. Erupç6es, Picadas de m01q1'1t01 

r
e msecios :ne~ .. , __ 

SAO SEBASTJAO 
IJCCA?IVA • Affll PAUIIIAJIA 

IO'PÓ'DE'PA'itll'JIUÍ 

mm . . ,. . . . 

odlos e preconceitos. · . ·. 
,_, .... , ' 

nosso vasto ,,Império Indi~no e Coloi- como esfao, ' que 'ê. ·1ndispensavel um 
·nial obdgam:.:rios,·,até,· certo ponto 1·eajust11-mento economico ·é sócia!; E :o 

Prev~ o ,t>apa. dias a.Inda. . niàls dlfi• 
ceis do que aqueles· que estamos .viven• 
do. Quem poderá qescrever a convul., 
·sao social que se ha de $CgÚir a trêmen .. 
da. catastrofe que hoje sacode o m1.1niio~ 

l?!!I9 ,"m~ri_q~, afsegpir*seu, exemplo." Papa.,·,~ a1turas da-•Ca.teclra de Pe-
Os mais elevados. dà terra elogia.,. d'ro, ·repete a mesmà coisa,; Reconhece 

ran1-no. e qu~l'\do se fez ouvir uma ~le que ó candente· problem11, economi• · 
dis co ainda está à espera. de soluçãti, .que 

A compléta desc>rgan!zaç.ãó da. 1n<lus• 
tria, convertida. em arsenal de guerra1 ai 
paralização 'do comercio. e 'da l1wour~ 
os milhões de opera.rios lançados· à rua; 

pequena ' voz, · coi·dante, provocQU . 
tànto :'a. ital diii autor Robert ,Louis não ha, n:i.da que .justifique a condição 
Sicvenso~, .. que inspirou uma das preca.ria. e vert!adelraine11te aflitiva em 
mais. belas defesas jamais escritas. que vivem mUJ:íõe.s de pob'res trabMha-

· por não serem . mais neceSllados : i)s ca.• 
,nllões e bomba.rctefros, o estado de su• 
perexcitação dos ·que conhecer,ll.Jll de per:. 
to Os horrores c;la guerra, tudo. isso con .. 
tribuirã. para agravar enornienieti.~ o 
ma'l-estar que ha. de· sér oj:irenuncio d& 
grandes revoluções· sociais,· A sqluçãÇt 
de. problema. tão complexo .desafia' ·a M• 
gàcidat;le 'dos mals exper!mentado.s · ~· 
ciologos e dos mais hàbeis estadistas. 

dore.3 E isto .· diz · o ;pontifice em urna 
. Êm 1936, os restos mortais -do Pa• àlocuçãc, a, vinte mil operârios. A ver-
dre Damião foram transportados . de dacíe . deve ser dita. se,m 1-odeios e se a 
volta'.para aiBelgica. Viajaram mim oculta.· aquele que' tem .r. rnissãó d•. dl· , 
~avia' de .guerra americano pai-a São fundi-la. por todà ·a terra, quê seria. da 
Francisco, Foram levados para o Por- · · . . . 
to de Antuerj>ia 119 ~aiió de trêsma.$• pobre h~ani~ade? . 
tros -''Mercato;", .barco . escola· da . Esta.mos em. tempos ae meias verda.• 
marinha belga,,.Damiao volt-Ou · a .seu de3, porque· os homens· a.tendem· mais a . 
conventó em . Louvairi, onde. . havia seus interesses mesqui.nh<)s do. ·que às 
d~ixadÔ. um irmão jovem; _ entusiasta exigencias tja verclade to~!. Os espiri-

Parece que chegou o momento 4e voI• 
tarem os homens suas vis.tas. P\l'.t,ll.· o Vi--

mas humilde, ,d,esconheddo ao mun- tos unilaterais invadem todos os seto-
. · .. · 1 rés da opinião publica. Exageràn:i ós 

ga.rio. de. Jesus ci·istQ, p:>rqµa,ntl) .só 
dali podetá vir ~ palavra.' 6erena .e '1u .. 
minosà. que· desfaça, as treva;,· espe.sS!l.$ 
que en".olvcm a humanidade· _-iÚ~eliz:.· 

do. Na suá volta, no cais, o ·Rei A • direitos de· uns e os deveres de -outros, 
berto ·e o . Cardeal Merçier esperav.ain ·· 

· · eqúas. e .. sem_ pr~ se aras.·· tam de um. -.Jus_ • pará ·prestar ,hômeilag~m à,quele que -
tão ,generosament1, tão 'corajosamente to équil,lbrio. .. · · 

. . ü ' d" o Pipa: qué cpnsidera. as coisas. à )uz: fizera o,supreino sacr.' ic10 e como 12: . . 
o evangelho, havia "entregue á .. vida da. eternidac;le, •vàl c;llre!to· ao ponto.sem 

~por :seus amigos", . se deixar· einararthâi. :em cons!dera9"ies . A. ·que'stãÓ Ôpétar1a.··~~é, o_ Mfa .. 
de ordem sÜba\terna.; Suas alo~-"" ies ter de um problema. de ~r'del)l moral e 

O ~~itor. sobre a,. candertté, qíÍes't;áo. operarl. o- religlo.sa.. Dai a necessidadi:i di · tnter• 
-=====================7 ======:=======::a-.. verição da. Igreja, para uma.S(XJução,~a.-.. · · · · · · - tlst'atoria.. · · · 

· E', . 11E.·.· .. ·Rr .... o·. -.· ,n.u· E: ·.A•. _· .f êR:E·.,Ji :A·\., '.jj·:.'L·. ·1',·· ,, · ... R, . e_,· ~~~~~â~~;JI:fo'.;{~:::r&qVii: Is l \! u D ,., n é impossível "ericóntrar~nie uma ZOlU~ãQ 

So·u· ·o· ' p· oo··ER SOVIETit' O'l. '_-· ' ef~::~gúe-:o .Pontifice: "Indubita-~ . I ve1niente uma éiúestão deata gravidade 
exige ainda . de .outrô.s _agentes sua' par-

o Revrno~ Pe. Édm.undo Walsh; 'S.;J.,_. Vice
Presidente da . Universidade, , dê·: George
towO tef uta · às ·afirmacões. de: um fli'n· . . . . ·-:. ' ' ~ . . ' " . 

te de atividade e de esforços. -Que~mos 
falar dos chefes de .Estàdo, dos. patrões 
e : dos ricos, ,dos p.·op1·,iÓ$· óperarios., :cuja 
sorte está · em jogo. · ·Mas ··o que .afirma• 
mos. sem. r.esltaçí\o 'é à. . inaniCÍàde. dtil" 
eua. ação sem a. d~ I(s'reja. '._'; . 

De maneira qi.te a.'âção dQ .. Est3,do 
e dos ma.is·. interessados na sólução. rio 
problema., que sáQ. os patrões e ol,)Era
rios, não só será, . insuficiente, lllllS de 
todo ineficaz:· se estes .não se. àwtarem 

cionario ·' sovi.etico sobre a situc1ção da 
Igreja. na Russia 

Resumint<ls abâixo uín a1:tigo do· Pe. 
Edmund Wao!sh, S. J., ptibiicacto no N. C.: 
/' A imprénsa, nÓrte'..~~ericina. publi• 

·C0l! . recentemente U!Jla info1·mação· SO• 
brc a :situação . c!d& ca.tólicos. na Russla 
so.vwtlca, que r~produz ás explicações 
dàda:i e. um .corr<1spondente do serviço 
de Noticl~:; Re)igios,IS pôr .Ivà.n ':Vasllte-

· vitch .Poliansky, dlret-Or dó conselho'So· 
\1etico de Assuntos. 'de Cultos Rellgio-
sé, 1'ecenterucnte cl'ia.do. . .. . 

., •. ;_Â declir~~iQ .dó.rúncloruirio ·co11nihís
.Ú. , Jm,i.stií · ,.~l)l, afil'mar 'que ·os·. ca~oUcos 

. géza'.in dos. inesiriós dir.eitos. que os · ou
. ,t).'~J._rÜsso~, ,riei-teµcen~s· às varias'·i;ei

taí.;, re!lgiosas · russas. . , 
. ~ :i lilsta.'~ritre~Ísta. pr~~ll~~ ·üµdi~; os .,ca-

çou corifri à rellglãó; por meio de sua · ria doutrina. catolica. , A Igreja, depo.;. 
· riolitiéÚ.;. df!ctai, ,·de ieú · $ÍStema. educati, · $itaria. do ... Evangelho,. nele vai . ha.uril! 

vo ·e · p,ila Pr!)lbíçâo ~as · reúniões os princípios sàlvador.es- que . ilúmi .. 
u~µaill çle grupos _religiosos, Não· se· po- 11am as inteligenpias,' reformam .os ·cos .. 
'de dar, ihstrução'. religiosa. · a.o"S m:eno- 'tumes, despertàm . dedicações sóbrehu--
~:es 11as igrejas;' _1,firmou o funciona.rio. manas, aproximam o. ríco,cJo pobre. o 
ru;;i;o, porque isto estâ pro(bldó pela lei, ·patrãr do opera.rio, prestigiam a . auto .. 
Ém verdade esta é i ina'.3 ·revelàdeira' rida.de constitulda. e justif!can)'sua. in• 
de todás as declataçõés: indica. que o' tervenção .conciliadora. Não se ~onten .. 
Íugàr ,no quai ' preclsai?Í.eóte sé dêv.eria. . ' .ta a Igreja. de lemb1·ar arnf patrões· e 
nffmiint ri} instruçáO eih matér!:i. de fé, 'opera.rios .Ó$ deveres de·· justiça.; mas lhes 
é ·o 1u};ar .. no qúa.l:. pesa. ·uma.·ekpressa !)repõe ainda,segundoadv(JrteLeiío~III, 
pÍ:O[biçãó', . Se o: govúrio ·sovl.êtico fos- .. uin ê:onjuntô ' de ' preceitos, mais 
s, sfoce1'0 éÍh ·suas. ru,severações .de to• 'c:>lril)leto, . porque amblcio111Ú estreitar a 

. ·ihanci1: rt!Íg!ós'a, fatia'muitó inenôs· mal união· ·das duas· classes ·a:tê. prerlde-;as 
. em prplblr •· ?-. il1stru9ão religiosa;. se uma ii. outra pelos laços .de uina verila.:. 
· ass!rri 'o · quér; e1n qualqúer outro :iga.r d eira. .amizade''. · · · 

< >tQIÍeoo, : com _ uni( ,p1;êtt_nsa: Hbéi:dàde 
.:_¼~~lgl9.sa(~,:,.ii:'"'',t:::···;~:); :: ., /,' , , 

,,,1~ Njo,t4iineé~im~P,.\11mi:::P%11VJ}, ac~i
; .. !~r ,,~-~~itt~~-fl.l. t\Wlll;. Jl~stJr,?·~:a..çoes 
<1~Jl!fflv,P%.~O~f.!?!lnÇ~'\l\}, n,1. ~.q~~e'9· ,,e.·

_., ;.d:ictro,, que ,i:le:vem, j:;ef a,ce~~l\i( ~m dis• 

que não fosse i 1g1:€ja. ~ é_ ó -lugar , Não é só a -am!zaéie e11tre, o rico e o 
. - p're~!SO: patâ. tt ·il)s't1:uç1to, · far ·cotnO' O re- , · · :pobre <que . pi•ega -d Papa;.·.: '-SeglUtdO' OS 
~ : bb~\~c~ , f 6.ôíif se~_; li,óii~stô. :e ,urli_vér- :· pi·eceitõ.5 do' ~rlt~ia,rifsmó : é, no a.mor Jrà• 
· ·· sal de ·todQs' os povo:v 'L!n'liblfr' ·e; ,fns- ·,· tetnitJ,qU',:r.se ha de operar a união, ·Ol'a, 

.. ,.,. <o:.J···.--·º ••. · ... ~é"w ·~·- ie;;,,.· i--er'.'ó 'útulô de -,,~.u~,.,s; IJ,JJ,.\1,í\. ~\l,,. ~w ·""·'·~· , · . 
"'.~f.ll!~\llt;!~t; d;.,~fü\,rig,~f~e, ~~i l~scista, 
.-~-~-e ~~~'! e~ç':;:<,;:,::·. /i .·: · .... 
~,,; .• 0,~.-,,v>,'í>l1'ri9i) ,P.~~e11te ,, Roosevelt, 
"'··é-m sua.cdeelara.çãQ de-,ctnco. de. outubro, 
: '~ C{~ J1!)C$M!~#q ~iÍia,lar.' eri,fatici.m~nte 

r, clara distinção ·entre a aliança 
militar dos -.alLados com ~os<:ou, e a 

. aquiescencla. . a;' quantos . 05 coniun!:;tas 
,digam. ou, flÍ,ça.in. . .. 
. Jl!. prejudlçial, .que esta. declaração M• 
:ta. .ha. · poµc~, por Moscou, .tr~~1Slte : sem 
.uma :1:efutâçãci. . .. · · · · · . . 
.· .· o corre~pondente .do s. iq-, R. nã.2 v.ode 
duvidar da exprtssa at~tude ofit:lal, já 
qu~ cada· informação que se ~lr,lgrafa 
pas.-;a por uma. . cét~ura .. l'lgid;l.; e 
se se empresa. O'\ltro · meio de . comunica-
. çâo;" seus pespa'clios. devem . conforipar
se com a· politiéa · geral dos· .sovleticos, 
pois ·ae. outro · mod.o · corre o l'llico de 
perder a · coricttçao de correspondente, 
acusado de ho.stil e difamador .. 
.. Não imporw. quais seJain J c<:>ncessõzs 
!éttas a Igreja. heterodoxa russa, I? que 
!Í1té.ressa · é . saber.~se que nM. ba. Übérda
de para. os catolicos, na: · forma. conce
dida pela carta do AtLantico (aceita. pe
la. ··Rússia), Poliânsky evita cuidadosa
mente ·toda a.· referencia. a. sufocante re-

. de de · regulamentos que ainda se· acham 
vigent<!s; e cuja finalidade é . eliminar 
pouca a 

0

poúeo · os, catôlkos. · Não meris 
dona. à destruição planeja.da: dos. tem
ploa, ~m, poslJ!)l!lidadc éie ·r~ediflcac los, · 
pois as atuãis leis; não. o · permitil'i?,m. 
Não menciona. a ellminação progressiva 

· dos saéerdotes catollcos, nem o numero 
daqueles ·que estão nos campos do_ con~ 
cent.ração, 011de jama.ls.chegou um am~-
1·icano. Dos 800 Sacerdotes e -seis Bis• 
pos que traJ;ialhi:ivam na Rus.sia em 1917, 

· qu.ifrido surgiu · a vitoria dos comunis• 
.. tas, quantos a.inda gozam: da tão decan

tada liberdade? · Poliansky -· tão pouco 
menciona. o I lamentavelmente . peque
no 11umero. de Sacerdotes que ainda. exi:;
tem _; ·: provavelmente nã.o ma.is 
de' µma: :dezena; - como tão pouco 
menciona o fato de que 11em ordenaçãO, 
rteni instrução, , são permitidas pela 
União das Republicas. sovleticas. 
· O sr.· Poliansky-as.slnala. certas medi-

. ·aas benlg'riM- de· seu governo na Litua
nia, recenten'ienw · ocupada })elas tropas · 
do seu governo. · · Forem, . ee.1uece,-se de 
apresentár' · provas, de· uma verdadeira 
condescendencia. religiosa. · na.: -Russia. 

: p1'opriamente dita, S0b · à, dominação S0• 
vietica. ·· dÚrante 27 . anos. · E a Polonja 
catolica;,que !-Ol feito dela?, . . 

. ~fú~~O ''.re)fgf~ 'ao··,~éfotó ·.das\!~r~~as, ,1·; e$tC$;}_l pti~éf?i9~ . 'SÓ' . R , lgreja. ,· C5 
aind~ l']uap.ct:o ·se ·prófüisse. efü qualquer ·':'énstna,,como só ·ela d1S~ ~e ·força-mo .. 
·oüt~ó' lugar;- t'evelárià. 'pelo il'lei'fos:, ~rta ;' ,ta.r. e.crt~ meios sobrenatul'ais :pa:ra levar 
1ogica. revó1ucionâf'ia. cúJ1 àusenéià sig- os homens a. viver essa doutrina: •OOn
nH'foa.. que· :i estrategia. . aritlga' :e·, hostil - ,de * segue que o Estado,' presctn:c!indo. 
dr1" estrangulação legal todavia prevalc- da Igreja;·.na .s01ução do crucla.nte 'Pro• 
e~. apesar ·,. ciás · esperanças e dos 'blema social, . deve ·inevitavelmente·· to• 
c1ésejÓS de ·tantos· ameri~anos amigos do 1Ja.r com -dificuldades. 1ruit1peravels; · ,Se• 
pov'.l r~o. · Porque na. reaiidade o que · rá, por. rorça, uri!laterá!;- ou se .conver• 
se almeja. co111: es.sas perseguiç6es n·ão é t,:irá. em instrumente do capital,· ou, se .. 
a separação da Igreja do Estado; mas duildo pelas auras da popúlar!d&.lie, · há. ~im Í\ degradação e 8, liquidação 'ela Re- . ;de exagerar os . dil·eltos do. proletariado. 
llgião: . ' · _ . . · · ,Sem a. inflt1encia vital da. doutrillA da: 

.A sugestão do· scnhOr 1'oliansky, .de Igreja, nem os "Jperarlos se mostrarão 
,qué o·gdvemo soviWco nãó se· oporia à. jamais satisfeitos, ju:.lsquer que.,.sf.jam 
nomeação de uma. _'junta. catoUca . em as vantage11s- que se . lhes .conceda,,n:i, 

·Moscou.Pari eieger um cardlal, é, uma nem os· l'icos, se hão de reslg-nar 
ni3in}iosa ev8.'lão do/problema ca:'r>ita;J e a. pôr limite à cobiça. que os . devora, 
mó~tra. .uml'.I cómpiet::. ig-nora11cla da· hls· Haverá paz aparllnte, Un,a complexa. 
torta dos conclaves; Estou· certo que legislação· tr:i.balhista, ·lanç.ada. em um 
cs catol!cos russos trocarlam de ot!ma terreno minado pelo la.lclsmo, pode, ~au 
boa..· voritade úmà · purpura. cardlnalicla grado· as intenções dos ciµe a .. ideara:m. 
por.-pin,a. or!entaçã,o politica de . ~rda,lel- e~a.cerba.r o odio d.e cl=s. ~ idéia.a 
rn Uberda.de de cultos. Como já. o dis- 1·evo1uclonarias ganham 'milhares de es• 
so em· um ' discurso em junho de . . piritas em um meio traba!lla,do pela. 
1936 no co11gresso o chefe· da.· maioria · . ausencla. de todo sentimento. religioso, 
da càmara dos. Representantes,' John l).Q lado. dtssó prol!fera111 abuso.s ino-
Me ·cormack, 11, m1ica pr<>va da. sinceri• mina.veis. o . imposto sobre_ lué1·os · ex-
tlade déi.sov!et neste:campo são às. Óbl'a.s traordinarlos sobe a. ,milhões; A .quanto 
e i.ão as pa.lavrà.s. · montam as· economias dos opera.rios p?als 

Uri! ultimo comentaria: . . morigei-ados e. p ai-cimonli?sos? · Quils 
A questão não ro!' sucitada pelos ca- · os· ~ue, após decenios.~ de traballio pe• 

.tolicios norte-americanos, · os quais, mul- , . noso, conseguem morar · em éasa. . pra
to pelo co11\ràrio, dçmonstra1·a11i. uma · .. Pria? O que se vê é. a. mise';'~ de_ uia 
oota\'.el · coopeta.ção com a· nustia. na lado e a opulencia. de outro. . . 

'condução de· uma· guerra.. coinuin contra s,r o homem não temperar MU8 co:i• 
um inimigo, comum., . O_ ~un~o foi tra•, · tun1~s pelo Jnflúxo da ~l!giãó1 a.:i. coi• 
:zido à baila· pelo mtsmo · governa sovie- sa:; trão de. mal .a plor..e ·o mundo terá 
·tico, n?,, pe~soacto. sr. Pol!all~ky. · Nossa: ciue contemplar apà.VPrado a. tna,,lol' CPn• 
.colabÕràçãó tnUitàr' permarjece invaria-· vulsão socla!'que jain&.lli. reglst~u;a, .llls• 
·vel, mas não se nos peça que cometa- torta, · 
.móti'-um suicidio intelectual. · 

••colocai o jornalismo católico . na · primeira 
. fila· dos instrumentos mais necessários e · eficazes 
de apostolado''. 

PIO XII 

Leia o 

.:t,.-E G I O.NA RI_ O 
Séma:nario católico · com · aprovação eclesiástica 

· . Di3. o s'r. ·Polian.ski que foF devolvida. ' 
B um préte11so· Bis!Í\Í' de :LhÍtom!r a,· pro-· -' ·· : 

.. priedaéle 'cio t>àlacfó ,episcopal. "Entre• . 
tanttJ, ist6' $éi•á a prová;dé que à 'ígre-... 
ja. catoU.ca.. é toleracfo: 'na Ru~ia?· · Não· 

:·: OISTIUBl!IDO 
___ ;- . ' ·.··:·. : ·. AOS DOMlNOOS EM SANTOS 

if .prova.· de· 'Uberall.smo, entregar a . uma 
pessoa. àquilii qúe 'lhe -pertence, ·eom a 
J?l'Olbiçáo . de usar dela. como entender. 

A orosIQAO . OFICIAL . . 

. ·· ·. · Poliâns~y :~~betona, · ~m ostentação, 
o fato ·.de que . o.s pais, podem pi:opor• 

. clonar· µm bocadpii culdadosame11te. re
. visto- de- instruç·ão reli2 los à às crianças, 

na Intimidade dos tares. . dmite, no en
tanto, o -tmportânte 0 .fato 'de que todo 
Q l'Qd'et' e_ ~l'éstlg1Q dQ so.verno ~ li-J4~ 

:;,_;, 

/PELA 

R~a frei Gaspar n.0 53 

. : A. todas , as ,bancas 
,Numero avulso:· 

-< 

SANTOS 

de .. · .. 
10ffl8'JS 

Cr.$ 0,40 

/ 
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Com ·grande pompa celebrou a 
:Ação Catolica de Ribeirão Preto a 
lfesta de Cristo~Rei. 

Em preparação ao ·compromisso so
lene do: dia'29 pp;; realizou a J. F. C. 
~aquela diocese, nos dias 27 e 28 duas 
se~ões · de'. estudos presididas por S. 
Excia; Revma. ·o Sr. D. Manuel da 
Silveira D' Elboux, Bispo auxiliar de 

. Ribeirão, Preto. 
As ~olénidades obedeceram o seguin-

te , programa: . 
Dia 27: 
1 CREDO 
2 -- Palavras de abertura pelo 

~xmo Revmo. Sr. Bispo Auxmar. 
3 ·- Conquistar - Hino da Juven

tude Feminina Católica - pelo Orfeão 
qa Pia União da Catedral. . 

4 - Apostolado Leigo - A Ação 
·catqlica ..... Pre-jécista Srta. Glareys 
Guazzelli. 
: 5 - Numero recreativo - .Por um 

grupo de alunas do Colégio Santa 
. Urs.ula .. 

6 - Barcarola - J. Ofenbach -
Pelo Orfeão da Pia União da Catedral. 

7- Hino Pontifício. 
DIA28: 
1....: CREDO 

. 2 - Palavras de saudação - Jicis~ 
ta Pl'of; Dirce. Hákime. 

3 - Formação elos membros da 
Aça_o · Çatqlica - Jicista prol. Ana 
Maria · Pet,;iche. 

4 - .Conquistar - Hino. da .Juven
tude Feminina Católica - pelo Or.;· 
feão da Pia União da: Càtedral.. . , 

-· Numero recreativo - Um circulo 
de. estudos: . 

6 - Apôstolado de ·. ambiente, o 
apostolado de ·ação\pela_ 5rta. Yólanda 
Setubal, D. D. presidente da J. E. C. 
de ·São Paulo. · · 

7 - Sonho Idéla -· A.; Rubin.stein: 
- Pelo Ol'feão da Pia União cl.1 Cr1-
tedral. · 

8 - Hino Pontiíicio. 
DIA .29: 

1.a pai-te 
Ma11hâ de. :recolhimento. • 

· 2.a pài'te 
As 14 ·horas na Catedral. 
Recepção das novas e5tagiari~, 
Compromisso Solene; 
Renovação do Coinpromisso; 
Benção do· ·s. S. Sacramento; 

Assembléia 
Alberto'' 

1 - CREDO 

3.a :parfa 
.geral no · "Salão J;>om 

2 - Saudàção - Líguista sra. prof. 
Adelaide Gonçalves; 

3 - Lêitura · de pequenos Étela'to-
rios. . 

4 - Conquistar ..:.. Hino dá Juven
tude Feminina Católica ·- '·Pelo Or
feão da Pia UriÍão .. da Ca:tedraL 

5 1 Palavras de. encerramento pelo 
Exmo. Sr. Bispo Auxiliai• 

6 - Hino· Pontifício. 

_Loeb 
A 

RUA, 15 DE 'NOVEMBRO N. 331 
pre,ferida pel~ alta sociedade HA 3 Joalharia· OERAÇõES 

/ 

SANTO ·-_ ADAlBERIO BISPO t MARTIR 
Maximiliano Arczynski 

?-lo extremo noroeste da.'Antiga Boê
mia, entre esta e ·a'·Eslovaquia,. havia 
110 século X .um prin~ipado que, na
quelà epoca, abrangi;i · um >têrçó de 
todo o ·. território âa." atual Tchecoslo
vaquia. : A capital dêsse · ·principado 
era uma praça forte · denomina.da'. Lu
bice, situada na conflüência do·s: · dos' 
Cydlina e Lab11 '(Elbe). Toda .. éssa. 
vasta região pertencia à nobre e po
derosa -familia ·. eslovaéa ··de Slavinik 
que, embora . senhÍ>res. absolutos em -, 
seus domínios· ,recón.heceram a suze.;. 
1·ania;do.Rei dii Boêmia,fesidente:em. 
Praga. Já ·qu;,.si .\lll1 século antes 
(880). essas terras haviaín sido evan
gelizadas por São Met6diq, . o, após
tolo da .Morávia, e 'dos: p~vos· eslavos. 

·1·am constantem~nte 'atritos e censu
ras: .thegando ao·· excésso de come
ter assassi.natp:;; dentro da Igreja, in
correndo, na ex'corifonhão, lançada pe~ 

. Jo,Bispó. Não .·encontrando· apoio .no·, 
soberano contra a .)gnom:inià· 'dçs as
s~inos, . ve'ndo,. pelo. contrario, que 
êste .,fàzia . càusa coinuin com os cri- · 
:m.im;,sos, âbandonou,praga pela segun
·da , vez (995). 'O· soberànii tcheco, 
levando· seu ',Ódio contrà 'o ,sarito ho

;mem· ao ·extremo, atacou traiçoeira
.'n:,ente o· castelo dos. antepassados de 
Wojciech, só~. o pretexto de traição 
dos . senhores, irmãos . do Santo. l3ispo, 
em -favor da Polônia;, e mandou rnl/,ta_r 
todos,os·tn~lll.bros daquela :nobr~ fa
milia, confiscando-lhes os bens; 

to ~is'sionario com gde gblpes de lan
ça: ·. Feito isto, leva1'àrrt Radim · e 
Bogusz; .os .dois companheiros ·do .san
to. mártir, como' reféns .. Quando a noti~ 
eia do martirio·se.espalhou, todo mun
do úistão ficou cohsternado. e pro-

. fundamente . entristecido.. O Rei Bó
léslaw ·o Valente, ni.í.ndou imediata

.mente sltis emissários aos prussianos, 
(iue e:itigirám, . pelo corpo do santo 
mái-tir. iguaL-pêso em prata como rcs
gate;<ao mesmo tempo o Rei mandou 
resgatar os 'dois réfens. 

. Os santos . despojos .foram transla
d.ados, · primeiro para. Trzemeszno, e 
depois para a capital· de Gniezno, on
de {icarain atrás do. altar da igreja de 
N. · Senhora. . 

·Já dois· anos, mais tarde, em 29 
de:, jul_ha ,de ·999, o Papa . Silvestre II 
cánonizou_ ·o ·santO' mártfr, No .proces
so de canonização -·.fomm provadas, 
não sómente a vida heróica e o martí
rio de .. Sãçi WÓjciech Adalberto, mas 
tàmbérp inumeros milagres, que se 
realizaram junto ao set,1 tumu)o. 

Pe. Ascanio Brandão·· 

No discurso dá inauguração . da Exposição. da imprensa . Católica, em 
1936 falou Pio XI, o saudoso e grande Papa aos jornalistas· caté.!i.cos: "O 
primeiro perigo, ó màioi:, e o mais geral é 'certamente o col)lunismo em 
todas as suas formas e graus. Tudo êle a!]leaça .e ataca aberta ou ocuita
mente: - à dignidade individual, a santidade ··ita' familia. à .otdem e. se
gm;ança da sociedade civil· e. sobretudo .á reliirião,' indo· até. à dara e or• · 
ganizada negv;ão de DeÚs e. pi·incipalmcnte ela Religião Católica. Peri
go d'uma cxtcnsãp verdadeit·amente universal". 

Estão ouvindo, meti.s ámigos, os senhores católicos do sorriso vermelho? 
Notem bem: o· com.unismo é o pr,imeiro .perigo;.p rilaior. e. o mais geral. •• 
Todavia, dizem alguns: de Pio XI para cá- ev'oluio inuito o ideal comu
nista. A Russia de Stalin hoje· não· é. compreen.dida apenas. O comunismo 
não nos há de apavo.rar· assirri, É ·umá pu!!rilidade vivermos sobres
saltados com o comunismo! Está :~uerr.a veio·· iips 1;evelar a' ohra maravi
lhosa de evolução social realizado· pelo comunismo... Que se há de. 1·es-1 

pender a estas criàti.iras · adoraveis e. optirhistas do sorriso vermelho e 
doflirt com os bigodões de Stalin? · , . · 

A gente ou há de se calar ('e eu não me fiz jornalista ·para esconder 
. a _verdad11 ou disfarçar a verclade) ou há .·de apelar para a Igreja e o }:'a;. 
pa e dizer verdades verdadeiras. -doam ·a ql1em. doer. Ao fa_lar · da astu
cia do comunismo tanto na endclica Divini Rcdemptoris, como no discur-

. de que acimá falamos· o papa frisa bem,. e chama-rios a aten'ção com .in:: 
teresse viyo e constante, . para a astucia do comunismo, a hipocrisia da . 
linguagem liberal que emprega: para seduzir e· disfarçar-sé. . · 

A universalidade dó comunismo. disse Pio XI ·é tanto mais perigosa 
·quando, cómo ultimamente ·acontece. assume atitudes ·menos violentas e 
ap11rentemente incnós Ímpias com o fim de peneirar· em ,ambientes menos , 
accessiveis e obter conivencias inacreditáveis , ou, · ao menos · silencios e · 
tolerancias· de inestimável vantagem Jiara: a· c·ausa do mal,. de. funestissi:. . 
mas consequências para .. li causa do- bem. O Papa fala em coivcncias 
inac1·cditáveis. . . . , , · . . , . . · : . 

E estamos· a ve-las· espantados 'e ámargU:ràdos na .hora tragíca cm que . ' 

O APOSTOLO DO "APOSTOLADO 
DA ORACAO 

. Em meiado.s, do·· sécÜiô, x. -r~híava 
nJ principado de Lublee; o yigoroso. 
Slavnik:, casado· com _Strzeeysfaw; vir-. 
tuosá filha dos • príncipes: de· Przet:nY-: 
slid, da· qual . .teve seis fillios· sendo o 
mais riovo Wojciech. · . 
· Wojciech nas~eu em 950 -ou 951 no 

castelo 'c!é Lubice. · O .'recém.cnascido 
~rá .de· exti-ao.rdinária belezà; O pai 

·_Wojciech .récolheu'..se. novái;iente ao 
·Mónte A:ventiilo. · Os tche1:os torna:
r~m a isistir, j.un.to>áo Papa: pará ob-

. téi'em o seu .regi:esso.· . Já 'se decidira, 
Wojciech a voltai' a Praga, quando 
a •má' fé dos, ~.eus. inimigos se- tórhou 
patente. Wojciech · rénm)ciou . à tnitra 
1e Jez-se. rni~sionái-io: · ·' Chegou à Pó
,lônia; ·<>nde o _Rei Boleslaw .o Valen
te o quis/:em vão·creter; Numa cois;i, 
.. _.'porém, satii;fez ·º, gra11de é zeloso 
rei . cristão, ' fundando : em !evereiro de 

,997, o .primeiro Mostéiro Beneditino 
polonês em ·Trzemeszno. pertó ·de 
G:niezno, que.· também foi o' bêrço de 
todos os futuros Con~n.tos . religiosos 
na Polônia.· · '· ·· · ·· .. · 

Este grande Santo·, embora não te
nha na_scido em território· polonês, 
tornou-se uin. dês padroeiros· -da Po
lônia, ~ua -segunda pátria, que o aco
lheu com todo ·carinho, como· reben
·to da mesma l;aça, ·.e à qual ~le ·sem
pre ·decli~ou wn profundo atl)ôr filíaL 

A. pdmefra séde Metropolitana da 
Polô,nia, ,Gniezno, foj. posta sob a pro
teção de S. Wojeciech em homenagem 
à_ sua memória e' cm gratidão da· Po

lônia. i 

· vamos vivendo. Eu. quizera : saber si · um cat<Ílíco 'militante pode afirmar 
exatamente o cov.trário do. qtié diz o Papa sobre o. comunismo? Pode-se 
afirmar que passou de todo ó perigo ·comunista e que ·.~e trata agora ape~ 
nas de compreender melhor a Russia e a. questão social sob novos pris
mas da evolução ·moderna'? Trata:.se apenas de um problema de co:m-
prensão do mundo 110:Vo? , . · _ . 

'E êles, jornalistas ]evianos com ·preterições. d~ jornalistas católicos, ho
mens de alguma respoíis~bilidade, não·ie éançam nesta: luta ingloria de· 
fazer. comp1·eénsivd · a Russia, tirar-nos ·o h<>tror. do comunismo, como· 

. que batisar o inoc.chte comunismo tão malsinado, .tão mar interpretado! . 
Meu Deus! ·Até onde irá a· j}értinacia; a pétúlancia -desta gente? Pio XI 
inumeras vezes challia à atenção dos cristãos de todo. mundo. para a hi-

Henry Felr.: I\Iarie 11amiêre nas, 
ceu aos 10 de .Juiho de 1X21 e1,1 
Castres, .lfran!;a. Sua familiá linna a 
tempera religiosa dos primeiros mar-

. tires. do Cristia1ilsmo: seus a vos ge
meram nos .carceres da rte'Vulu<;iio 
Francesa, por terem fiado abrigo aos 
Sacerdote::( vitima~ rlá sauna· rle R0-
besiiierre, O P. l'lamiere · herdou com. 
o sangue, este P.spirito ·t·rlstâ'.J iJe srus 
maiores. Criança, seu passatempo 
-predileto era reproduzir em 'minia, 
t11ra, iio· proprios aposen1os, os sa-

. crossa.ntos mlsterios do altar. 
l!Jra uma rnca.ção que se esbo~ava. 

. S~us priiueiros estudos, fá-los no 
coleglo de Pa_sajem, que os .J esuitas 
írances·es ,expatriados haviam funda
·do em terras de Hespanha. Ainda 
ai á.th1ge111-11'o as _gal'ras da. persegui, 
ção religiosa. Seu pai leva-o então 
para: l.l'ribul'go da :;lulssa, onde ter, 
miná .sua f9rmação · retorica e. filo~o
f,ica. · Já.· .neste tempo ace11Íua rnm-oe 
as linhaR de. seu perfil de inteletual. 
l\Ia!.s .tarde ocupará com brilhantis
mo. as catedras de filosofia .e de teo'. 
lpg·a em Vais e Stonnyhurst. 

Uma vez já. formado, o Jovem n.a. 
miere ·. sondou .com um olhar aceso 

·e penefránte.os 11orizontes de sua v1-
qa.;. Os planos rasgavam se ·i.ran
diosos, apresentando lhe de todos os 

· 1adfls; un1 ceo unido à terra em am, 
plexo- azuL Era o futuro que sonia 
i.os seus dezoito anos! 

Mas ele sabia que em tudo isto 
l:).avia · um el'l'o de perspecuv·a... A 
miragem colorida que a tantos 1e1n 
s'eduzfrlo, não seduziu a H. Ramlel'e, 
Preferiu ele seguir u perfil tong'tn. 
quó dé algue1í1 que lhe acenava sem 
·atardes: "Vem e seglie-me ... " 

Não dttvido'u um instante... A 
Co1Ílpanhia de Jesus ahri1Uhc 0s 
braços e' no Noviciiado de Avinhfio 
o Jovem Hénrique naml/)J'e' c-0Ú1eço~ 
ardoroso um novo ciclo de ,,studos 
cujo objelivo seria agora o seu ldeã!I; 
Cristo. 

Dois anos· após, na manhã de 16 
dé Junho, firníava com o tri11llre ÍU• 
ramento dos voto:; religiosos a sua 
adesão a- este ideal, sublinha1;do com 
a Imolação total de si ínesmo, a <le
termiuac;ão· de viver só para ~;le. 
Era v. aposfolo rio Sagrado Corac:i\o 
que faz.ia · pratka.mcnte a sua ori
nieira consagração, 

A segundà veio muitos anos 1!e
pois, decorrido o longo curricul'Jlll 
em: que se processa a formação do 
Jesuíta: foi o _sacérdocio,. aos 10 de 

. Janeiro de 1846. Os primeiros conta-
tos· com a. vilima do altar e com as 

· almas, avfvai·am as anslas de upà3. 
tolado ciuc ·o deviam imortalizar 
· O amhlto por demais · estreito da 

· nossa mensagem, nos obriga a ·sobre
voar suas atividades de Sacet·dote e 
professor, in'do logo ao assun!Cl deste 

.nlimero. 
Sua vida: Sacerdotal em duas pa

lavras se resume: "Omnibus omnia 
., .. _f,1-c_tus sum". É o 11ue dele ate~tam 

seus contemporaneo,;: toi uma ubia 
que· .viveu so pa.ra as alma~ e para 
sua .. vocação de apostolo! 
·· Oude pore1n ressalta mais esta de
deçação., é 110 seu .campo 11redileto 
e especializado: O Apostolado da 
.Jração. 

Foi em· 1861. Limitado ent1·e os 
l'eHgiosos da Companhia de Jesus o 
Apostolado t·eclamava uma orbita 'de 
atívidau·~ mais ampla. mais aücqua.Ja 
à sua poteucialldade. À visão larga 
do P. Ramiere, não escapou a pr<es
l]ect!va graudiosa de dar a lc:Sta 
associação inspirada, um raio de aç:lo 
que ab!'angesse tambem - os simples 
fieis. ·Para começar, escreve um li
vro intitulado: "O A postolaclo da 
Oração". b'o('a faisca inicial. O in• 
cendio não lardoli · a se alastrar. Su
cedem-se as . edições e em pauto 
tetilpó,. m 1lllai'es ·· de · Cieis u1~ia11He 

· 11uma mesma prece em 'favor de nma. 
me-sma;, inten"ção do Sagrado Cora
ção. 

Homa·· sanciona· a nova fase · ou a 
'feição nova tomada pela asso~iação. 
· Era. ·o ·primeiro trmnfo, preuuncio ele 
out1·0s mais. · 

· Mas;. para ·1evar a. intenção mé11· 
sal ao ,conheeimento de tantos cato· 
licos qge· acol'riam às fileiras . do 
Apostoládo. · fazia-se tnister um org~o 
oficial, uma revista. Aqui as oposi
ções ·se eriça,ram... Não se sabe 
qt1e obices tentaram barrar o cami
nho a. esta uova realização. O qlle é 
certo, .é. q_ue éles não poderiam fal
tar,· pois que a obra era de Deus. E 
foi como t_aLque os superou a tl).do'a: 
eJ:ll. Junho de l8íll saia a lume ci pri• 
m Jirp .numero do l\~.e.l!~gei_r!) d!) <;'.~· 

raçfio d2 .Jesus. Semente de ·mostar· vendo na singular :fórmosura do ·fi-
da, IJumilde e pei1uenl11a, que- no de· ll;ló .o preságio de' um feliz .futuro na 
correr dos anos ·se 'dese11trallharia . carreira militar, deu~lhe CÍ "nome· de 
em· .arvore frondosa," ê;!Í.9frdendo S(l\)S ''.voytiech" O 'que' quer ·dizer·: ·ucoríSo-
!'alll0S a todo o universo. ,. . . lo do ·exército'.'. Ntl en.tantO', po~cos 

Em 1921, 38 aMs ·,após a morte do .rnêsc.. depois,'. a cri1mça co11traíú uma 
P. llanUêre. o Mensageiro àtlnglà no , estranha doença que O desfigurou h'lr:.. 
mundo o nuiuero de 50,· 1mblicadós rivelmeritc; to1'na1.1do~o disforme, Os 
em J5 línguas·, levándo a ,·oz do Coi pais; clestsperàdos, depois de exgota-
raçâo divino à vinte e cinco -m:llüíes rem todos,, ós recursos; ,levaram o 
de associados! ago_niianté à.· capela, ,púzerarrt'-no ~o-

A vil'ada pelos primeiros triunfos, qre .IJ. altar:· de• Nossa .Se\iliora,' e, re-: 
a chama crepitou ·mais. ardente 1,0 zando. fizeram O · ,voto: de. ·critre;gàr 
coraçãó do apostolo .. Vo.lumes não aquêle• seu, rebento ao· serviço. exclu-
bastarlam, para ei1feixar tudo o que. sivo de Deuii ·à da Igreja. No ;111esmó 
ele realizou, por palavra e 1)01'. escri-. instante, ,produziu~oo · um .milagre; 6s 

to, duraáte os vinté é. poucôs ·anos sintomas, da. ágonia:. desàparecé!~•' a 
em· que esteve à· fre11tii do Após to· in'chação cedeu lugar aó-,estado no'r-
lado _da Oração .. Oiçamos a J'ngua; Ínal;. e a édança recupérni.i· a 1.sua. bc-:-
gom dos numeros; ruais rêsum_ida e leza e formosura. aiiteriores: .. 
não menos eloquente: . 300 artigos· · · · · · 
são pegadas gloriosas que ·a$slnalam · Quando Wojciech, 'contava. 5 ou 6 
a. l)àssagem. de . sua. pel}a de' apostq, . anos, passou. por Lubfoe um bispo
lo 'pelas paginas do Mensageiro; sem ·rnisslónário d(l nome, Adalbert'o,: mais 
ment:lonar. outras multas"revlstas · â's .tarde aréebispo de;MagdebÍirgo .. tste, 
quais confiava as .irradiações de 'seu ·acolhido como' hóspede, dos -caste-
zelo. . · Iões .de: Lubice, muito se àfeiçoóu a'o 

Um nome .que tantas veze11 subs- pequeno' Wojcieeh .. Em 972;, Wojcie-
crit.ou as mensagens, do s, Cora~ãp · eh foi· enviado; em .i:omparihià de .Ra.: · 
óâo poderia _de'xar ile ser nele gra'. dir:n,. seu irmão àdôtlv'o: à'. então fa-
V'ldo éru · letras lndélevéis,' conforme ni.osa: escola éêlesiástica: .'em: ·Magde-· 

. promes·s-a expressa de Nosso· Seríbor. burgó; dirigida . pelo célebre. e .do).ito· 
À frente do Apostolado, o P ... Ra· . · monje ~:h-erieµitlno· 0ifúk/':. :Ali, ·o·\ jÓ

miêre em breve º· tornou ,universal, vem pdncipé es!ôvaco;·. dóiâdo· de,'ràra 
lmprlmtndo·lhe .assim a.·nota que mais . inteligência; d!!dicoli•s.e· ,dom ,-entusias..;· 
O salleilta em nossos ,d!ás. . mo_ ao e·studó, t(ern')poúco 'térnp_6i tais' 

Uma. palâvra sobre a.-.ação d·outri- -prngress<iS, féz, .qúe 'não'ió,éaUsou·-ad-
uaria do P. Ra.miere. Preterindo os rniração aseus éôtêgas, m·as também 
e~clarecimentos e noções que,, sobre a. seus, mais 'exigentes -rrié!itréi!i; .:Ad-
o Apostolado, ele· esparg a às cenfe• quiriu _bôas 'noções de ·.algumas'' líri-
nas uas paginas .do· Ménsageiró €11• guas estrangeiras,.{!, aµterideú ,e 'falou 
coptrainos . prlflcipálmente em' .'setis . coi·retámcnte: latim; alemão· e. eslove
es_critos toda uma asceae. catoliea:, 
fu'ndamentada· 110 S. Coração e a h:l.e 
referida; Sabia que mal!l·,·de uma •tz 
s~ tentara denegar a :esta devoção 
q11al~quer fundamentos, dognialiclls, 
relega11do·a à cat.egorià · elas devoi;ôes. 
sentimental:ca. Contra esta tendencia 
itlllBS(IUl!Ú1ada, deiXOU·llOS Ullla Sér:e 
de estuclos dogmaticos sob o nome pe 
"Teologia do S. Coração" oncte·. nivs· 
tra ser esta devoção . o 'centro e a 
eisencia rio Cristianismo pelo seu es, 
plr:to eli1lnentemente 'r8pà.1:ador e 
glorificador .. fr bem. o que repetiria 
tnais tarde Pio Xl na l!incicllca "l\IÍ. 
serentlssjmus·•. . . 

Nos u(tlmos anos de sua1 vida· o 
P. llamiere só .almejava unia reali
zação: a consagração oficial âa (gre- . 
ja e do Universo ao S. Coração. Uu• 
rante º·. Concilio Vaticano,· organizou, . 
por me10 d.o Apostolado. da Oração 
uma comissão d.e 'pedidos soliéitan'.
ÚO do Papa esta graça. Obteve' pes
SJalmente dos Padres do .. Concilio 
272 assinaturas, às quafa,. em. breve 
se ajuntaram outras d.e 1.200 •. 00 fieis. 
A guerra de 1870 impediu: poreiu a. 
realização .deste seu plano ou me• 
lilot·, adiou-a para 'mais ta;de: .Ó· P. 
Ramlere estava jâ. no · ceo quando 
Leão 2' 111 decretou a co~s.agração 
do genero humano ao Sagrado Corá
r;fw. São palaVr!l,s suas:. :''.Esta obi·a 
deve a Pio 1X .sua . for!,'a .·de· expan· 
são, · será porem Leãó Xlll quem lbe 
dará. a solidez admiravel -de· sua ur, 
ganlzação". · , 

110,- . · . : · , . :.· . . ·' ·: .. 
··Embora de g~nio.v.ivo e alegre .. Wo
jciech ... sempre· 'resistiu . aos:. · máus 
exemplos dos que:o •. quizeram · arr~
tar ao gôzo 'de ·p1·az!'!i:es,mundanos. é â 
vida"desregrada. Por' êsse motivo té
ve qUé. suportar· muitós yivos mote
jos ·e grosscii:ias . '.por parte ,de ·seus 
rudes condiscípulos. ·· · · 
gr~ndeO:satisíàção de vêr-se' cércado 

De outro lado, . Wojciech . teve, a 
'pela espécia!. prot~ção do ÁrceRispo 
Adalberto, o paternal . am_igo de · :sua 
infância. Es.te, . érisjnou-'o ·· em Mag
deburgo; 'em 97_2, dando-Ih~ ô. nome 
de Adalberto. · Assim Wojciech; tor-
nou-se ·mais conhecido' pelo 'seu no
me· de, crisma, 'pór·'ser mais facilmen;. 
te pronl.\nciável nas línguas latinas e 
germanicas. · 

"Depois de nove ; anos de. rigorosos 
estudos, ·torriou,-se. Wojciech-Adalber
to -doutor .em .todas as ciências, ha
vendo •. naquela época;. poucos homens 

. que à êle sé. pudessem comparar". 
De volta à sua térra natal, Wojcicch 

pôs-se à .disposição ;do então bispo 
de . Praga, Dtmar. Este porém · mor
reu, repe~tinatnenté, ·ein 'janeiro · de 
982. 

o soberanó e o~ 'dignat_1irios ·. tche
"cós, -na 'reunião de ·19 de fevereiro de 
9.S2, elegeram· Wojciech Bispo de 
Praga, . .. . .· , , . 

O novo· Bispo encontrou a sua dio
cese num lament~vel ·estado de de
,,ástação espiritual e· completo aban
dono,. pois·· o falecido 'Dtmàr;-. ·não se 
preocupára .côin a -sorte· e a· salva-
~ão <las :almas; . • . 
· Enquanto· o novo pastor. se .. limitou' 

· a sua auto~santificação; t~dos go_sta~ 
ram .dêle e ,se regosijaram · pela feliz 

~o alcançar de Plo ·1x, aos 28 de 
Maio de 1879, a. aprovação solene 
dos novo, estatutós ·do Apostolado 
podia íá o·. P. Hamiêre .. entoar O se~ 
"Nunc dimittls." . ½egara ao mundo a 
ohrn mais catolica, poi·qUanto mais · 
ttniversal, de ·quantas sé. tem reali
zado no. seio' da lg1·eja. . .. · 

Na ma.nhâ de 3 de.Janeiro de 1883 
o baque de um corpo alarmna.' a co: 
munldiide :religio.sa de Toulouse. l!.lra 
o P. Ham1ere que, ·tombava ao 'ir, .'já 
para:nentado, celeb1·ar·a S!;inta Missa. 

. escôlha feita;. porém, quando· êle se 
pôs ':a· censurar os 'que não qóizeram 
vo.lta1· ao bom caminho, principal
mente os .grarides e poderosos, · todos 
Sf vôltaram contra êle. ·. . . 

Ca,,ra no campo da luta. la para o 
altar, que teudo .sido o ,centro de ~·1a 
vida íoi tambem, o ..termo de seu ~a-
111 iuho terrestre. · 

Levam ·110 pa1'a o quarto. Posto· so, 
bre o ·leito, mal ·tem tempo de rece• 
ber a absolvição e à . extrema•Ulll'âO, 

Poisa lentàn1enté as mãos sobr
0

e o 
Coração,· como que·. concentrando cs 
ultimos ,ardores de :1:eu amor a Nos
so. Senhor .•• · . 

Abre em seguida largan1ente em 
cru~, os bra~os de apostolo ••• · ~ ex• 
t•ira o graiid-e piontiil·o do Apostolado 
da Oragão! · . · · 

. . H. S: L._, S. J. 
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· Dentro de algun$ anos, 'a situação 
-entre o Bispo .e o ·seu" revoltado re
banho tornou-se insiustentável. Foi o 

. próprio . soberano: quem fez . transbor
dár. a ta_ça de. amargura, 'provocando 
a luta ' abe.i:ta ... cont_rariando por to-· 

· dos os .modos, o apostolado· de Woj
ciech .. Este, depois de renunciar· ··ã. 
sua Diocese, fez-se. beneditino . em :. 
Monte' Aventinà, -tornando-se o mo-
dêlo do · Mosteiro. · · 

Os ·tchecos, · :an'ependidos, conse
gufram do Papa ó régresso de. Woj.: 
ciech, · . . · . . . 

O .p,rimeirp esforço de· Wojciech ao 
"loltar .à sua diocese foi reformar o 

. cléro; Pàrà isso .fundou;. com · o au
xilio do soberano, um ,Mosteiro· bene,;. 
ditino. em Brzewnowo. · . 

Todavia,' a hai:monia entre . os . tche
cos · e seu Bispo não durou muito. 
Rebélartdo-se contra a rigorosa obser
vancia da doutrina·· e. da ,móral' cris
tã, · que Wojcfoch lhes pregava e: dê
les exigia, e qu~ êle mesmo· escrépü
lqsaro~!J.Je s~l'rlpre praticirá, ·provoca-. ·-.-·· ' .- .. 

Mêses depois, . partíu pa:ra evange·
. Uzar· os, pagãçs Boruss?s .· ,(prussiaiws). 
Pu.i·ante 1 dia.s vagaram,so · Sa1ito mis
sionário e sua< comitiva, pelas màtàs e lagunas. e. pelos it1hóspitos ,pãnta110s' 
c\a . Pi:ús~ia/. ~.procufat)do' voltar - a 
Gda_nsk •. · Finalmenfo;. ~xali.<;tos, . che-

; garám ·as proximidades de :Romow, 
•E'in, çuja: viz.inpani;..i s~ '7ncontrnà sel
va com , o sagrado carvalho dos Bo
russos. 'Desconhecendo,· êsse fato e . o 
perigos .que co:r;riam, os 0yiandantes .~ei
t~ram-se p.ebaixo .d~. árvor·es e ador.:. 
mccêram: , · proíuri.dame)lte; Assim; · fó--

. Í'11ffi ~:iúrpreend,idos .. 'pelós :prussianos, 
.o~ .. amarraram 'no "nfotro dos saéri-
íicios· rituais." . 

.: ~ão Wojciech\ vendo chegar a sua 
almejada hora, dirigiµ . " pálav_rá · · ao 
ancião;: sàçerdoté dà.qµ~ia ·ti;ibu ,pagã, 
perguntando: tQue queres, pai?" Este; 

'J>or,tln,i:;:. sem_ .. respofi4~i;[, ~tr~v~s_sou -o 
c<>rn a .-lànça, .~àriâô';iii~L'aos 'outros; 
(lue íi,ze;ram o me_smo,._matandô .o. saµ-

(De "O . Pensamento da Polônia 
Católica'') 

Não Desperdice! 

, · 

OS. MÊLHO,RES PREÇOS 
E. A MEL,.HOR. Q\JA~IDADE. 

... PRESUNTO-::E Fl{IOS - VINIIÚS FINOS. FIW'I AS 
Bl::i~OUTu::; li B(J~lilu:--:s - (;liNEi{OS ALp:1 l~N r1c1u~ 

EMPORIO MONTENEGRO 
Rua Augusta, iS~9 ( E5q. K. Luiz Coelho)·-.--· Fone: 7-0035 

MERCEARIA AVENIDA 
· Av. Brig. Luiz Antonio, 2,098 

lmaculadà Conceição) 
( Em 1rrntt> !t 
Fone: 7.5453 

lgrej~ 

' . 

úNJC:üS DISTR18UIDOR ES DA 

MANTEiGA ''BANDEIRANTE" 
ENThEGAS A DOMICIUO FRESCA EM PACOTES 

-.. 

COMEMORANDO O tO CENTENARIO 
DO NASCIMENTO DE D. VITAL 

..Comemora.ndo-sé no 'dia 27 .de no
. vernbro próximp •.o·. Ú centen~rio de 
'D. V\taJ,. nadá mais o~ortuno pàra 
prestar. ·uma dupla e ··condígria. home
nagem' 1 à : .. figúra . do . grande Bispo, do 

":que:, tor11ar• ': ·conhecidos : amplamente 
· dois· cl,ocurriéhtos de alta sigiiificasão 
e . íntima .rel~ção, a saber: 

·a): lnstr11ção Pastoral de D. Vital, 
~ispo de 9Jinda, escrita· na. sua;pri
: são na . Fortaleza de, São João, . do 
Rio .de· Janeiro, em, 1875, intitulada 
"A ,Maçonaria . é. os Jesuitàs", ·_em 
que· :~stá , foc11lizâdo. um ;magno.· pro
. blema ,de· mo.do claro e ,conciso. 

. A' edição ora apresentada :trará uma 
introdúçáo' 'prefácio, pelo· Rev. Pa
dre.. ;,.: M. Cabral, Diretor da\ "A 
Cruz" e· capelão da Igreja kle N. S. 
dó: Rosárió,, o qual apreseJtará um 
resurilo ', histórico do eminentíssimo 
Bispo brasileiro. 

.b) .''O Syllabus, Sua História e seu 
valor'" pelo·Pe. Aureli, S, J. em que o 

.. Patl'ocinam essas publicatões: o Se
. cretariado Nacional. dé Defesa. da Fé, 
a · Confederação das Con::-rcgaçõcs 
Marianas · do Brasil e "A Cruz (se
manário católico do Rio de Uaneiro.) 
· Os·pedidos devem sér dirigidos ao se". 

guinte endereço: 
Illmo. Revmo. · 
Padre' Josê Coelho de 
Confederação das 

Marianas do Brasil. 

Souza, S. J. 
Congregações 

Rua Senador· Dantas 118, 9.o andar, 
salas. 901 e 905. 

Rio de _,Janeiro, Distrito' Federal. 
Preços:. ,_; Instrução Pastoral: cr;s 

10,00; Syllàbus: Ci-.S 6,00. 
Descontos: de · 5 a . 9 exemplares 

20%; mais de 10 exemplares 30% 

. pocrisia- do comunismo na, infütra:ção de suas .doutrinas disfarçadas em . 
liberalismo. Hóje · a · scnhà russa, a astucia· da serpente. de Moscou, . é · 
combate ao fascismo ao to'talilârismo: É: à democratitc cÔI:' de rosa, sedu:~' 
tora, e bela. Democracia não Não venham. nós dizer que certa propa- · 
ganda dei:nocratica ·que:. por li~· co'l:ré :_ com . panegíricos. de Stalin e da Rus,
sia vermelha, seja a ·democracia _pela. qual se batem nossos- soldados na: 
luta contra o totàlitarismó. nazista ou faséista. Não. É puro disfarce .. dà 
serpente veneno~a .e·astuta do .comunisino russo que já nos trouxe,- tantas 
e 'tamanhas · amarguras e nos ameaça ainda. E depois de palavras tão . 

, claras e tantas vezes repetidas . de. Pio Xl contra 'a· astucia, o perigo do.· co- · 
munismo, continuarão alguns figurões e medalhões -Üusfres de .nossos meios. 
católicos a sorrirem assim a. Stalin e a Russia?. .. 

Afinal um católicó há. de ouvir o Pap.i ou os 1t1edalhões, os ídolos da 
democratice do mundo novo? Que valor .. dão certos' catolicos. a palavra 
do Papa num documento Óficial . como o .de . uma enciclica? Diz Pio XI: · 

o . comunismo é intrinsecam~nte, mau,. o comunismo é hipocrita. e não 
podemos crer na libe1·dade religiosa' que .. prom'éte.; 

Ao comunismo nenh~ católico. pode prestai: quálqucr cspecie de co~ . 
laboração" Que mais é preciso? · ' 

M0VIM:ENTO MARIANO. 
NOVAS AGREGAÇÕES 

. Ení data de 22 de s.etembro ultimo 
,foram. agreg;itlas pel,o R,.;P,.;~,uiz • Riq.u 
S,. J:; com autoi:idade delegada, as' 
seguintes Congiêgcições: , . . à. ·. 

Arquidiocese' -do: Rio <Í eJaneiro: 
·Bento Ribeiro: C. Ilt de N;. .Senhora 
de LoUrdes e _Sarito Tomaz '.de Aqui
no, para moços, .na matriz de São 
Sebastião. 

Al'quidioccse de Florianopolis: Ca.i
âganga: C. l\lL da Imac\llada Concei::. 
ção e Santa Inês, parà moças, na 
Igi·,,ja matriz. -~ Trindade: C. M. da 
Imaculada Conceição e .. S; Judas Ta
deu, para moços, na igréja Matriz; 

"-rquidiocese · de Cuiabá: Cuiabá: 
C. M. de N. Senhorà da Glória e.São 
Francisco· de Assis, para moçàs, na 
Igreja. de N. Seul.ora da Boa Morte. 

Diocl'se. da Bami do Pira,: B~ri:a do 
.Piraí: e'. M; da .Imaculada. e S. Luiz 

Diocese de Rio Preto; (S. Paulo): 
Gonzaga, para homens, na ·matriz ·ae 
S. · Benedito. 
Santo. Antônio Cosmorama:r -C. ·M. de· 
Nossa Senhora Aparecida e Santo 
Antônio, para moços, na Igreja· Ma-
triz. ' 

Diocese de Bonfim (Bai.a): ·Jagua
rari: .C. M. de N. Senhora da Concei
ção Aparecida, 'para moços~ e e: M. 
de N. Senhora do Perpétuo Socori:o 
e .São José, para moças, ambas na· 
igreja matriz . 

Diocese de Caratinga (Minas) Santa 
Mari;arida: C. M, ·de N. Senhora 
Aparecida e São Geraldo Majella, 
!)ara, homens e moços, na Igreja Ma
triz. 

Diocese de -ararczinho (Paraná)" 
Mandaguari: C. M. de N. Senhora da 
Conceição e S. José, para homens na 

Instituto Moderno 
PRJ;>Ç~- f) ~ sn . N." 
-.., ~AO l' A UI.O 
- l''undndo em 1917 

o 

DACI ILOGRAt tA 
fAQ1 • 1<iKA1-IA 

Melhor Ensino 

-
Pelo Menor Preço 

~l 
1 

Igreja MatrÍi. Santa Mariana: C. -~ 
de· Nossa. S;, Medianeira ·e _..,. ,pa1:~ 

'moços; na ,Igrej:i· . Màtriz, . .• · .. · .· · :. 

';;!~:~t;,~t.~t~f;~1~f~1iJ~ . A'0iH~fi 
do SS .. Sacramento e. S. · Lili~ 9j)rizag~; . ·• ; 

·para moços, riaJgreJa Mat~1z~ '., 

Diocese de :Pélotas: Arroio Grand~: 
C. M .:de Nossa· Senhora da Graça k 
S .. _Luiz · Gonzaga; para moças, ira 
lgreia Matriz. · 

· Diocese-,de Santos: Itarthàem: C. M, 
M 'Nossa Senhora Imaculada . e São. 
Pedro, pai-a .,inoços, ·ria Igreja Matriz. 

Diócese· dé Vitória: (Espírito. San- · 
. to):· Côlatiria: 'C. _M. de N. Sénhota. 

Aparecida e. s. João Boscó, pa1'a M
.. níens ê moços, na lgreja Matriz. 

Em. datá de 29 ele 'setembro foram 
agregadas. màis' duas CC.: 

-Arquidi~cese ·. de J,'fol'ianópo!i~: La
góa: C. M. de N. Senhora Imaculada 
e Santa Inês, para moços, na Igreja 
Matriz. · · 

í>í~ccse de S. Car1os do Pinhal: . S, 
Cruz de Potunduva: C. M. de N. Se• 
nhorà' das .Graças e· .S. Luiz . Gonzaga 
púa rapazes e hiimeris ·casados na 
Igreja ~Matriz. · '. 

ATfVJDADES DAS. CC. i\iM. DE 
. CURITIBA 

Vai intenso ó. trabalho na metropo
le da Terra dos Piqhdrais, onde- a 
federação procúra intensifica1 o· mo
vimento mariano, ao mesino · tempo 

. que estabelecer. a mais ampla ide11-
tificaçã9 cspfritual dos congregad9s 
curitibanos: 

Com tal objetivo e associando-se às 
festividades. do Beato Antônio Ma~ 
ria . Clar~t. a Federação dô -Paraná 
pi'omovêu no· dia 22 de · outubro, ha · 
Igrejá do lma !Ulado Coração de Ma~· 
·l'ia, ·uma concentração' 'geral, quando 
. as_· Congregações foram recebidas pela 
sua ·éo-irniã daquela Igreja claretiana, 

Para novembro está sendo organi-
zada outra concentiação, esta. de 
âmbito paroquial, reunindo as três 
Congregações· pertencentes à Pàrb .. 

qui de S. Fràncisco _de Paulo: N ... S. 
das Vitórias na Igreja Matriz, N, S, 
das Dôres, a mais nova Congregação 
da cidade, no Oigorrilho, e N. S. das 
Mercês, · todas elas· de. grande projeçãQ 
no movimento mariano da capital pa:. 
1·anaense. · · 

Para dezembrÓ, festejàndo a gran .. 
de data mariana da Imaculada Con .. 
ceição, está em estudos na FederaçijQ 
uma série dé· solenidades de que p;,.r-, 
ticiparão todas as Congregações, so.,. 
lenidades qué se· desdobrarão por to .. 
do o E.~tado. · 

A par dessas . grandes manifesta ... 
ções .. de Fé e de marianismo · atiVot 

. 'notável documento doutrinal de 1864 
é apresentado ao público brasileiro de 
modo· interessante e acc'éssível: aí ·estão 
catalogadas· 80 ·,proposições · conde~
das pela Igreja Católica. com .à inclusão 
de. d~as ·. ericíclicas. · papais pértinentes 
aos· assuntos focalizados. · 

Prefaciá a, presente edição o Rev. 
. Padre Eduardo -M. Lustosa,.· S. 'J. 
. .Diretor da Faculdade de · Direito; das 
Faculdàdes'Católicas do · Rio de Ja
neiro. 

RENDAS 
RENDAS 
RENDAS 
RENDAS 

Proprias para koquete e. Alvas. 
Proprias para· Vestidos de Noivas. 
Proprias para · Lingerie finas. 

tem procurado a . Federação aprofun., 
dár a formação de chefes, estes · últi .. 
mos atualmente em desenvolviment<t 
na Capital e em 'onta Grossaé e-em 
organização em Jaguariaiva. 

Está · igualmente erri · organizagão .em 
Curitiba uma Congregação Mar.iana 
de Universitários. ;Já foram dadoll 
os pa.ssos iniciais para a sua instala• 
ção definitiva, que se dará dentro· dt 

94;500. ·eófermos. socorridos 
·· 'A ~oéiedade · de Sãó. ColóÍnba.no aten-. 
deu Q~ .iiérlod!) de_ 1940-1943. ha. mu;são 
de Narcheng, um .numero·.de'caaoa de 
e'túermo• e ferid6s, que· 811· II-Pt1xl.ma. · ~o 
total de 94.500 

A N 

Para todos· fins Nacionais e 
f"1ngeiras .. 

ORTIST·~ 
RUA DA· LIBERDADE, 100 

SÃO PAULO 
FONE: · 2-2593 

es= 
'breve tempo. · 

A iniciativa dá fundação dessa Con• 
p·egaçãÓ foi 1,1uito bem'· recebida_ 
quer nos· meios universitarios ·quer en.,. 
tre as· autotidades eclesiásticas, e é de 
se e$Perar que os frutos advindos 
,tesse 'primeiro núcleo mariano tini• 
versita.':o • ·do Paraná seíam· os mai4 
alêntadores. · (Da: "Estrela ·do. M;ar",; 



.... ~-

A VIDA Ê UM PONTO DE . ..! 
. O futuro a Deus pertence, porém, não ha duvidas quan
to ao futuro de um sifilitico que descuida seu tratamento. 
Terá sua vida atormentada pelo suplicio do reumatismo cm 
suas varias formas, dôres de cabeça, deformações dolorosas 
da.s juntas, feridas, ulceras, tumores e outras molestias da. 
pele, doença dos olhos, do coração, estomago, fígado, rins, 

t;EGYONJ\RlO 

éiesenvolvidói pelos Reéfentoristas nà :s·asi• 
em toda a Vice-Província de S. Paulo - As co .. . . . ' . ' . . . ·... !,. '' •. 

o vultoso trah'allio 

São Paulo. ·s de Xovemhro de ·r944 

bexiga, etc. . 
Para quaisquer destas manifestações da impureza do 

sangue (hereditaria ou contraída) tambcm não h:i. duvi.,1~ que 

lica naci(i>nal e 
memorações <.la efeméride Presente S. Exc1a. ó Sr. Nunc10 

Aposto.Iic~·. no Brasil . . . . 
o rcmedio indicado é · 

··- · ·~lafen~at 
~ 

porque ·sua forn~ula ciêntifica, isenta de alcool, o torna o 
auxiliar preferido, dos medicas especialistas no tratamento 
da Sifilis. , 

' "Antes prevenir que curar", comece hoje mesmo seu 
tratamentei 

Ko 96-EC 

JUVENTUDE FEMININA CATOLICA 
JESUS CRISTO REI 

~ Juventude Feminina celebrou sua 
,gràndé festa. de Jesus Cristo Rei com 
ato,\; que tiveram grande significação 
para· quem se consag!'OU à causa deste 
tão .. poderoso quãO excelso soberano. 

· Primeiramente. após o Santo sacri
fício . celebrado pelo Revmo. PC. Geral
do ,s1gaud, s. v. D., DO. Assistente ArM 
qUldtocesano da JEC, na, Igreja de São 
Francisco dãs ChagM, pelo triunfo da 
realeza. de Cristo Jésus. toda.s as acls
tM . de São Paulo renovaram seu jura

-mento solene de fidelidade ao seu D!• 
-vino Soberano. 

A farde, (lesse- mesmo dia, 29, tomou 
~ Juventude parte na. solene procm;ão 
Eucarlstica. com que a Arquidiocese en• 

· cerrava a semana. de Cristo Rel. 
No dia 31 houve- a sessão Solene con-

11agrada. à Realeza. Social de Jesus Cris
to. Realizou-se esta sessão no salão no
bre· do· CoJeg!o de santo Alberto, às 
20,30 · horas. 

constou a sessão de. duas partes. Na. 
·primeira;. -ouvimos a. palavra sempre 
opo1-tullá,. sempre vigorosa. sempre fir~ 
me. ·sempre segura, sem11re cheia de ze
lo e amor·a· Jt?sus Cristo. do exmo. sr. 
dr. Plino Corrêa. de Oliveira Discorreu 
o sr. dt'. l>Iinlo sobre o Reinado SOaial 
~e !!fosse> ~nhor Jesus Cristo. Salien
tou que -esta realeza consiste na con
:tormldade de toda a estrutura social e 
seu.~ orgãos com M dlSJ)OSiÇõeS dos. fül.n
ÍOS Evangelhos, vale a dizer com as de
term1na~ões· e ensinamentos da San
.ta ·Igreja. pois que não é · passivei di
vidir-~ um da outra: ora este deside
:r_atltm só _se pode obtel' · médlante 
uma. renovação do nomem segundo os ~ 
ei'lSina.méntos de Jesus Cristo: confor• 
l'!laÍ;lo cle,-nóssa."Jnteltgenclà.- nossa von
tade; nÔSSôs ~fttlmentos com.· os dá." 
Sail(il Igreja., _ vale a· d~r do Sa_nto Pa
dre.': o ~.Pá.pa,. Discorreu . então so~ 
bre o "sentire · cum tllcclesla" que é es~ 

. ta. submissão. amorosa a. todas as pala:. 
vra.( e o:ríeotações da Santa Sé. 

As palavrru.' do dr. Plh1lo. freque11te-
1ntnte interrompidas por numerosas pai
.mas, rora.ín co1·oadas por uma verdadei-
1·a torrente de aplausos. 

.Á·.·segunda part.é constou de_ numcros 
cJ.é arte a ·càrgo le membros da. Juven
tude," e versando .sobre assuntos de apos
tOlado. 

HOMENAGEl\1 AO EXMO. COl\"EGO 
ANTONlO DE. CASTRO MAl'ER 

Na segunda parte do programa da 
aessão dedicada. .a. Cristo" Rei. Intercalou 
a Juventude uma .saudação ao Exmo. 
sr. Conego Antonio de Castro Ma.yer, 
por motivo ·. do anlversario de sua orde
nitção Sacel'dotal, dando assim um com
plemento à manl!esta<;ão de su.a. grati
dão pelo zelo lncansavel que o s1:. Co• 
.nego Ma~·er corusagra à Juventude. e 
que iniciara. pela manhã com Missa ce
lebrâda. por. Intenção ae Sua Revma. A 
~udação ao Sr. Conego Mayer. pronun
ciada pela. Jiclsta. téa Miranda Gulnja
rãei; foi a que publicamos a seguir: 

"Ilmo. e Révmo. Sr. Conego Dr. An-
· tonlo de Castro Mayer, DD. Assl.stenle 
Geral. de. Açjio catollca.. 

R_evm08. Srs. Padres. 
Senhoras. senhores 
Não ouvistes, Conego Mayer, no vos

eo dtsperta?: para. o dia de h'oje, como 
que vozes de sinos que vlbrassém ao lon

. ge, · cantando de· emoção? 
Não sentistes que e:isas vozes procura

vam .chegar até vós, num cresce11te so
noro de entusiusmo e jubilo? 

Vc>;so coração não bateu tambem en
tão, _no mesmo ritmo, na mésma. exal
ta.ção? 

E essa axaltaç:i.o n1io foi como uma 
prece de ação de graça. Aquele de quem 
dimá.nà. todo bem? . 

Não vós ajoelhastes para rende-las 
com<uin fervor maior do que_ o de todo 
dta.. e ma.Is pro!undaménte vos lncll
l'IMte.!I -no desejo de vos unirdes total-, 
ménte a Nosso Senhor? 

maii, que, como "fermento" as lmpuI
sioM para a viela da graça, 

Nem tão pouco aquela fortaleza, vir• 
tude que o senhor exige daqueles a quem 
disse: "Eu te coloquei para que arra
ses e destruas, plantes e edifiques". · 

E vós, Concgo Mayer. tendes arre.saM 
do e destruldo. VoSS!l. pena brilhante, 
vossa palavra eloquente, não têm pou
pado erros e abusos. E multo mais ten
des plantado e constl'Uldo. Pois nãó 
é vo.ssa vida, toda ela um semear da 
seara divina? Um edificar para a vida 
etema? 

Quanto vos deve princlpalmentEI a 
Juventude Feminina catollca! E é por 
isso que ele. deseja com tanto ardor, 
ter-vos sempre a sua frente. Para · se
guir vossas diretrizes. Submissa. Assim, 
nqu-eta hierarquia bendita que descendo 
de Roma. se ostenta, como um monu~ 
mento de rocha viva. pedra - allcerce 
e base - da Sllnta Igreja Católica, 
Apustollca, Romana. 

Sim. Revm<J. conego Mayr. a Jm•en
tude acaricia a esperança de vos ter, 
por muito tempo, como seu Asslst~nte. 
Sob \·o~sa. direção ela' como que rertás• 
ceu, floresce e vai dando· seus frutos, e 
por Isso rezamos, com ,vJo fervor. pá• 
ra que Deus conserve, na aireção do noo
so movimento, o seguro piÍOto que nos 
tem guiado. 

Em Vossa Revma .. , Conêgo Mayer, a 
Juventude vê concrPtl7,ados o espirita 
dos dois Arcebispo.s de São Paulo, que · 
repousam no senhor: a firmeza austé• 
ra o a piedade adamantlna de I>. Dual'
re. o o entusiasmo jovem e a . energia 
empreendedora de D. José. E como no 
novo Arcebispo de São Paulo, ~ aliam 
as qualidades de seus dois predecesso
re~. nós Jâ nos rejubilamos ao pe~r 
no_ Impulso vig-óroso que apol!!do pelo • 
Chefe da Igreja em São Paulo, V. 
-Revmai\ dará. ,à .. -Ação ·cato11ca.. e· -prin'
·ctpahnente à. Juventude,, 

No dia dr, a111ve1·sarlo de vossa orde~ 
11açã,o sacerdotal, Revmo. Sr.: Conego 
Maycr. a Juventude Feminina cato!lca 
vos apresenta. p~L~, de· envolta com· os 
protestos de sua obedlencla, a promessa 
de muita prece, multa dedicação e mul
to entusiasmo. na magnifica. tarefa, de 
corustruir o Reino de Deus". 

AUXILIO A INSTITUIÇÃO MARtA 
Ii't1ACULADA 

.Como em anos anteriores, a Juven
tude .prestou seu auxilio it Instituição 
Maria Imaculada esmolando nos· cerni- · 
teriol!, nos dias 1 e 2 deste mês, em bé~ 
11eficio da.s tuberculosas assistidas por 
essa instituição. 

REUNIÃO DAS RELIGIOSAS 

Haver,\ boje ~ reunião costumeira das 
Rellgiõ.sas encarregarlas da. JECF nos 
colegios catolicos. A prlmeira palestra 
será às 15 horas. 

COl\IPROMISSO D.\ JECF 

Realizou-se as 8 horas do dia de TO• 
dos o:; Santoo, na Ca))€1a do Coleglo daa 
Conegas de Santo Agostinho. o compro
misso solene de quatro jecistas, umii 
das quais é aluna da Escola caetano de 
Campoa, outra do Seminarlo das EduM 
canda,: de No.ssa Ser hora da Gloria e 
ar. outrM, alunas_ do proprlo co!egio. 

A cerimonia foi realizada pelo Pe. AS• 
sistentc, o Revmo. Pe. Sigaud, S, V. D .. 
e estiveram presentes a diretoria da 
JECP. jecistas dos diversos nucleos e as 
familias daquelas que tão jubllosamente 
Ingressaram para as fileiras da Ação 
Catolica. 

1,lm I!: l'KOl'AGAH 0 

.. LEGIONARIO" 
! DEVER OE TODOS 

úS CATOLJCOS 

A familia catolica. · de S. Paulo co· 
memorou dia 28 pp. uma efeme1·hle 
sobremaneira ex).lressiva, qual seja o 
cinquentenario da chegada ,dos pri
meiros Sacerdotes Redentoristas 
(Congregação do Ssmo. Redentor) a 
Apl1·ecida, onde ha. meio seculo ps 
zelosos· filhos de Santo Afonso se 
des.dobram no n1ister de· pron1over e 
difundir o culto à Padroeira do Bra~ 
~L . 

Esta 'clata equivale tamben1 ao su
reo jullleu da fundação da Vice-Pro'. 
vincia Redentorista de São Paulo, 
fundada pelos Redentotlsta.s da Ba
viera, que' se desdobrou por 1mútas 
casas .e Paroquias, neste Estado, em ·. 
Goias c no. Rio Grande do Sul, con
quistando seus Padres entre o nos
so povo, uni lugar de' particular es~ 
trma e consideração, pois eles se de• 
dlcám espec!almenté aos místeres de 
missionai-los. 

Pór isso fol 'J)artlcularmente festi
va ·para. a Al'quldlocése a eteínetíde 
transcorrida. 

HISTORICô 

No dia 28 cl.e outubro de 1S94, che• 
gavam a Aparecida, festivamen~e re. 
cebidos pelo povo, os ptimeiros lte
dehtoristas, que iam assllmir ·a dlrc-. 
ção do santuario. Eram eles: os Rev
nios. Padres LourençQ Gahr ·. José 
Wendl e Va.le11tim von Rledi · e os 
Ii-mãôs-leigos Estanlslàu,. Simão e 
Rafael. A vinda dos refel'lcfos Sacci·· 
dotes dêv.e-se aos SAUdosos Prélatlôs 
D. íoaquliil Albuquerque c11.valca11ti 
então Bispo de São Paulo. e de11ol; 
Cardeal-Al'ceblspo do Rio de Janeir,).; 
e D.· Eduardo Duarte -da Silva, Bispo 
de Go'.az, que em sua· visita. "ad Ih 
mina" á Roma obtiveram a colàbora
ção daqueles Sacerdotes Regula1•os 
para suas Dioceses. 

Assumlndo a direção âo santuàl'io 
da Padroeira.· do Brasil os Padres Re
dento:-lstas, cufo numero se desdo
brou aimiscido por voCáções riaciO· · 
uais, reallza1·am desde Jogó, · uma 
g1·andé obra, cada·. vez . mais' amplia
da. Promovendo eom regi1)arldade .is 
funções liturg!cas a -àssistenclà: e~1ii• 

tabeleciam-se em s. João da Boa Vis- cida e da fundação ele sua Vice-Pro•_ 
ta, e, recentemente, eni Tietê. - . vlncia de. S. Paulo; foL .desenvolvida.; 

Eis, em rapidà sintese, o desenvol: . com grande brilho, na. Basilica. nacio• 
vhúento. da Vlce-Próv!ncla Redento- i1al um programa d'e !estás. 
rista de S. Paulo,· cujos trabalhos, no Dia 28, data jubilar, o Exmo. Sr. D. 
zelq, __ de il'antuarios e igrejas, na for- Bentó Aloisl. Masel!a, Nuncio Apos-. 
mação de -Sacerdotes, n0 a()()stolado tolico _no Bràsil,. p~·eseiltá especial. 
da.. imprensa. e, sobretudo, na · pre- mente para presidir as solenidadest 
gâção de .missões constituem valiosa cantou em Aparecida solene Ponílfi-
contribulção a.o pi•ogrésso espiritual I cal em ação de"· graçàs. Se seu esta; 

, de nossa Pa:trla. · · elo. de· saude 'o tivesse permitido, o 
CÓMEMORAÇõES Exmo. Sr. D. Carlos Carmelo de Vas· 

concelos Mota, Arcebispo, Metropoli-
éome1uorando o áureo jubileu da ta.no, teria oficiado tambem · um POlt• 

chegada dos RedentoÍ·istas a Apare• tifical n·a. Basi)ica, 

FEDERACAO · MARIANA · FEMININA 
RECEPÇÃO '.DE D.CARLOSCARMELO 

CónfÇ>rme a".l.so . da. ·C_u~la Metr<,poll
tana, déverâ chegar a . São Paulo, no 
proxim6 :dia l8, · S. ·Exéla ... ·íteytna. D. 
Càrlos 'carril.elo de , Vasconcelos Motá, 
sucessor de D. José Gaspar de Afonse
ca. e Silva.: 

A Federação Ma.ria.ria. Feminina., ciue 
já protestou filial obedlenc!a ao, novo 
Arcebispo, pa.rtJclparã das' h0menage11s 
que serão ptestadàs àquele· que; em· l'i0• 
me elo Senhor, vem regér. os destinos 
<ia Arqufd\oc~se-. de ·são 'Pa,uto. Al!alm. 
. pols, .tis 17 hOrM do .ãla. 18, coip seu' 
un!íorme completo, deverãÇ> as . Flll)as 
de Maria. formar alas,. em frente à Igre
jn dê santa rtlge1ua.; de . !!-COl'do com o 
que ficou · combina.do com o Exmo. e 
Revmo. ·sr. Chancéler do Arcebispado. . 

A Diretoria. (la ~deraçlio pede as sras. 
Presidentes que convidem todas as suas 
assoc!aclalt para que compareçam. ao lo• 
caJ indicado, afim de que se revista do 
mài1r brllha.ntlsni.o a cerimonia da. che-: 
gada · do novo • Arcebispo .. 

IUISSA POR ALMA '.DE D. DUARTE 

-T1·anscorrendá a. 13 de novembro maia 
um aniversario dá. ·1noi:te do sáudooo· D. 
Dúarte. Leopoldõ (l Silva; l,o Arcel;Íispo 
de' São · Paulo,· a ºFedera.,âo . fará ctlC• 
brar Mtlisa., · em surraglo .de ·. sua atn-1à, 
às ·8 horas. desse dia, na. pripta:. da ca.
tedral em cónstrljçáo- é, pa.ta. . esse a.tó; 
convida todas as Filhas de ~ria, 

l'EliAS FJLRAS DE M.\RIA 
. FALECIDAS 

PIA UNIÃO DO CURATO DA St . . 
TendÓ feito uma. sindicancl$;, . pare. 

conhecer, . de perto, a situàção dos "p,-
. bre.t . da. Paroquia.,·. as Filhas de Maria 

d~ J.>11\ União do Curato da Sé, verlfi
ca~am a. ei/1.stencia ·dé · 400 péssoas Íl.e-
cessitadas de â.uxll!o. . .. · 

Durànte ·· llS. vlsltâS domiciliares, foram 
também conhecidás . ~ nêcessidades es
piritu.a.is . dessas familias, prontlflêan~ 
do-se o ltevmo, \Tlgarh a fa.z,er batiza~ 
.doit, ca.sainentos, a. · preátl\r, erjjln'I, os 
socorrM da Rel!gtão a, e~.;- necessitados; 
., No proxlmo ·domingo,. dia_ 12, àl/ )o_ 
hol'á, setâ feita <uma grande dil!trll:>~i-. 
çM de ro~as àOs pob1·es da.·--Pa.roquia, 
estando -esse serviço confiado ao zelo,.da. 
P!t. União. • -

RECOLHiMENTO NO COLEGIO 
ASSUNÇÃO ... 

· No dia . 19 ·de nóv.ernbró, á.o domingo 
do mê.:, haverá réc0Jhimentó para. . as · 
Dirétorlas de Pla!i Uniões, no. ·coJegio 
Awunção, à. a.Iatneda ,Lorena.,· 665, rea
Jiza-ndo•t(i, néssé · meslfiO lóeàl, · a reunião 
mensa_l da. Fédéraç~o. · · 

SAO GABRIEL DE NOSSA SENH01tA . 
DAS DORES 

Nessa B"!b!loteca sv, acha. enriquecida. 
com· a doaçM de · um excelénte · volume,, 
com. o . titulo acima.. 

.ú um livro que sé· destina a. difundir' 
a devóçãÓ a ·Nossa Sehhorâ; 'a. ·orleittirr 
a. moõldade através dos perigos dO. lllllll• 
do; a apregoar o verdadeiro conceito tle 
sai1tldade; a ativar o espirito de. apos• / 

.. tólalia. · · · · 

· ritual aos roníei/os e, aaprôpataçãô 
do culto de Nossa. ·sénhora Aparet!i
da, seu trabalho tot··acoiripanhado de 
perto pela concre.tizaçâo: de · êmpre- · 
encli111entos vúltosos. Assim, ali fun~ 
daram florescentes sodal.lcfos. paro, 
quiaüi, constúlram 1mmeróáos estabe- Da:i fileiras· mârl!lnas_- muita~ almas 
lecimentos, como o Convento as Ofi• m · b · d · p ·t ta. e 1 

. _De- São Gabriel de No81la sentiora. .<IM 
DoréJ, -estudl!,nte . pllssioill.sta,, disse Be~ 

. n~dito XV: .. ~~ o exêml)1o dt,:f'lii.o àa
briel dá ·um a.testado elôque11te d~ qúe; 

chias Graficàs "Sa.ntilat'io" , a;·' . c· a··~a jâ_ partira em., usca. . a. . a r .. e es-
. , " · te. Muitas,·. te.ivez, -nó -Purga.torlo, es, 

de Nossa Senllorá, o Salão Paroquial, peram .analosas, _.aléanç1Ú' o Céu, com 
alen1 de esco:as e d;versos · núcleos O concurso· de n·oss88 orações e; sobi-e·· 
de asslsténcla sóclal. '. Aparecida ·deve tudo, coin a. apÜC!l,'çáo '.qué · se lhe.s .fi-

. ém . :todoii o.s. ,tempos, lugares é condi
çõeõ, o. que,· unicamente,· lmport~ 'pa.ra 
e. ·santidAde é o cumprimento .·do ,pro

. prlo.· <iever";' quase tbdo seu progresso à dedica- zcr ·cios me,recbnent0s do santo. sacrl-
ção <lesses Religiosos. . fido. da. Mf4sa; t.embr~ndo-$é, piedosa~ · 

-Increme11~ndo as· p~regrlnaçõêii.;.,e menté, de. sue.s',it,mã$· que já deixaram· 
romaria$j .tornando PDi>tdar de 'riôrte , -~~ta yi~a, )1, D,~é~rJ.!i•\da, feçter~9,~.J~!°fa. No. dia 26 de.novembro, daS 13,30 às-

TARDE. DE A'ltIRANTES 

a-alll; o culto dá :Pâd~Oéirâ,' elevai•am , celebra.r, no ci1a. i21 à$ Jl horàs, 1)1!, cri~- 17 horas, :reaÚz&.r~se.:~, 'no . Colegló :As~ 
o _m~vimeitt~ etipiritu~l ri~ Bll.sglcá ta,.'.M~a. :Jl<lr. i,ntenç.~.- d.e_tóda.s as. Filh .. as: , $únç,ão,, uni~ ,/ra.rd&; c:i;,ll,eco_lhhnérito 
a llld!C0$ mUltO .expreSSÍ\.'06, 0 ,líullie•. Mn · • 1 !d d . Aonl~ . t ,o' •~· '"d.iO ~•· d .. de ., ... ria: ,ll-ec as, esperan o o cçm~:-. para .,M .. ,.,...w-~nes.:,.'!--a. ,.<tc"q.,, c.,,.e, 
ro é Comunhôe.S anuais, (JUé.é'm.·189ã parec)mentQ'de repreSC!}tanteide tci(j~~ .. com~_;pr~patl\Çã~ m'OJ);µna l!irecepç~Ó do 
fora de 5.000; cresceu .para 1&.00{) .em ; M fias Vnlões. ,dia. 8_r:Ie 4~Z(ál~_br.'?: ,., ,_._ · · 
1906; 42.000 ,cm. 1915.; 120:0óO · em 
1925; 165.000 em. U35 e:"atualmerite 
a. cérca de 800.000! • ' · 

Fatos impórtantes .e· de· i110Jvidavel 
recordação ocorrera.m em Aparecida 
nesses 50 àl}Os ele tralJallw dos Ré- . 
dentoristas. _ Assim a . passagem do 
scculo, a solene coroação da tmn, 
gem de· Nossa Senhora, (lm ··1904': 'a 
olcvação do Santuario à dign!dad& ele 
Basillca nacional em 1908; o blcen
tena,·io de Nossa Senhora AJiarêcl
da, em 1917; o. Congresso Marlano 
dê 1929; a proclamação do Padro.a
do de Nossa Senhora. Ap.a11ecida so
bre a Nação ,Brasileira. e a: visita da 
milagrosa llriagem · ao Rio de Janei· 
1·~. 'em 1931, etc. êtc. . . . , 

Efü_ todos esses fa(os, os filhos tlé 
Santo Afonso têm tomado parte· pri• 
maéial, merecendo a. t;ratldão dos 
devotos _ela Padl''àeira, .que são a qiia• 
se totalidade dos brasileiros. 

DESENVOLVIMENTO DA PROVJN. 
CIA REDENTORISTA DE. S, PAULO 

Ao mesmo tempo que seus primei
ros Saçerdotes . vindos a.o Ilràsil as
eun1iram .a .direção do Sautuario. ele 
Apa L"ec!da, fullda va-se a P1·ovhicla: de 
S. Paulo da Congrega~ão do_ Ss1110. 
Redentor. ·Em 1895, os Redentoriàtas 
éstabeleciam a .res:dencia de Campi
nas, em· Golaz é logo mais aeaumhl.tn 
tâmbem- ~ direção do-ceh1bre santUit• 
rio· da Ssma. Trindade; no mesmo Es
tado. · Em 1905, nesta CliPltal, eram 
os mesmos Padres encal'l'egados do 
Sant11ario tle Nossa. Senhora da' Pe
nha, a Excelsa Padroeh·a. da Cidade 
onde têm desenvolvido apostola.d~ 
dos ma.is frutuosos. Em ·1914 fu11da; 
vam a resideticla.. de Pérdões neste 
Estado, tran~teI-ida . mais tarct'e para 
Plndamonhangaba; Em 1920, 0 Co11-
ve11to de Araraquara. Nesse mesmo 
ano -os Ret1entorlstas estabeleciam. 
se, te.mbe·m, no Estado ()o_ Rio· Gruí1-
de do Sul, onde úontam 11ui11er08as 
residencias. lrinalmente, eiu 1929, es-
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S •. PAULO 

ORIGEM , DE UMA GRANDE OBRA 
A pl'imeira data secular que coroa 

a vida de uma instíttiição,'obriga sem
pre . o .. olhar rétrospeeUvo . a .revêr 
aqueles acontecimentos que· indelevel
mer,te se fixaram em- seus fastos. Em
pi·eendimentos, _lutas;· vitórias não fal-1 
tat·ão numa existência ceritenâria. ._ 

. guem~ t'all'\bém trabalham. Apóstolo·s 
por vócaçãe e por estado, .aqueles r_e
ligiosos poderhim sê-lo· ainda máis
pela oráçãó. Suas brações, ·suas boas 
obras quotidianas, informadas. por uma 
intenção essencialmente , apos~ólica, 
preveniriam , fecundamente · suas ·1abu
tas futuras e lmpé"trariam graças abun

. dantes sôbre· aqueles. que jâ. o's. ante-
cipavam no glorioso a_fan, Era á con
cepção vitàl, a idéia mestra do Apôs- . 
tolado da Ora~ão. . 

Erl!, õ ralar do dia. do aniversario de 
vo.,si ordena~ãó sacerdotal. Data. que/ 
vos é. tão cara e tem, em si mesma, 
:inestlmave1 Và.lor. POrque foi nesse dia 
- tempos · a.trás - depois de já. terdes 
«ieixado · tudo, atendendo ao apelo de 
Jesus. que recebestes. de quem o re
presentava., o saeramento equivalente . 

Emprêza Auto .. Viação 

Mas o quê' não ra'ro mais ·Surpreen
dê a quem- volve as .vistas sôbre· o·. pas
sado de uma in·stítuição, ~ o desfavor 

' de uma origem 1nodesta, ,a . contrastar 
com . as proporções . grandiosas com 

, que ao depois .. se apresenta: · A histo
. 1·ia do Apostolado .da• Oração nos. re-

se1·va · esta _surpresa; . .. . 
Di{und~do hoje por todo o orl,e, . 

numa esplêndida floração de quaren
ta milhões . de: associad1;>s, o ApostolaM 
do esconde seu humilde. inicio numa . 
pequena cidade da França._ ó ardor 
apostólico qúe sempre animou seu es.;. 
pirito _ reflue sôbre sua'· gênese, pa- · 

· Numa conférência dirigida, a 3 .de 
dezembro dEi 1844, festa de S. Frands
co. Xavier, à comunidad_e ·de Vais; o P. 
Gaútrelet expôs em tritçós funi;Iameri
tais a obra planejada .. A seinente. caia 
em bom teÍ'rêno. Estava .fundado o 
Apóstolado. _· Os jovens -jesultas quê 
nele encontravam uma solução -para_ 
suas aspiraÇÕe$ ap·ostólicas,· encariega
rain-se, sem mais delc>ngas, da sua 

!àquela -ordem evangeuca: "Fazei Is-
so em memoria de mim". 
, Avalla, a. Juven_tude Feminina. Catolica, 

todo o valor dessa dad!va diV!na e por 
wo se rejubila. convoscc. 

Não · reconnecéstes, conego Mayer 
mquele vibrar. de · sinos a cujo compasso 
l:l~teÍJ · tani,beln VOSSO. C0l'IIÇâO, a. mani• 
:fei;ta.ç1io da. nossa. alegria, ·as felicita. 
çõel; que vós dirigimos, rui preces em vos-
6a lntençãÓ? Mais a.Inda: na. força que 
os fa.zl&_ vlbrar nã.o reconhecestes tam
bem. · 11 vitalidade sobrenatural da. JU• 
ventude .. Feminina. ca.to!lca, traduzindo 
em sóns · todo o hino de lcuvor ao sa,. 
çetdoclo? 

. Vós nipç~Qtals ao olhos da Juventu
t iie, Revnw, .. sr •. Conego Mayer, o ideal 

ca.tol!co do · sacerdocio. . Não· vos falta 
aquela -ciencla. _tão necessaria ·aos que 

,., devem ser a. ·" luz :io mundo": sobra• 
~os a. _piedade · que vos torna o "sal da 
l&rrJ", t ~ ~lQ pel~ ~lvasão da.s al• 
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, teuteando-nos 1 .sua primeira .. origem. 
Realmente, foi ·dos generosos ànseios 
de alguns jovcns.religio-sàs da Coínpa
nhlà de Jesus, que completávam ·seys 

' estudos em Vais, que surgiu o Apos-
. toládo da Oração. Incitados pelos· es
timulos do ·ideal abraçado, êsses jo
vehs · est•tdantes viam com . impaciên
cia o momento em que, ultimado ô es- . 
táglo dé sua formação, lhes seria dado 
aquietar a ânsia que os propeli;t. às 
lides do apostolado, ansla mal sada
ada - rielos pequehOs m.lnistêrlos com 
que Intervalavam seus ·dias de est1,1-
dos ·nas . paróquias circunvisinhas: · 
Foi então. que ocorreu aó P. Fran

cisco. Xavier Gautrelet, diretor espi
ritual desses generosos jovens, ·a fe
liz inspiração. 
' As__ mãos que se erguem para o 

.t;éy mi ifü"l!á !!e 1Hcªi éJ.!]i-mou iãl•_ .. 

. primeii·á difusãq, 'est;ibelecéndo~o êles 
próprios nas. comunidades ,e paróqui!UI 
de . Vàls e seus arre(l.ores. · 
. No intuito de fecundar este _prlmei

n.o surto de' en_tusiasmo o. P •. Gâutrelet 
lança à luz um primeiro opúsculo sô:. 
bre . "l'Apostolat. de la priêre''; Anos 
depois, a obra encontrava um dos 
~eus · maiores· apóstolos no jesuíta P; 
Henrique Rall'!iêre, 

Com o Apostolado da Oração intro
duziu-se no seio da Igreja uma nóva 
força destinada a intensificar a v_lda 

. cristã nos países católicos. O Brasil .. 
viria ·ser uma das nações mais bene
ficiaclas pelo.,seu influKo, gtaças à ati
vidade de tim santo sacerdote, que li
gou para sempre seu nom·e, aos pri-

. m6rdios do Apostolado ein nossa ter• 
ra: o. :E', :E!.ll.rtQlP-111eu Tr-tdei. · 

,. . . !>,,. ij., ~: -t, 

A igreja "ortodoxa" russa envia seus fuissioo.arios 
â · Ariterka Latina - Um Bispo da Colombia dertuijcia 

a ameaça em · documentada Pastóral 
Informa a N. e., em despacho pro

cedente. dà. cidade de Bogotâ, nâ Colom
bla, que o Exmó. e. Revmo. Mons. Ml
g).lel sugel Builes, Bispo de santa. R~ 
de Os02, baseado em documentos publi
cos e notórios, cuja. a.uten.tlcl~de. não 
foi nega:cta. atê o presenre; · ''acúsa · a · 
igreja. russa cie !!nviar .OS seus repreM 
sentantes .à co1orilbia., ,com o proposito 
de e~taliéiécer cultos ortodoxôs . em to
do o pais p(!.ra d~ppis està.be'lecé-los nas · 
demais ·naçõei; do sul'\ . ' -

Em sua Carta' Pastoral, revela. Q Pre
lado ••quá1 é_ o fim da. embaixada. rus• 

·~a'' est,ai,e1eçlda· · em Bogotá "eomposta. 
de nóventa ou maiS pessoâs'chega.das.dô 
pais sov1etic<i '' ( e prot,o.sta contra a. po• 
lltica. do P:irtldo Liberal, agora nó po
der; por sua cola\">Oração aberta· com os 
comunistas. 
, "rieclaramoi: - escreve S. Excla.. Mons; 

Buil~s - que nenhum filq.o da. ·1greja, . 
podê· pertencer ao Pa~tldo soc1a.1 . 'Dê• , 
mocratico "óu Cómunl.stho COiombiano". 
. Pouco depois:, dé · çonhecicfa• a. Pastoràl • 
A Ftdefá9áo dos Trabalha.dores de. An
toquia lançou "um conjunto de gros
s-elràs e · baixas · ca.lunlas" con~ta. o 
;EXnlO. Mons .. Builés e contra algu~ se
cu!:ires ca.tolicos. Acudiu em · defesa 
imecuatá. âe seu suÚaganeo o lllxnio; .e 

. J«ivmo; · MÔtjs. Joaquim :oaréJà., Arce
bispo dé . M'.edelllh, , · · subscrev-endo uma. 

. déclaraçã,o !l-l'gui4iocesana de cerusura à 
Féc1ei:açã9 . por s~r /' uma. sociede.de de 

· teJ:'Ídenclás é esp1J.·1w gráven1ellt.!) pérl
goso pa.i-a a; rCl~gi~, pá.ta a. ~cied9.de 
e para. fl,. ordem "democraticâ retamente 
entend(da. ". · 

PENETRAÇÃO . Rl!LIGIOSA 

CRESCENTE CORRUPÇÃO 

Monsenhor Builes.- n~ curso de seu 
m!nister!o ter sido expositor constan
te e muito energlco da doutrina. social 
da. Igreja sobre o · :;oclalú;mo, o 
comunismo e o Jlbera.llsmo. · 

Em fevereiro de 1926 publicou pmi 
Pastoral sobre o soélalismo; cm f93l 
e em 1932, publlcou duas Pastorais. so
bre o liberalismo, que ent1io _apresenta
va. um prójeto de Constituição em <.ue 
cor=gra.va a soberania popular como 
fonte de ~oda a .autoridade; pedia a se
pára~áo da Igreja e do Estado, o· ma
trimonio civil e o divorcio·,· a.' liberdade 
absoluta de religião e cultó e o ensino 
leigo obrigatorio. Em sua ultima · Pas• 
torai, o Exmo. Sr. Bispo de sa.m-
tl\ Rosa. expõe os prógrcssos. do comu,.. 
nlsmo na co1ombia., com. declarações que 
parcialmente se ·tramcrevem: 

"Os acontecimentos dos ultimos dias, 
descritos pelil, 1in!)rensa alarmada., são 
umil prova. ela. atlv!dàde dos emissarios 
de. Moscou contra a ltel!gião e contra. 
.a.·. pátria.. Contra· a . Religião; t>Ot.!Ue · o 
comunismo ~ materialista, contra. ·a ya• 
tri9. . porque o comunism<> . iláo adm•ite 
Mcional!dadé". 

'' Estes ult!mos quinze a.nos foram da 
horrivels matanças, de ·impunidade dos 
delito~. de tumultos, de crescente corrup
ção. Especla.lmente na ordem da edu
cação, estes 15 anos foram de continuo 
e diali<illco esforço para descristianlzár 
a infància e e., juventude e a sociedade 
inteli·a''; bs comunistas usaram· ·e· 
abusaram do governo · - acrescenta-. 
Mon~: Bulles - "ele modo tão eficaz cjue 
já quasl pôs por terra o governo llbernl 
patrlo por um governo· sovietico estran-

Começà O _ ,Exmc>. e Revmo: Mon!!. gelro. Prova disto são o Minlsterio clO 
Trabalho entregue a um comunista, o 

llunéS, por- citar. em• Sll8,, Putotal a ln· Min!Stelio da. Educação; que se não é 
tróduçlíO que "l!:l . N&c!onal ", périodico 
comunista ·pÚbliéado de MédélÍin, deu abertamenoo comunista; ·é sovietico 
~ .· c1eclarações do cheté da. igreja.· eis- em suas atuações, como prova entre ou-
miitica russa "que mandou rtpresen:- tras colisas a nomeação do reitor · da. 
tantes .À Colombia.. com O propooito de Universidade Nacional, l'ecaldá num co-
estabetecer cultos ortodoxos eni todo munlsta -doutrl.Ílario e decidido, sem que 
0 país" (n.o s:i't de 3 de março Í:le 19~4), se atendesse· a reclamação justa e de-
!'como: .temos ·IMhifestailo eni outra.a licada do Exmo. sr. Primaz em nome_ do 
· · - · · · · . )1:piscopado Colombiano contra esta es- · 

ediçóel; ... · elicrevià · 0 -semanarlo comu- · colha. A ultima hor.11, se $oube que PrO· 
11ista, - a Igreja ôrtodoxâ. 1't1ll\l'a, go-
vernada pe:1_ 0 gtlil\de sergio, Be_ m ___ àven- xlmamente virá o líder Indalecio. Prie-

to, demagogo espanhol, chamado pelo 
tut'ado de Mo.,cou e ftólonla., titulo.: que reitor,. para. prom.Útcl.ar coltfe~nc!asi 
éq'ulvalé a.o Papa romano nó cato!iéis-
mo, enviou ,ã: 'eoiomblà trtuttldãó dê re-. marxistas nà ·referida. e· lia_ de cai,c~. 

· · · .. · • · · · f para, a seguir, serem: publicadas 
preséntã.rlté/; que se 1>ropõên1 a.zer va.- em todo o país. Quanto a.o-.. min1sterlo . 
ter a "aliança" que h~ pais tem com · 
0 _ eovlet hO terrtno ·1nl,litar, não por do . governo, · todas suas· man!íestaç~s 

· ·· deixa.m a ·· sen.sação · de que o Komin-
n,.elO das_ . àrmas, senã.O . tomando pará tem . russo o tem de tnãos atadas. ; ; " . 
· si parW do campo · télig!O!!Õ que à.tê ho- . · , . . . . . , , -

• j'e vem d~tro~mió exclusivamente a .. NAO''.f-'.POS$1VEL SERVIR A DOIS 
-·..Igreja de, Roma.". : . . . . ..... "", SENilORES 

. Logo, no fim dàs declarações do àran~ •:' : .. 
de ser1110 ....., fàz notar o ~mo; Mona . 
:13uilés ...:. encontramos os gejfüintes · pa• 

. ragra.tos: ' "Podemos dizer que Í'u!.s 
guei-rns sempre domina o pais nordlco 
mesmo eritré as nações que entram. na 
tuerra ccnn ele; . wlm o tiOrte está cha
mado a goverÍié.r ·o sul em .direta. rela• 
ç1iÓ, e _J)Ór lssci' para llÓS é clar:i que ·(!a. 
Russia estão surgi11dq idéias ·sociais que 
se vão inflltr~ridó nos dema1s povó., do 
mundo sendo qm!i. delas a pénttraçáo 
da. igreja, ortodó)!:a·". · -Peló . visto. co~ 
in.enta o· Pre!âdo, · depol8 dá. t:itáç~o a.11-
ter!Ot' do "tf N'acíonli.J", óolcnnbla 
fol a escolhida pelo monstro.· mo3covít.lt 
para àrtebatar•Ihe prlmelr11,mente sua 
Religião; e depolil !nfiltra.r-se nM demais 
nações cio sul. · 

BALUARTE 
1
SOVIE'l'ICO 

. No numero d.e 23 de tnarço do citado 
· periódico · ",El Nacional" eneontr.e.mos 
outro discurso do "Pàtri11rca de Mos
cou". corn o seguinte cabéçalho e h1tró
d\lç!o · qM nos dizem às claras qual é 
o fim da.· e_mbaixada. russa, estabelecida 
em má . hora· em :áogótá, .revela o Exmo. 
e Revmo, '.aispo Colombiano: · 
· · "As atlvidàdes eia._ IgréJa. Ortodoxa 
Russa na có1on1blà.", "Ó. ~emav~ntil
rado - bispo metrópol!tano · de Moscou e 
l{oJonla, .ê Nicole.,, metropolitano de 
Kitv· e Oal!ch, acham-sé TesoMdOs a 
converter esta. republica num de séus 
mais poderOsós baiuattes", · 

E depois do titulo e $Ubtltulo, _diz "E! 
. Naclona.J": "A rellglh catollca estabe• 
léclc!A f).este pais, <\ue · tantas ·e tão a.t
d.uas lutas tem sustentado · contra AS 
seita~. vai enfrentar agora e. ina:Js po~ 
d~l'OSa de. tódas que · é a llsreja ort0dO• 
)!:B russa: ê o que se deduz das. trifor
mações chegadas de Moscou e- das ati
vidades tjile desenvolve a.· nova · embai
xada -mssa. em Bogotá, cómposta de um 
péssoa.I de noventa. hOmf!ns e mulherê~ 
chega~os do pa.!s .soviético. Temos sa
bido de fon~ fld!!1llgnas que o l:lem• 
aventurado serglo, · bispo metropó!lta-

; no de· Moscou. que C'lulvale ao l:'apa de 
Roma no citoliclsmo. e seu lugar-ténen .. 
te Nicolas. metropol!tano de ~lev e Oa• 
lich, estã.ô resolvidos a. convertér a Re-' 
publica ela Cólombla · num dos ·baluartes 
rnal!i poderosos da Igreja ortodol(a rus

. sa; J>~r estarem convencldoi que o am• 
bleht;e já está preparado entre as mas
sas para receber a. ·nova. mensagem 
crlátã ortodoxa". "Entre a. pÍ,opaga11-
d11 ortodoxa ruSM que tern chegacio a· 
no,,saa 1nãos,- vamo.~ hoje transmitir aJ
gun~ pa,ragrafos· do folheto intitulado· 
"A Igreja. Ortodoxa. Russa e a Guerrà 
Patrlil ", publicado em magnifico -cas• 
telhano e .espalha(lo por toda a. nação", 

TANAG,RAN 

de . seus bormo
n!os especiai.• Tanagran remoça 

· a _mulher. 

"o que tua.is preocµpà a alma é que 
nossos gÓverhantes e os· iegis!adores· n~o 
hajam Udo certo numero dai! Instru
ções enviadas pelo Komlntern (Secreta-
ria pa.ra a Amerlca-do Sul ,Moscou, noM 
vembro de 1937), l)ubllcada na. imprensa 
(colombiana>. em prlnclplos de 1938, e 
que diz textualmente: ·"s --'Não.aconselhamos no momento, 
ta.nçâr-se a insurreição. Por enquanto 
11io ,chegou · a .hora.· Talvez dentt;i de 
2 ou 3 anos seja o momento propicio. 
rara tanto necessita-se de muitó di• 
nllê!r<> · e elementos de guerra. , Neces
sitamos que . nossos car.1aradas co!Óm
bianos. nos enviem um estudo completo, 
sobre as melhores vias para. Introdução 
de munições e armas. · Não esqueçam 
tambem de. enviar-nos amostras das no
vas emlssõé.s do papel nioecta., do' gover
no dl'l. co1ombia ". "As vias para o aes
pachÓ de corréspondencia, etc:, deve111 

. $er determlnadas, tão logo se saiba não 
éstarem vigiadas''. 
•. "Poderá. haver maior ou.sadia contra. 
um povo livre?" pergunta. ·. Monsenhor 
Builes, . "Talvez clentt!> de 2 ou 3 anos 
seja. o momento propicio, diz a Instru
ção moscovi~a de 1937. Já vão cor
ridos 'l anos ... " Os capciosos éstljtu• 
tos outorgados pelo recente congresso 
conmnlsta t·eunldo em Bogotá, aumen
tam, amados flll1os, a. preocupação que 
ha tempo nos vem ma1'tlrizando. Ain
da. qué troquem o nome de comunis• 
tas pelo de soc!/1,listas•democratas. o ·sis• 
tema. que defendem é o mesmo, segun• 
do eles proprlos confes&l,m, quando 
dizem: "Todo o associado estudará a.· 
ideologia. marxista. ieninista, esta.linls;
ta e . propagará as resoluções polltlcas 
do· pal'tldo,. seu programa. Imprensa. · e . 
publicações". Nem este nem qualquer 

. artigo · dos estatutoo restringe o 
ingresM. dos que professam crenças re
ligío~ ••. " "Pore,11 vós &Ois catollcÓs 
e. ltavel.s de. crer nó Papa. que represén• 
te. .Nosso S.::nhor Jesus Cristo e 11ão· nos 
seguidores de Lenine, o· Papa diz: ex;. 
pressaniente que não se pode perten
cer · ao comunismo sem pelo mesmo 
motivo deixar de ser ca.toiico", · Com 
refl,nada. mAllcia "se chama os catollcos 
·para engrossar as fileiras do comun1smo . 
- observa. o Prelado - para taze-lçs 
apostatar em seguida, porque é" claro que 
ningtiem pode permanecer no $Eilo do 
comunismo meramente ldeo!oglco, sem 
renunciar a.os dogmas da. tellg~ão ~at;o
lJl-a. Em vão in~-~r,ta.l'lam oe f1n1torf's 
do comunismo russo .fazer cre.r aos ca
tolicos que . podem abraçar as doutrinas 
de Marx e Lenine, e seguir sen,;IÓ fiéis 
filho~ da Igreja; isso equivaleria a e.fir
mar que •podemos a um me.smo tempo 
o.ínar e a. .>dlar a Deus; ·adorar a Nosso 
Senhor Jesus Cristo e renegar dEie, 
11impatizar com Nero e com os cristãos 
condena.dos por ele ao martírio. Poren1 
isto é lmpossivel. "Nlnguern pode $8r• 
vir a. dois senhores", disse a; V'erdad0 
Eterna. . · · · · 

A Pasfora.1; qJ.te cone!® com··uma sen
tida oração ºao senhor, Pai -das. mise
ricordias". para. que "Te sirvam com té
mor os que governam em. teu no
me", para que ''não se ,afastem do 
caminho da justiça". declara que "ne
nhum fÍlho da Igreja pOâe . pertencer 
ao Partido · Social Oemoç:rata ou· co
mu~!smo Colombiano"•. ; ; A : prOlb!ção -
alcança· .a . l''ec!~rRção de '.)J'aoalhadore:; 

.liQ Mtlóq~ 

. •. 
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Sao Paulo, 5 de ?\ovembro de 1944 t É G, I O N A R l C 

EVANGl:LHO ma, .a graça santificante, Como a 

ESPIRITO DE FE' 
· n1enina morta só pode reviver me,· 
diante: a. Intervenção do poder supre. 
1no de. J 1;1sus · Crfsto, assjin, o pe· 
cador, ainda que seja, de ,um só pe· 
cado mortal, s4 pode voltar à.' vida 
da· graça mediante a. intervenção 
onil)oteli:te de Jesus Cristo. Comó no 
prlméiro caso se· trata de recompor 
uma aliança entre a alma e u_m cor, 
po Jii. ab$ohttamente inepto pira a 
vida; no segundo. tambem· se trata 
da obter uma união ainda, mais 

UM GRANDE AP.óSTOLO DO ·BRASIL 
- ·"Aquele'· é o Padi:e Taddei? •• .'' 

Assim exélamava aí por 1900 um· pas
sagoiro; . ao à'Vistar s.ôbre o convés do 
navic, . a -insignifi~ante figura do Pa~ 
dr~ Taddei, que _viajava para a Baía, 
De· fato, .pouca 'inatéria hivia ali para . 
urn homem ·grande; sobrava-_pOr!lm o 
espfrito pa~á um . grànde homem, . para 
um agigantado apóstolo, Mal sabia· o 
i!dmiradór ,ingênuo_ que aquele: cor
po diminuto lévavá· à ·_Bàía .a alma do 
·primeiro _ congiesio · católico; promovi;. 
dO" pelo Apostolado da Oração, para 
fostejár ô'. qúarto · ci?ntenário do des
cobrimento dÔ" Brasil. 

ciado, atravessava ci Atl1\ntico, mobi
lizado para o Brasil. 

VIGtSIMO TERCEIRO DOMINGO DEPOIS DE PENTECOSTES 
Destinado co·m· o P. Oncirati a -fun

dar em Itú o futuro Colégio São Luiz, 
enquanto esperava o moroso despacho 
da licença começou o P, Taddei o tra
balho com as almas. Catecismo e con-· 
físsões . a principio, depois, ven4o que 
o· seu lingnajar inicial não e'scandali
zava ·os ouvidos- dos simples, entre,
gou-se às pregações. _Prêso pelas aulas 

. do Colégiô, a.bérto em 1867, é durante 

(São Mateus, e. 9, v, 18-26) 

Na!juele tempo, falava Jesus às turbas, (luandõ cheg11 um principal e o 
adora, dizendo: "Senhor, minha filha,. acaba de tl'lorrer: ve_m, portrií; 111'1põe 
tua mão sobre ela e viverá". Levantandó-se Jesus, seguiu-o com sêus dlscl· 
pulos. ~ Ora, eis que l.lma mulher que há doze anos ·sofria de um fluxo de 
sangue, chegou-se por detrás dele, e tocou-lhe a fir:nbri• da: veste, Dl:z:la, de 
feito, de si para consigo: "Se apenas tocar- sell vestlmento, estarei. curada". 

. tr,nscendente pg!s que· a lncápaciela
de uaturàl da. álma pai-a.. a. g'raça é 
maior ._do que a de um corpo :lÚ01to 
para a.· vida; · , . 

No entanto, já . no·tava Sto. Agos
tinho, oingi1em .põe nisto réflexíl,o, A , 
ressurreição da· filha. de Jairo. deve 
ter enchido de Um jµbÜo imen.so to· 

· as férias que se atira âs Missões: Mais 
tarde foi exclusivamente ó Apostolado, 
a gr;rnde luta. Os estados· do norte 
e do centro e sobretudo São Paulo, 
viram, ouviram e admiraram o sem
pre· saudoso "Padrinho Santo", · S6 no 

.·EstadÔ'-de São Paulo, mais de duzen
tas grandes missões de· mais d.e _quiri-

· - Mas Jeslls, -volta·ndo-se, véndo-a, disse: "Confla·.ftrha,:.tua- fé te a_alvou", 
....,. E ficou a mulher curada desde aquela hora. - ·E· como chegasse Jesus à 
casa do chefe, e visse os flautistas e uma turba·.tumurtuosa,. dizia: ·" Afastai• 
vos; a menina não estã morta, mas d9rme''· - É·riam'.se·det6;.--· E,,ten"do 
afastado a turba, entrou Jesus e tomou-lhe a mão,· E a menina· 1evantou,1e, 
- E espalhou-se a noticia deste fato em toda aquela t~rra, 

. da a fa.míllà do .oficial. Um pecado 
que se ·cómetésse passaria desper
cebido, e lgualmeute u1na tessúrrei• 
1:íi, para a. vida e~erna! Envolve 
esta atítud.e um~ profunda falta (]e 
'.r"é, e uma consequente hipertrofia 
de .sentimentalismo. líl assim qµli 
cusam-nns arrepios as atrocidades 
q'ue em certas- nações :.se con1etem 
contra vlti_más Indefesas; e não nos 
espanta oialâi(tramjlnfo de um pága. 
n!smo que assa.ssfüa ·.a inocencia das 
crl.ariças; ·e l'OUÔâ a, .Fé dos' adoles• 
centes! 

Missionário, preg!idor, professor, co1,1'.' 
fessor; homem · da aristocracia · e, do 
pÔvo e sobretudo, Apóstolo' do Co- , 
ração·de'Jesús: no Brasil, o P. Barto
lomeu· Taddei faz juz ao nosso titulo 

COMENTARIO ze dias, deu o P, Tàddei. , 
Ele compreendeu qué a caridade é 

benigna p~a com todas as misérias. 
Assim ao lado do cultivo moral leva
ya sempre o progre~so fütelect.ual e 
_até mesmo material. Um exemplo 
apenas: . 

Dois milagres: a cura da hemor• 
roissâ e a. re!lsurreição da filha de 
Jairo.. . .. · 

A respeito do prlmeil'o, lemos na 
Coucordancia dos Santos Evange. 
lhos d11 D. Duarte Leopoldo e Sffva: 
"Diz-se que ~sta mulher era pagã, 
provavelmente de Cesaréla. Conta o 
llistoriado · Eus~bio que, em inemó-· 
ria do favor ime11s0 q11e t.inha rece, 
bido d·e Jesus, manda.ra ela. colocar, 
sobre a porta de sua casa, uma !ma· 
gem do Salvador, a cujos pés esta• 
va uma mulher, em atitude supli
cante, tocando-lhe a tioibria dos ves• 
tidos. 0uséb-i.o acrescen_ta ainda que 
teve ocasião de_ v,ir o monumento e, 
na sua ba.se, uma. planta cuja virtu• 
de curava multas enfermidades .Ju· 
Iiano · Apostata ú1andou qUebrar es. 
te grupo substituindo-o pela sua 
propria estatua, · que, tambem, foi 
den·ubada por um raio, Finalmente. 
Sozameno confirma a narração de 
Eusébio, atestando que os fragmen, 
tos desta imagem, recolhidos . pelos 
cristãos· eram ainda· consj!rvaclos no 
seu ten{po, isto é, no seculo V". 

Nesta mnlhér que a íradlção nos 
· aponta como Pl'-gà, temos que salien
ta;.- su.i humildade. Tinha a llemor
roissa noção exala de sua· condição 
gcntla. Não ousàva como os judeus, 
os. descendentes de Abraão, o povo 
eleito apt·esen"tar-se ·publicamente 
ao s;tvador. Não tendo tidci a grn~a 
de pertencer a este povo, achava 
que sua condlção lbe Interdizia ap·a. 
recer assim em'. publico; ou então, 
embora sem culpa propria, envergo
nl1ava-se do a·mbiente pagão que a· 
envolvia. Chega-se, pois ocultamen• 
te, procurando evlui1· de ser nota. 
da, quase diríamos, com intenção de 
furtar umas !ll\galllas do poder tau
mat11rgico do Salvador. 

Mas_ aproxima-se com confiança, 
com Fé viva, com segurança na bon
dade e mlserjcordla do Messias. Sua 
reClexão é ffrme :. 'l'em certeza do fa
vor que vàl receber, Depois, a gra
tidão tiue couseí·vou sempre como 
nos atéstam os historiadores ci
tados. 

Deus é livre na distribuição de. 
seus do11.s. · Ele é Senhor à não co• · 
mete injustiça nenhuma na ,imensa·; 
variéd11de de bene!lc!os. com que ci:m, 
templa suas criaturas. E da parte 
do 1).omem justo que reconheça este 
domlnl9 de Deus, esta liberdade na, 
distribúitão 'de suas graças. E o re
conhecimento destas verdades ê sem· 
J.)re agradavel aos olhos de Deus Nos
so ~eullor, de maneira que não bá 
meio melhqr para conclllar a beue• 
volencia · divina do que contentar-se 
cada um com a sltuac;ão _ em que se 
encontra e louvar a Deus i,orque o 
nadá qúe .. i,ossue _ainda é um bene
ficio d I vtno. 

Neste mesmo sentido, é tambf?m 
razoavel, e portanto louvavel e agra
dava! a : Deus Nosso Senhor, reeo
iiher.er o indivld~o Ut?a retlercn~~ão 
que. sobre si resulta das ligações na
turais en"I que- se encontra. No ca~o, 
0 acanhàmento da mulher por ser 
:pagã,. por pertencer a um., povo que 
des·conhecia o verdadeiro Deus. 

Nenhuma destas reflexões, porem, 
deve l_evar o , homem ao desespero, 

P a1·a acentuar as analogias, 011 
melhor, a identidade do atual 
contagio lilJe1·a1 como o do se· 

culo passado, transcrevemos l1oje 
un1 dos mais sugestivos capltulos do 
admiravel, livro do fadre Hénrlque 
Ramiere S, J.: "Le Regne-1:;ocial du 
coeur · de Jesus" editado em Tolosa 
-em .1832. O Padre llamiere foi O" orga, 
nizador genial o devotado do Apos
tolado da.Oração ten_do· sido tambem 
teologo do ConcU!o Vat!canó, A ele 
confiou o· Sànto Padre· Pio IX o eu-
cargo de ·escrever a todo o Episco, 
pado Catolico, para promover a con
sagraçãc do orbe cristão ao Sagraüo 
Coração. de Jesus em 1876. 

O trecho que a seguir transcreve· 
mos foi l)ubllcado em torma de arti
go no "Méssager du Coeur de J e
sus". numeros de setembl·o de 1868 e 
setembro de 1871 sob Q titulo de "Pe
rigos do liberalismo catolico". 

O MAIS PERIGOSO INIMIGO OA 
REALEZA SOCIAL DE JESUS 

CRISTO 

Havia no muudo um exercito, cuja 
historia, dezoito vezes secular, era 

·. uma serie ininterrupta de reveses 
apareutés e- de triunfos reais. Sempre 
em luta· éôm l11im!gos cem vezes mais 
numerosos. vencera-os a todos, ainda 
que todos se Usonjeassem de o tn 
aniquilado a ele. Guarda de uma Ci• 
dadela de que üeus constitufra pro
tetor, ria-se- dos assaltos dos pod~ro-

• sos da terra: e a inutilidade dos es· 
fo.rços em1pregl/-dos pelos maiores 
conquistadores afim de o reduzir, da
va-lhe o direito de desprezar os ata
ques futuros, que havia de enfren
tar. .Más, eis .que o inimigo, deses· 
perado de vence·lo pela força, recor• 
reu a um· estratagéma lnfernál: d!· 
riglu-se aos defensores da cidadela, 
e a, eles proprlos confl!)U o euldado 

· de c!emollr as rortlficações, e de 
abrir-lhe as portas. 'fodavla, para ob· 
ter seu collcu·rso, não caiu na tolice 
de lhes propor abertamente a traição 
que sua· lealdade teria repelido. Hou, 
ve.se mais habilinente: fez apelo à 
sua generoslGade; Jjersuadln•lhes 
que, se eles tinham o direito de de
fender a clcladela., seus adversarios . 
tinham Igual direito de a.taca-la, • 
:P.9Jlan_tQ ª justi~ª exigiª 9,'JJ• !m ~ 

ou a um juizo err6neo ·com relaçã~ 
â. sua fl~alidade eterna. Porque, se 
é verdade que Deus; nos !lliste1·ios 
dé sua · Vontade iri~favel, resolveu 
distribuir deslgualm:énte seus dons 
entre as criaturas ·é tambem· igÚal• 
mente certo · que. a. todos destina à 
bemaventurança e a todos. dá cs 
meios e as graças necessarias para. 
que ·obtenham esta flµalldade ultima. 
· Eis· porque, a. • hemorroissa. sé apro. 
ximou com toda a con!iança, com a 
mais firme certeza de qnê seria aten• 
..:ida, seria curada; 

* * * 
Concluindo. Se, de u1n ládo, con• 

vem.nos reconhecer as condições de 
nossa. humildade; de outro. lado, 
nada· disto · ·M· de arr~(ecer nossa 
confiança em Nosso Senhor, pois 
que a situação 'eiu que nos encontra· 
mos não significa _quê Deus nos quei· 
ra. menos para -aiiu · Re.lno e nossa 
gi"orla. · 

Poderíamos até. acrescentai· que 
um reconheélmento humilde_ de nossa 
sit.u:i.ção · serve-nos · de. a.uxfüo para. 
mais tacllmente praticar a yirtude e 
orl~ntar-nos para nosso tini eterno. 
'remos ai O exemplo da p;i,gã, que 
certamente estava mais perto i!o 
Reino de Deus do que os escribas e 
fariseus que, embora judeus; embo· 
ra doutores na Lei, c1·ucificaram ao 
Messias. Leiam-se, ·neste ,senticlo, as 
palavras de_ Jesus Cristo, ao respon• 
der à pergunta de alguém que dese, 
ja.va saber se eram. poucos o's que 
se salvariam. D"epo!s de, lacleaudó. a . 
questão, dizer apenas as condições 
para uma pessoa. salvar-se, prosse• 
g. J o üiviuo l\Iestre niostrando co
mo a eleição especial ueiite seculo 
não significa, de maneira nenhuma, 
u 11a segurança absoluta de salva~~o. 
Niio basti. viver &nfre catolicos, ou, 
ct mo diz o EvangelhC>, . na presença 
d~ Deus, quando tsta presença é 11pa· 
rente . .t mister segil-lr á ·Doutrina ele 
Jesus Cristo. E neste ponto para "ar• 
gonha nossa po{ vezes, entre pagãos 
énconttam-se almas de muito maio1• 
generosidade. Eis o trecho evun, 
gel:co: ••Perguntando-lhe certo ho, 
111em - Senhor são poucos· os que 
se hão de .salvar? - respondeu-lhe 
Jesus: "Procurai entrar pela porta 
• 'l'eita, porque; .vós digo," · 111ultos · 
procurarão entrar e' não o , poderão. 
.;;.;.. Quando porem, entrar o pai de 
familia e fecha_r" a portá, . Clciu-éls. de 
fora e começareis a bater ili ·port:i., 
dizendo - abri.nos, Senhor. E 'e!e 
responderá ;,_ não sei ·aonde sois. 
t,;utão começáreis à dizer . ..:. Nós co· 
t 1 ~mos e bebemos em vossa presen
ça, e vós eusinastês em uosi;as pra
ças publ!cas. E ele. vos dirá,--,-· Não 
Hei donde sois; àfastai-vos de rnlm, 
vós todos, operarios da 'iniquidade, 
Ali haverá, então, lagrlmas e rangei· 
de dentes, quando virdes Abraão, 
foaac e Jacó e todos os profetas rio 
foiuo de Deus, VÓS porem; expulsos. 
Muitos virão do Oriente. e do Oci• 
dente, do Setentl'ião é qo M~!o-clia, 
e tomarão lugar à mesa 110 reino de 
Deus. E os ultimos serã'o os· primei~ 
1·os, e os primeiros serão os ulthnos". 

* * * 
·comumente os coméntado1·es vêm 

na till1a de J'aito n1orta a. Imagem 
do pecador que perdeu a viaa da àl· 

de empenhar todas as torças em re, 
chassar seus ataques, défendesaem 
os direitos dos assaltantes. 

A intriga infelizmente. eurtlu efm, 
to: no séio · desse exercito, que · a 
unl:i 0 tornara invencível, formoü-se 
um partido numeroso, que tomou co
mo grito de guerrà'. a llbérdade de 
atacar, e. os que 11ão. quiseram alis• 
tar-se MsSe . partido, Viram.se, pôr 
párte de seus irmãos de arn1as, alvo 
duma hostilldâde' mais acerbâ que a 
dos proprioe · inimigos. Tal bôsti!lcia: 
de exteudeu-se até ao Chefe escolhi• 
do por Deus, pal'a comandar esse 
exercito. 8eus proprlos soldados, 
diante ela firmeza com que mantin!ia 
no exercito a disclpliua. que até esse 
dia fora sua ro,·ça, oão temeram con· 
te~tar.lhe a prerrogativa da sua au
toridade suprema.· 

Não llá um só de nossos leitores 
que não tenha rasgado o veu-transpa
rente desta alegoria,- e lobl'.i_gado nela. 
os nel'lgos a que o Liberalismo. ex. 
põe O exercito de Jesus Cristo. fl ele 
na verdade a clzanla ·semeada pelo 
homem inimigo no c,ampo :do"'pai de 
família; ê a aru'Íadilha na qual tan
tos corações nobres ·se· deixaram a;,a
nhar; é o -estratagema aó qual o 
imortai àdversarlo da. verdade deve 
v.tntagens que a viólencla jamais 
cbnsegulra, 

* * * 
. Não· estaremos n6s na classe da

queles servidor'es do Senhor que no 
ajuste de i::ontâs vão encontrar a 
porta fechada? 

Nascido na aldeia de S. Giovanni. 
Valléroneto, nos Abruzzos, o P. Tad
dei entrou para o Sérninário em 1850. 

·ordenado . Sàcez:dote _fm 1862 consa
grou.;se com fói-tnura· de seu punho 

-, ;:;_a,,raào Cot·ação de· Jesus, "Pro
pqnendo di ~~sere tutto - cM vos.tro 
Cúo_re -e per esso ed: in éso operàr'e 
e in esso ·mor.ire.,, / 

Jesús Crísfo mesmo,,moldava se-· 
gundo . o seu Coraçiió o coração · do 
Apóstolo. No mesmo aho o Neo-Sacer
~ote era Jeiuita e logo ap6s-o Novi-
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Pregando em · Piranguassú, nota a 
falta dágua, Angaria fogo trezentos ho
mens ··e ao som dos. c1l.nticos, abre 
com,êles longo e profundo canal, con
duzin<lo .à cidade água excelente de 
uma lagoá distante, um quarto de lé-

· gua. 
Amigo do povo e das crianças, sabia 

também atrair as multidões. Só em 
Sãó Carlos, subiu a qua.tro mil o nú
mero das confissjes. Ainda hoje' se 
conservam em São Paulo os monu
méntos :da sua passagem e do seu 
zêlo. 

. "APOSTOLO DO CORAÇÃO DE JE
SUS, -:- eis, sem dúvida, o título que 
mais contribue para imortal_lzar. o P. 

· Taddei. Ao chegar a Itú, véndo · um 
S;mto Engelberto. yiveu na Ale- Santo Engefüêr.to no decimo ano de altai· dedicado ao \Sagrado Coração 

manha · nos fins do seculo XII e pri- seu .. episcopi!do -quando foi chamàdo. sentiu reviver, sua promessa de Néo-
meiros. anos do seculo XIII, Nas- à ·gloria do Par;iiso. Sacerdote. Itú seria O foco de irra .. 

· ceu de uma di!S mais' ilustrés fami- Havia, em Essen um convento de · diação. Cei·to de que O Apostolado 'da 
lias do Imperio, pois· descendia dos Religiosas que sofria ás maíorcs Oraçãó' er<1- a mélhor tática de con-
DuqÚes de Berg e, Gêldern. opressões é injustiças da parte de quista, começou a organizá-lo nas 
· Seus· pais; 'fieis ·às gloriosas tra- Frederico, Dµque , · dé . Ysenburg. Paróquias. Em 1883, nomeado pelo P. 

. dições de sua. ·casa, eram_ cristãos Apesar dós.profostos _das Freiras, ·Ramiê_re Diretor central para O Bra-
fervorosos- e esmeraram-se na edu- das admoestações · do Papa Honorio. · e si!, pôs-se em contato com todos os 
cação religiosa e profana de seu fi- das ameaças do Impera~!)l", o Duque Bispos e extehdeu a conquista em to-
lho, -que coi:respohdeu perfeitameh- continuou com sua càm"pânha de dós os sectores. Por esta época saiu 
te a essa graça, progredindo r:ipida- opressão. Em vista disso, o Sumo .da tipografia do Bom Jesús, montada 
mente na vi.a da verfeição. Pontifice é o Imperador ·incumbiram por êle .,e_m Itú, 0 primeiro numero 

Quando pela morte do Imperador a Engelberto de proteger às R.eligio.. do Mensageiro. 
Henrique VI a Alêmanha foi tea- sas contra o Duque. Frederico, sa- Em l899, ao_ partir para Roma. na 
tro de eerias . perturbações, "Engel- b\õndo que o Arcebispo recorreria com qualidade de teólogo de D. Manu_el dos 
berto, atendendo a úin desejo par- toda a certeza à forçá. armada; con- Santos Pereira, junto ao conéÍJio ple-
ticular do Santo, Padre, aceitou o cebeu o· sacrilego ,projeto-· dé livrar- nário da .América Latina, levava já 
arcebispado de Colonia e foi sagrado se de seu _ incor11od(? . __ • admoestado_r. pi·eparado O p)~no do primeiro con-
Bispo -em 1215. Uma viag(')J,'ll que o servo· de Deus fez gresso católico a que aludimos. Pe-

Santo Engelberto foi úm Ponti- ~pàra consagrar uma Igreja, foi li _oca- nhor dos resultacjos dêste congresso 
fice perfeito. A todos estava fran- sião · escolhida para por .ern pfatica o foi a peregrinação brasileira a Paray-
queado o acesso do seu Pa.lacio e a 11ef,i:iido plàno. . le-Monial. Por omissão do télégra-
todos oúvia com benignidade. Os di- . Na vcspera dessa viagem, Engel- fo, o P. Taddei viu-se pdvicido da par-
reitos de Mitra. tiveram 11este ser- berto recebeu uma carta anonima ticipação a essa ·embaixada da fé 
vo de Deus um defensor imperterri- informando-ó só):ire ·os pia.nos de seu e piedade. 
to até ·contra seus. amigos e pàren- inimigo. O Arc~bispé>, após á lei- . 1 Ein 1903, lança-se a primeira .pe-
tes. Os pobres ocµpavam um· lugar tura dessa· carta,.· atlrou.:a aó Íqgo: · drà do Santuário central do .Aposto-
erpedal no seu coração. parecia-lhe impossível que· um ho- lado da Oração em Itú'. Era o simbolo 

Como era natural, era ao seu Cle- 1nem de tão nobre·. nascimento .des-.:. de uma obra que se consolidava. O P. 
· ro que o Santo dédicava o melhor cesse tão báixo, Tomou 'Porem pro- Taddei viveu ainda dez anos de Ja-
de sua a(eição e de seus cuidados. videncías para qualquer ·eventualída.:. butar intenso, apezl1-f cja idade e· dàs 
Ele mesmo dava sustento e roupa dê, faiendo umà cohfis~ão gera!."·As- doenças. Qu;mdo Deus levou sua ai-
aos Sacerdotes pobres, sim,. preparad_o, ,dissé 'resolutamente: . ma para o descanso, a 3 de junho de 

Em honra da SS. Virgem Maria, "Faça-se o que Peus: qüér" A.s pessoas 1913,. contayà· o Apost.'.>lado _da Oração 
jejuava uma vez pór,semana. · que quiseram 'dissua~i.:Jo''.•(là' viagéli'í, ·1.390 centros, 12,090 zeladores, ·;,;·; •• 

Apesar da r,rande humildade _ do respondeu:· "ÃDivina ~rovidenda rt-_ 27~0º0 z~lado;as, 2,,708.000.'assocíados. 
l;'astor dê"'.Colóhia;" a'~f~a de s_uas· comcrído meu éorpo e minha. alroa:'1;· . Em ,193L9 Brasil. reconhecido ceie-. 
virtudes<dhegou 'até ,, ô Iiüperador:·· "'; Erigi'!lberto; á:coril.pánhado de '"sua bt·ou·-o centénário, do nascimento _do 

FrededcodI; que páSS'OU a·:lhe-·detli--· ' __ comfüvà poz-se·-pois a ·camlphó;' ~EriÇ . ~eu seiiundg .Apostolo. A. cidade de. 
car por~o un,a gràudê. àd,miràl;âo '' âetermin,ado ponto, achando-se o va- _Itú foi o foco de convergência da gra
e estima• Disso éº prova o· fatci .de rãa' dr(Deus uni tanto ·afástadõ"' i:le ···· tidii.o ,católica. As : solenidàdes cen
Sua Sagrada Majesta4.e, por ocasião ,'-seus:-s<:omp.inheiros, os dois' soldadqs • · tenáriá.s receberam as benções e as 
de uina _viagêin, q_~~,,!ez àl~~li_a; )he .,.~~i~q,s,, p~lo impio l)uque ';ítacarÍlm,:' , adesões de quiisi todos os Bispos e de 
ter confiado a adm1ni:;traçao CÍ<>.,Im- ·. :hd<j e depoi.s c;le maltratarem-no hor- numerosos · representantes da jerar-
p_erio e. a ·autóridàde sobre'.' sii\,i!,.1i- \liv.êl.mente,··matarám-no coín q1,1àrén- quia eclesiástica, Na praça do Bom 
lho. Engelberto desempenhou-se des- ta e sete · punhaladas. Suas· ultimas Jesús, uma herma simples; mas· artis-' 
ses cargos de tão grande resporisabi~ palavras· foram: "Pai, perdoai-!hés, ticà, J?erpetua no bronze. a µnagem 
lida.de a inteiro contento do Impera- pqis não sabem o que fazem". . ' daqttele que veio ao Brasil para, co-
dor. O tuinulo de Engelberto, "vindex mo" o Apóstolo ·das- gentes, "Evangeli-

,. · • libertatis ecclesiasticae. et inàrtyr", foi zare invcstigabiles divitias Christi." 
Corria o ano de 1225. a entrava glorificado por muitos milagres. 
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INIMIGOS .DA. REALEZA, SOCIAL· DE .JESUS CRISTO 
crer e de -ensinar o que julgasse tcir 
achado 'lla Blbllii '; esses reivirÍdic,un 
vara todo homem o <lireito de. pen
sar · e ele sustentar túdo o q11e sua 
razão Inventa. Os 1>1·otestantes não 
querl.1111 nenhum dogma filio •na or· 
dem sobrenatural: os-·- livre-pensado
res não querem ue11hum principio (i. 
xo na ordem racional. A ,seus olhos, 
nií.o existem :senão opiniões, e o po· 
der· publico não tem direito algum 
sobre estas opiniões; cliJve deixar-lhes 
mais ampla liberdade ·_dé se produ· · 
zll' e de se esliàlhaJ\ Qué sé 'ataque 
a existeucja de. Deus · ·e da alma, a 
vida futura ê as leis- mais- esse1tciais 
da moral, .a lei ,civil· t1ada tem que 
ver com is-so·. Não hi delito de o))l· 
nião: já que o pens((n1e11to ó livre, a 
palavra e a imprensa devem ·se-lo 
igualmente. Tal é o liberalismo ab· 
soluto,· que ·se chama tnl)"llJêm i·a,zio
ualismo, a grande. heresfo. dogma ti• 
ca do seculo dezenove, 

cristão e como homem, o mll.gistra•• 
do pode crer · tudo i:sto, ,mas conio 
magistrado,. no exerclcio de sua 11u~ 
toddade, deve comportar-se absolu• · 
tanrente .como se na.da. crera. · 

A teoriá .liberal . exige pois de lo·. 
dos os cristãos, ocupados em cargos 
publicos · que 'tenllaú1, duas c;ousci~n
cias: · uma .co·nscieucia individual, se· 
gunclo a qual conformarão .com a lei 
de Deus todas as. suas_: ações parti,. 
culares; e uma co_nscicncia publica; 
que lhes perinitirá · não fazer, caso· 
algum· desta, lei, no desempenho. <is 
s~as f1Jnções,: · Como cristãos, . ouvi
rão missa, e com_o magistrados as~is· 
tirão ao 1ança11ié11to .da primeim pe
dl'a duma mesq11ita. ·se vivessemós 
ain4a no tempo elo paganismo, acom. 
panh,ariam Cesar ao templ-o dos ido-
~~ - .. ' 

da1n em negar os direitos da. verda• 
d~. Com efeito, ainda que esta segun
da forma de libera,lismo seja. muito 

· nieuos repÜgnante que a pd_m!')_ira, 
não é menos ·contraria à doutrina ca
tolica, e não éxageramos, qualiflcan• 
do-a ele heresja. Pois é evidente que 
nega a,, mesmo tempo os dil·eitos de 
Deus, de Jesus Cristo e da Igreja. 

0u Deus não ó nada ou é Soberano 
Senhor de tudo, d_as sociedades como 
dos indiViduos. Querer pois po-lo f.o
ra da lei. é. coritestai--lhe a au toriiJa. 
ele es·sencial, · é ._ negar-Ih.e a existen
cia: o àteismo legal conduz neces
sar:~lllf'nté ao ateísmo· doútr/nat .. 
. Jesus Cristo, não 1nenos que Deus 

seu Pai tem direito às homenagens 
e à obedlertcia das sodedades, Quan
do veio à terra, 'o eterno Padre lhe 
deu por herança, não só as almas, 
ma~ tambem. -as nações. Constituiu-o 
Rei soberano e unico Salvador,'· e 
tanto aos povos' como aos indivíduos 
se aplicam as palavras do Apostolo: O .Jlberal'.smo catolico, está longe 

de chegar a este ponto. Niio faz .:.o 
erro mon_struoso _concessões .que des·, 
trairiam a integridade 'da 'fé; não ne· 
ga que haja. uma verdade absoluta, 

Que é pols o Llberalis\'UO catollco? à qual o· homem deva dar o itssentis 
:fü uma forma mitigada do llbéralis• mento ela sua razão: não contesta a 
mo absoluto·, ou por outra, do livre• -dtvindácle pe Jesus Cristo é a auto. 
pensamento . .t<'oi semp,re tatlca. do pai ~idade da Igreja, mas concorda com 
da mentira unir ao·s erros extremos o livré-pensa1nent.o. em e11cerrár a fé 
óutros erros· mais niodetacios, e por nessas ve1"1iades dentro da ·esfera da 
isso mesmo mais tiroprlos para· se·· consciência ihdiv!du,al. _ . Com respeito 
duzlt aqueles· a quein tepugna.m as à sociedade e ao poder que a gover• 
ilegaçõeH absolutas, lo'ol assim ·que o 1 • na, segundo ele, à. verdade· não te111 

'Não afirmamos que· toclos os libe
rais' •catollcos adn1ifa111 esta· teriria 
em toda sua ·extensão.· Sabenios pe
lo contrario que muitos recusam le
var até o fim· a conseguencia de ,tais 
ptincipios, mas, nem por isto esta 
consequencia se· segue menos logic:a
mente dos principlos. Com efeito, 
não há melo_ fermo:_ ou a sociedade é 
sujeita á, Deus e íentão ê obrigada a 
de"fendei-;I11e os direitos, e a.. confor
mar-se éom seus· preceitos, _e tal é 
a douti·iua· 1càtolica; ou a sociedade 
é independente de Deus e então· teni 
o direito de nijo se o~upar _ absolu
tamente dele, e isto é o ate_ismó 10. 
gat A aplicação cIM duas. -teorias po
de.· sofrer diversas modificações, mas 
as teorias·.em si mesmas se exclúem 

"Não hã, debaixo do céu, outro no
me fora do nome de Jesus, no qual 
os homens se .possam salvar."· O li· 
beralismo portanto, autorizando os 
povos a não _ fazer caso dos ensinos e 
elos preceitos de Jesus Cristó. na sua 
existencia coletiva; ,até11ta igualmen, 
te confra os direitos do Pai celestial 
e os do seu Unigenito ~'ilho, 

Atenta do· mesmo modo . "éontra a 
autóridade da lgrejd. Coin efeito oía 
foi constituicla depositada · soberana 
do Verbo incarnado e interprete 1,u
prema da sua lei. Jesus- disse a.is 
Apostolos: "ldé, _instrui todas as mi; 
ções, e_ ensinai-fites· a guardar tudo o 
que vos mandei.fj Aqui: não há dis· 
t!nção entre deveres sociais e deve. 
res indivfdua1s; Não disse aos aposto
las: "En.slnarels a cada homem o 
qne deve -a. Deus, mas não vos ocu
pareis do ·que os lÍomens, i-euuidos 
e.u soc!,edade, devem uns aos ou
trns." Niio se trat!l. somente dos in, 
divirlnns, mas das nações. Qnando 

Jansenlsmo, luteranismo · mitigado, tnals direitos que o erro. Em .ambos, 
arrastou no seculo passado, multas o poder publico não vê senão ·opi
inteligeucias, que teriam , repplídu uiões, cuja liberdade· é obrigll.do -a 
com horror as blasfêmias de Lutero. pr,oteger, enquanto não recorrem à 
Os 11vre-pen11adores são os protes- violencla, para estorvar a liberdade 
tantes · do seculo dezenove·, · e. 'Os des• das ppinlbes contrarias. . , 
cendentes legítimos de Lute,o, Este Asslpi, aos olhos dos liberais, quer 
protestava contra a supremacia do , catotlc:os, quer antl.crl11tãos; a lei de-
Papa é contra a autoridade da tg1•e, ve ser atéa, tsto 4 não se ocupar, de 
ja: esses proteata,m contra a auto· neus, mais qui,. se nilo exlstls!!e, Pa· 
rida.de de Jesus CrJsto ·e a suprema- , ra' ela, seus preceito!'! são i11exlsten-
çia da verdade.,. Lutero reclamava tes, uuia sua autorl!lade, sem valor 
».g§ AYll!I.IHI ·-~ e :41.re~ 11 illê ren1"~, ~ ~ ~ m 

. absoluta1'nente,. e devemos pór força 
escõ)her entre unia e oqtra. Se defen• 
demos,,ão meMs em teoria, a i,upre'. 
macia da verdade, somos crlstão,11; se 
co"ncedemos. ao erro os mesmos dl· 
ra!toe que à v~rdade, somos, liber11is, 
Para o llbêrallsmo_. anti-cristão, esta 
Igualdade é absQ_luta: para. o -catoli· 
C,) llbP.ral. é relativa ·ar·ena~ à socfe. 
dade e ao poder que a governa; sãl) 
Q~ m_qi g~ tll-ªi !l.Yi ~~r-. llQiJ Q Ãi!lYAlJlm...Q - iub.l,J:!1 lã ê~· 

chá de. ca~ela bem quente 
com 1 ou 2 comprimidos de 

Notas Missionárias 
A China missionaria conta 14:, 

distritos 

Acha-se a China in!ssionarla, dividi
da. em 145 distritos, dentre os quais 14 
estão · confiados a. Vigarlos. Ap0stolicos e 
10 a. Prefeitos Apostolicos. 

24 distritos estão entregues ao Clero 
nativo; 24, aos PP. Francisca.nos; 14, ao 
Seminarlo de Paris; 13, aos PP. Laza
ristas; 3, aos PP. do Verbo Divino; · 7, 
aos PP. Je.suitas; 6, aos PP. de Scheut
velt; 5, aos PP. Dominicanos; 5, ao Se· 
nilnarlo- de Milão; 2, aos PP. de $. Co· 

lumbano, e 2, · ao semina.rlo ·ae Parma. 
Nos restaptes depa:rtament()s traba

lham diversas qutras Congregações. Os 
m·!.ssionarios no seu conjunto, são repre
sentantes de 36 diferentes nàções, Ha· 
lJ.000 catequistas nativos. seu_ numero 
decresceu este ano por 4 78, devido à fal• 
ta. de recursos. 

(Agencia. Missionai - Maio de 1944-), 

A oração é que salva o mundo 

Escreveu Donoso Cortes: "Creio que 
aqueles que oram fazem màis pelo m_un
do do que aqueles que.trabalham, e que,. 
se o mundo vai de mal a pior, é por
que há mais bata!hàs do- '!Ue orações". 

(Fides - 7-8-1944), 

Os ~elhores lugares são dos que 
os conquistam 

Um militar da campanha do Pacifico, 
levado pela. curiosidade, pos-se ~- obser
var a vida religiosa dos selvicolàs. Oia
riamente à. hora da missa, lá estavam 
os nativos a rezar devotamente o rosa
rio, ainda. que lhes fosse necessa
rio vir debaixo de chuva. A conclusão 
do observador foi: "Qual ·não será a 
surpreza do nosso. povo . civilizado depois 
desta' vida, quando for convidado .a to
mar os ultim_Os lugares à ntesa do bàn
quete. Pois, ênquanto cada qual.se d_ei
xa prender por mil ocupaçõei;, os luga- . 
·res_ de honra vão sen_do'ocu))(idos". 

~(Christian F~wly, julho. d~ 1944~. 

Numerosas -conversões ,no -Co.n•. · 
go Belga 

Escreve Mons. Gorjú: "Em 7 a110., 
(1928-1936) o meu rebanho se ihulti
plicou seis vezes. Ê um avanço em mar
cha acelerada. Não obstante, ainda 
20 ou 30 anos serão. necessarlos para a 
conversão de ·todo o povo. Apenas a de
cima parte da populaçãq li · bátizada. 
Converter-se-ão os restantes à medida 
que dispu.sermos de iinguas suficientes 
para anunciar a ".Boa Nova" e de· bra-
ços numerosos para o batismo e a rege
neração pela agua e pelo Esl)lrito santo". 

(El Juven l\lissionero 
da 19"44). · 

Retorno à Igreja Cótolica 

sua Excia, Mar Xaverius, ·antigo bis• 
po jacobita. do Malabar_ (Indià) e_ hoje 
Administrador Apostolico da· Diocese· de 
Tiruval;i, diz em carta recente: "O 
numero de padres catolicos · de Til;lvalt, 
sobe a 51. os di.ssidêntes .que l.ogressa• 
ram na Igreja, passam de 18,000, é )llici 
ha semana .em que não se registe u1n 
ou outro regresso. No ultimo dia das 
Missõei, 19 de outubro (1943) foram re
cebidos na Igreja catolica, perto dé 
Ayoor, 85 jacobitas. · 

Por toda a· parte vã.O em contill.uo e 
consolador progresso. a vida e as obra11 
catolicas, · 

(A ·Messe - Setembro de 1944). 

O Santo Padre apoia à todos ~ 
colalioradores missionarios 

De. olhos fixos noi generoso., colabO• 
radores escreve o Santo Padre: ".Nós es. 
timamós muito e seguimos com· 80l!ci• · 
tude .particular não somente os ~lssÍO• 
narios,, que durante este gra.nde conflito 
.se esforçaram por .alargar o Reino· ele 
Cristo, -- mas tambem os . fiéis <1ue, pôi:
sua caridade· e prontidão, ajudam as 
Mis.sôe3. 

Invocamos de Deus para uns e parai 
outl'Ol!, perseverança nó bem· créscente,, 
abundancia. de meritos, reconforto da. 
pa,z _ e da a!égrla, e de bom· grado -e de 
coráção os a. bençoamos ", · 

(Fides. - 7-8~1944). 

Academia MlssiohAria. Sêminarid 
do Esp!rito Santo. 
· santo Amaro·-·são Paulo. 
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A 1 LHA DA E S P E R:A N Ç A 
De Cruz D' Alva 

i 
Um livro simples co1110 a verdade. Um livro dife'rente, cujos argu

mentos justos Ílão de tocar seu. Ideal. catolico, seu pa,triotismo brasi
leiro e sua fê na liberclade humana. S poemas e 10 ilustrações. N~!l 
melhores li vrar_ias, inclusive as católicas, 

dades' ã autoridade da, Igreja, deixan• 
do-lhe somente as consciencias indi· 
viduais, dum só golpe reduz a nada 
a instituição de Jesus Cristo e a mis· 
são da Igreja. 

Sim, reduz a nada, porque a venla. 
d<1 é uma e inàivisivei: querer'divi
d(,la em ·duas partes, e sacrificar ul'.lla 
às exigencias do mundo, para me_lbl)l' 
conservar a outra, · é destrui-la Intel· 
ra1nente. Estamos dispostos a descul· 
par, quanto quiserem, as intenções 
dos · catollcos que fazem. este calcu· 
lo, e imaginam prestar deste modo 
grande serviço à vel'dll-de, mas não 
podemos deixar r,, dizer-lhes com o 
Papa que semelhante serviço pres
tado' à verdade pelos seus defenso· 
res, lhe é mais nocjvo que os v!olen· 
tos ataques de seus inimigos. 

·É o juizo de Saloinão aplicado às 
avessas, não jâ sobre uma crhl!lça 
mortal, m·as sobre a imortal verdade. 
A divisão que, 110 pensamento de Sa'. 
Ion1ão, não passava de fingimento, 
quere1·iam os ca tolicos liberais · reali
zá-la em materia na qual é manifes• 
tamente imposs!vel. Colocados enfre 
sua consclencia, que é cristã, e a "Pi· 
nião publica, que já o 1rã.o é, querem 
salvar uma e outra: tomam pois a 
espáda, e tentam cortar a v:erdade. 
em dois pedaços. À opinião publica 
cedem os direitos sociais desta divi· 
na verdade, e guardam- preclosamen· · 
te para si os direitos Individuais. Co
mo é que não vêm que esta verdade 
divina assim. mutilada não ê mais ·a 
verciad&, e nada mais tem de divina? 
Se não é regra das relações _sociais 
ovidêntemente não merece as hon1e'. 
·nageus 'iiós incjivid11os. Coucederido 
pois este ponto ao li.vre.pensamento, 
concedem>/he tudo; entregam a cida
dela, e sac1·mcam a c<>roa do divino 
Rei, de quem se gloriam de ser ue
fensores, 

Mas, dizem os ca.tolicos liberais, se 
recusamos à opinião pu bl!ca esta sa
trsfaÍ,ão, lrritallio-la. contra nõs, e nos 
colocamos . na lmposslbilldade de 
exercer sobre ela qualquer lnfluen
cla, Sim, do mesmo modo que os crts . 
tãos dos primeiros seculos não po
diam confessar a, unidade de Deus e 
a. divindade de Jesus .Cristo, sem le· 
vántai- ,contra ~t' a 011fnfii,. oi,hllc·a_ fl() 
seu tempo. f; sem['re o mesmo com 
~ªl~, ~,osto qia 2 . tenen!?. teJ§ '1J.le- · 

rente. ~ a luta_ secular coútra Jesus 
Cristo, 

Prétender facilitar a salvàçii,o do 
mundo, sacrificando os direitos do 
Salvador, seria Iludir-nos com uma , -· 
esperança insenila.ta; com isso li.ão 
faria1iios mais que tornar a sáiv11,ção 
imposslvél; Primeiro porque Jesus · 
Cristo não seria mais o Salvador ver
dadeiro, se· jlão fosse o Salvador hé· . 
cessarlo, e é1n segundo lugar, por• 
que em· vez de conquistar o afeto do 
mundo, só graniearlamos o i;eu des
prezo: enfim porqu\l a verdade ilei• 
xaria de ter força para sàlvar os llo• 
mens, quando seus defensores deixas• 
sem de afirmá-la em toda a sua inte· 
gridade, 

De fato, não são os, ataques dos . 
Inimigos que eµfraqueeeri1 a verda~ 
de: estes ataques pelo contrario, fá. 
z m com que ela. brllll.e ainda mais. 
it de sua essencia ser combaticla pelo 
erro, coµio é de essência da luz ser 
contraria às trevas. Enquanto a ver• 
d ade ~ · aflr?lada altivàmente, cora.• 
josamente, integralmente _por aqueles 
que ela escolheu ,Por orgãos na terra, 

· conserva todo. o seu poder, para es· 
cl;uecer as intellgencias _de boa fé.' 
Mas ··se os orgãos encarregados tle 
manifestá-la ao · mundo; não· a afir, 
mam senão por metade, como pÓde, 
rão as·· mentes obscurecidas conhece
'ª? Que proveito não tirará o ei'ro 
para. combate-la, das imprudentes 
concessões de seus defensores 7 · · 

Não ha duvida: esses· erros m!U
gados, __ que seduzeni catolicos e atê · 
i::,acerdotes, . são lncomparav;tnieÚté 

'mais .. funestos -à verdade que os ~r
ros extremos professados ,unicamen
te pelos lmpios declarados. Se O can~ 
dieiro. dé$tiuado a alumiar a casa ~is,· 
_tiver escondido el~balxo do alqueire," 
como poderão os moradores· deixar 
d_e tropeçar nas trevas 1 8e 0' sal vJÍn 
a tornar-se inslpldo, que restará. ahi• 
da pai·a preservar o mundó da ·cor• · 
rupção? Portanto -1'io IX não 4Ísse · 
na.<!à qemaiS quando denunCIOU .O li• 
berallsmo como _ lim flagelo matá · te. 
meroso para a França catollca q1,1e as 
vtolencJíls dos tiranos da Comuna. · 
Falando assim. não comparou0 os ca. 
tol!cos liberais aos Comuna rdoA · mas 
os re~Últar!o~ da iln~~o' rtn~ .prim,Pfr<is 

' ' com a~ ~onseqúeíicias da· tirauia itos 
segundol1 · · 
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TE.LEGRAMAS DO RIO 
Nossos soldados mortos 
· RIO, (Asapress) - O general' An

ge!o Mendes de Morais, diretor dM Ar
Jna.,, forneceu à lmprenu a. seguinte 
:nota: 
. "Afim de evitar a propagação de. no

tieiàs alármaµtes veiculadas p,r ele
mentos perturbadores, esta diretoria pu-' 
blica a segui. a relação· das praças que 
tombaram no · cumprimento do de-ver, 
llonr:µido assim as tradições de ~oria. 
de .reu Exercito e . de súa . patria.. Até 
o <lia .22 . de setembro do corrente ano 
:f~am ~.seguintes as baixa.s na F. E. B. 

Terceiro sargento· João · Lopes de As
sun9ão e soldado_Ernesto GOn,çalves,. am

.. bos. do 6.o Regimento de Infantaria, 
mortos por explosão de minas, em 11, 
de setembro, sendo sepultados no cemi
tel'iO .americano de \rada. 
. Soldados Antonio Martins de Olivei-

1·a e Antonio Aparecido, ambOs do 6.o 
'Ri:gimento de infamaria, falecidos cm 
conscquencia de asfixia por submersão, 
cm l.o de setembro, sendo sepultacIÓs no 
ccmlterio civil de Vada. 

, Soldadós Ivo Rosbacn de Olivelrà., do 
pelotão de llltendellCia: Sebastião Za
:ri ... do·. 2.o/l ·Regimento. de Obuses- Auto
Jeboca.doa, e Teodoro Fra.n<>isco Ribeiro, 
;;lo tl.o Regimento de In:fa11ta.r1a, todos 
falecidos em coru;equencia de acidentes 
;le automovel e sepultados· no cemiterio 
de Vada.. 

Todas as baixas· oconidas na F. E. 
B. serão publicadas no . Boletim da Di
l'etoria de Armas, <iomunicado a se
guir· o faJecimento às· fámllias inte• 
l'essada.-,, sendo portanto destituída de 
w1,Jor qualquer. informação a respeito 

· Contra Q radio 
RIO, <Asapress) Os· programas 

de . rádio das emls30l'as desta capital 
vêm merecendo as··mais acerbas cri· 
tícas de, toda a !mpreru;a, chegando· 
:muito~ comentaristas de lmportancia 
-a escrever l~rgos e continuq.s artigos, 
c1>J:nbatendo essas progra1haçõcs .. 
; O râdio carioca t10Jei pode-se di

zer. vive mai.s a custa de novelas ran
t'âsticas. e norrorosas, cuja confecção 
intelectual deixa mult-0 a· desejar e 
llll,S qua_is -reponta. de momer.to a mo
mento. mai~ o plágio .do que-:outra ·cou
sa. Alem dessas novelas; cujos éapitulos 
são irradiados seman<ilmente e se pro
longam indeilnldamente, ·o 1·adlo ca
rioca. ·ocupa um grande hora.rio de suas 
il'radjações com publlcldàde. Em gêral 
as. novelas irradiadas alen, de um pie
guLsmo .b;u:ial estão cheia1,, de gritos, 

. cle-,critnés. ele torhiras, e todos os coa 
mentaristàs' acham que e,Siia~ l10~ela~ 
atem de. rebaixarem· .ainda 111~1s ·ó ii.1-

. vet ,Íl1t<?lectual do povo,. estão contri
buind,o para o aumc,nto. de enteri11i!la.
des nervosas. o ,que .já está cxig'iúdo me
didas de defesa da higiene menta.! 
da poputaçãó. 

Regulamento éfo . policia= 
mertto. de. ·emprêsas 

varHiutares 
itÍO '.(Asaprc&) .-- rtel(ulando o po

. ltciâfue11to in.térno 'e1n. ~mprezas paÍ·
ticqlar~:i. 'o presidente da <' -Réi1ub1i<!a 
âs'sir)0u-:o seguinte·· decretó 'lei: . 
''Ai-t. ·Lo '.;_ Para à exeêução do' po)ia 

cia.mento Interno . d~ empresas e cs
tabe1ecimentos· pàr-ticútares: · serão . dé
sigti;ido.s detetives e investigaclores: ex
tranum<'rarios niensal!stas do •rxpartá
mento P'éderaJ de f:ieg4rança · PubJ1rà. 
· Art. · 2.o) - Sé1.·ão 'devidas · tantâ.s 
quota.s quantos rort•m · os pouc1a1s d~
signados. 'a perltdO' da entitjadP intel'CS• 
sada oa·ra a ex!'C'\içiio do ~rvlco; 

·A.rt·. ·. 3.ol.'· ..:.. · 6s.-quotas· serão rcco
lhidàs;- de uma vez. à Tesouraria do 

I• 

Departamento Federal . de Segurança 
Publica como receita. da. União e escri
turadas sob a rubrica. "Renda de poli• 
<:iamento interno de empresas e estabe• 
lecimentos particulares". 

Art. 4;o) - Fica revogado o art. 106, 
do decreto 4.531, · de 2 de · julho· de 
1934. 

Art. 5.0) - Este decreto lei entrará 
em vigor na data de sua ·publlcàção, 
revogadas ·Jts disposições em• contra;rio. 

Qu~rem se formar mais 
cedo 

Rio (Asapress) - Os alunos do 5,o 
ano medico da Faculdade de Medicina 
e Cirurgia Fluminense, Fàculdadé Na• 
ciona.t de Medicina conjuntamente com 
as Sociedades Medicas, · redigiram um 
memorial ao Governo, no sentido de 
ser expedido um decreto-lei, dispondo 
sobre abreviação. das ·terias ~>.colares· 
em 1945,. fuúdamentando esse pedido na 
sit t, cão de guerra que atravessá o palz, 
Alegam em favor de sua pretenção, o 
precedente da JJ:scola de Engenharia, 
bem como das E:scotas de Guerra. O 
memorial. foi entregue ao prof. Froes 
da Fonseca, que o encaminhará ao 
R<1itor da Universidade, prof. Leitãô da 
Cunha, para emitir o seu parecer, re
metendo-o a seguir ao Ministro. da Edu
cação. 

4.o Congresso .Sindicalista 
Medico Brasileiro 

rtt, r AsfLpressl - Reuniu-se · nesta. 
capital · a Primeira Comissão do · 4,o 
congresso Sindicalista Medico Brasilei
ro, sendo d!Ecutida. naquela. oçasrn.o. a 
promulgação do Codig·o ~edlco e ta'm
bem debatida à. questão referente· aos 
consPlhOs meclicos. eséolhidos pela clas
se medica, direta ou indiretamente,· so
·bre quais deverão t<>r jtJrisdiçã() local, 
para os municipios, Estados e .Tenito
rio.~. 

O referido conclave aprovou· a remu· 
neração minlma. para o· medico empre
gado .. que será calculada nà bai;e . de 
30 cruzeiros poi 11ora de traba.Jbo, 

Automovel atropelado por 
avião 

RIO, (A.saprcssl Singular aci.· 
dente teve lugar ein lt1tbora!. O moto• 
ri.stn AJcidedes_ Vlallà dirigia o seu car•' 
ro naquela toca.lidade, quando 11m 
avião que .voava a. .baixa altur·a:, bateu 
com o tre·m · de ·aforrissagém· na- caíio~ 
ta do\ auto, ferindo . O, SCU COlldUtOI,', . 

· Em consequenc!a do aci(Jente, o moio-
· t·ista do carro atropelado · fico.u . fCfld,o, 
e. o .ª vião 'um l)(!UC0 a varíad'o . 

Abastecimento . de carne 
RIO. < Asaprcss) - Já toram éon-

- c1uidas as dcmarche~ para que .o Rio 
Qra.nde do Sul roineç~ para o .abáste
ciment,, desta capital 10.000 a 15.ooo' 
tunelad,a~.· de carne, no perlodo de: ja
neiro até melados de 1915, 

Na sua volta ao Rio, o coronel Ana
. pio Gnrries, toorctrnador da Mobiliza~ 
ção Eccmo_mica. tratará dá. obtenção de 
na vlos 'para o transpÓrté desse pro~ 
duto. 

Suspensão das·medldas ·po" 
lidais contra subditos 

italianos 
RIO, (Asapress) - começou a vi• 

goi·ar ·em .todo o . Brásll, desde dia 30 
a . suspe~ão das restrições policiais i·e
[a.tivas aos suditos italianos; 

Nesse sentido, o sr. Mat·condes Filho, 
Ministro Interino ,dá- Justiçá,, enviou 
uma circular a todos 'os governos dos 
Estados. 

Frutas argentinas 
RIO, (Asapress) - Chegaram novas 

frutas argentinas par.a. esta. cidade, as 
quais serão vendidas sob tabelamento; 
em vista das explorações' que' verrr sen
do. feitas pelo, negociantes . 

O serviço de Abastecime'hto vai. en
tender-se .com o Ministro da Agricultu
ra para a. 'efetivação dessa.. médida. 

Eletrificação da- Cia. Pau;, 
lista· entre Jau' e 'Bauru' 

RIO, (Asapress) - A companhià Pau
lista de Estrada de Ferro requereu ao 
Ministro · da Viaçãó, autorização. para 
executar · o projet? . d-é eletrificação. da 
nova linha entre Jaú é Baufú. Depois 
de. ouvir a respeito o diretor do Depal't~~ 
mento Nacional d" Estradas de Ferro, 
o Ministro aprovoU pÚecer autorizan-. 
do a . execução dos referidos serviços ·de · 
elctrificaçio, cujo . or~.amento monta• 'em 
32 mil!Íões · 977 mil 417 cruzeiros e _40 
centavos. 

"4.a Semana da Saude e da 
Raça" 

RIO; (A~a~re~) N:i. primcii-a. 
-q1lin~l!1,~ <'e dezzmbro a. Sociecla'1e··B1·a~ 
sBcira ó ·McJiclM Soei~.! e do Tl'aba-· 
ll1o, reali~.ará a_. qu_arta s<!nmna Ch1.. 

sa.úde e _dr. ra~a. Esse movime!lto visa. 
congreg:at elementos· de projeção cien
tifica · de variRs p,'Oflssões para .outros 
estudos de problemas de iriteresse ão 
r.ossc> paiz. Esse. ano f.,ram escoll1iàos 
tres t~mas oficial.;: · - primeil·o-. medi_· 
cfaa de trabalho no a)16s guerrà; · sz
gundo - problema hi1igraforio do Bra
sil .sob aspoctos ~édjcossocial e tercei-
1'0: -- 1 áss1,tmeia médiéo-iiucÍal aos me
ll0l'eJ, 

!~~?los 
TOIV.tM 

Ulntia . ereasuta,o 
''SILVCIRA" 

' / 

. Grande T ônieo 

Imposto sobre a rend.a 
RIO , Xsapi-ess) _:_ SC~un~9, .dcc}a~ 

.ra~ão dCI sr: Cdso Barreto. diréto'r ge~ 
ral '.·do Imposto sobre Rét1dà. a, aneca
dá~ão pr;v!sta pa1·a · o'. cori-ente · exerci
.e!<'. em CJll~QÚenda' das recentes ll'lO• 
diricacõtS ·. feitas · nó'··Ser:viço;:·. de'Í•erã ser 
consideriívd, em: relação' aos, exerclciós 
anteriores .. ·· · 
. A. renda i,revfata, coúforme 9S · cál-· 

culos da repârtlção. dévei·á' ser süpei·ior 
a do'ls biliões , e . 300 mllhoos de . crúzn-
1·: i. 

Arrecadação federal 
RIO (Asapresió - O diretor· geral 

dà Fa1.e11da çonm1_1lc~u, it Recebedoria 
Federal, que â renda arrécadada por 

' ' 

COMPANHIA NACIONAL 

.. 

1 <Em Orqanizacá.o J _/ 

D1 eóhformidad,; <'Om o 7vlanifesto · e projeto de Estatutos aprovados pela. Assembléia de Fllndação 
-de 10 de ~ul_ho .. ele 194~ e cónffrn1arlos pela As.set~bléia de _Acivnist_as ·.FlÚ1,dador.eS,- tealizarla a 2~. de. julho de \ 
1944 .. o programa da Companhia é o d" ·criar,. no Brasil, uma grande indústria de célulôse e de papel, .com· 
o. aproveitámento d:;is · fibras e dos recur~os técnicos nacionais, atendendo, assim, as ,necessidades do_, mer
·cado nacional de iJap_el, qÚP comporta, uma produção de 400.000 ou 500.000 toneladas anúàis,.- em l'elação à_ 
produção/ atual que {, de 200,000 . .· · . .. " . · · ·. · . ' · 

A C:ompanhi_a possui ainda estudos técnicos· completos e orçamentos preventivos;, bem como entendimcn·
. _sas fábricas de pal!tõ mecanica e de · papel, e de propriedades para instalação de novas fábricas; ou com 
. materia. pi'ima oara celulose, em diversos pontos do país. Muitos desses- compromissos já são do ~onpeci-
. mcnto · p\'1b!i<'o: _tro:. teriio ·opol'11111a divufaa<"ão.· na ocasião da abertura d& subscrição. . , 

Parte do capital i:iue for subscrito destina-se, 'àssim. a .. ser ·aplicado· em estabclccimcnt~s· indústriais 
cm pleno. fun ;ioname1;to .·e·, que proporcionam lucros consir'erávcis. , . , . . . . . . . 

, . .. . A Compan!ii~ .. · possui ainda :studos · técnicos ~ómplétos e ·orçamento& preventivos, bem eritcndime11-
tós com técnicos· e fornecedor.es de máquinas .. que garantem a ·pe1·feita ·exequibilidade do seu programa 

' de ação, tanto ein relação ,à montagem de nqvas eabricas de '.celulose, papel e derivados éonio em rel!lção 
ao completo aproveitamento. em base econômica e de .:onconência, das principais fibras in<lustrializaveis para 

· asse fim. A Comp>inhia oretende desenvolver nucleos industriàis' nas .. principais regiões do país, especial
mentt' · no . Extremá Norte, · no · Nordestt, no Estado de Minas, em São· Paulo, no Paraná, ·cm· Santa . Catat'ina , 

.';:· n_o Rio Grande do_ Sul,industrializ:mdo as fibras nativas dessas'.regiões, já subrnetidas,a estudos e experi-
. em:ias que ,resultaram completamente favoráveis. . . · · , . 
. . ' :ÍJentró, em brev~ será lançada a subscrição io !'estante do capital, cujo recolhimento. a cargo. de 
_estabele~imcntos de crédito· de reconhecidaidàneidáde, .na conformidade do dlspostó mi Demito-Lei ri, 5,956. 
de 1.n de noveml:>ro de 1943( e cujos nome, serão oportu~amente divulgado1-

Capita,l -· Cr3 30t1.l00.000,00 (trézentos milhões de. cruzeiros). · 
· Aç'íces - CrS l.000.00 (mil cruzeiros) cada, 

· Paganiehfo - A vista ou em 5 chamadas trimestrais de 20% (vinte por ·cento) cada uma. 

· Recrervem suas Ações 
[ Informações detalhadas a pedid~ dos intere~sado$ - em 

SÃO PAULO 

RUA MARCONI, 124 - 3.ó andar - Te!Jfone: 4-8113 
Caixa Postal 183.:A. -, ~nd. telegr. "CELPA" · 

RIO DE JANEIRO 

A VENU:~A RIO BRANCO, . 277 -· 15.o andar 
Entrada l.510 . - Telefones: . 22-4587 e 22;,6831 · 

essa repartjção :at~ 'i3 de outubro atin
giu .a cifra de quasi 980 milliões de 
cruzeiros, acusando uma- diférençi pa.ra 
rnals . de 225 milhões erri relação . a ar
recadação. em Igual perlodo ·ao ano pas
Pdo. 

Unificação da legislação 
sobre atividades radio~ 

fonicàs 
RIO, (Asapress) ~'Fóf aprovacia;pe!o · 

presidente da . Republica, uma s_ugestão 
do, diretor. ge1·al, do· DIP, indicando- a 
conveniencia. de serem unificadas as 
varias leis qu!l · 1.gem as atividades 
· 1·adiofon!cas do territorio ·na.cionát · Para 
esse' fim, foi nomeada uma' côm'lssão 
composta dos srs. tenente:corónel, La,u-· 
1·0 Augusto de Medeiros, Ené.is Macha
.do de Assis, Gilberto di!'Andrade, Gil~ 
so11' Amado, Nelson· Batista, .Luiz· Lír.a, 
Edmar Machado e Paulo dé· ca:rvalho, 
,que estu(\ará ·o. assunto e· apresentará' 
:;ugestões p~ra : a,, codificação. 

Finados. 
RIO, (Asa)iress) · '- ,As:· necropolcs 

desta capital estive1'a1n 'dia> 2. 'inteira.
mente c.hcias ·daqueles que iàm: honra.r 
os seus J,inados. Tocias; as 'twnbas, des
de as mais. ricas, e· monwncnta!s às'mais 
pobres e· modestas, éstavam éobertàs 'de 

·. flore~. . · · · 
Imensa multidão visitou· as necropo

les do Rio e, àp~sár do aumento', do' nu
mero ·de bondes. e Ónibus e:i.-traordina·
rio~. -o· transit:> rião: se· éfetuou com à. 
normalidade (iue 'seriá, de desejar:·. pois 
a: frequencia; ei;te·ano aos .cemiterios foi 
em· ·niulto · superior à· dos anos paBsados, 
Felizmente este 'ano não houve cscassês 
de flores, cujos preçoi; se. mantiveram 
relativament<Í acc~Í;siveis'. a todas, as b0l•. 
sa;i, o que permitiu cjue todo~- pude~m 
adquiri-la~, áfim éle florir 'os · túmulos 
dds seus entes. queridos.' 

,~,,:' 

E~nprestimo 
; 

RIO,·. (Asa.press) A Fedcraç·ão dos 
Em1>rcgado:S no . Co1hc1:cio. d;, . Rio, soli• 
·citou do M!nisterlo ·do Trabalho, autol'i
. zaçã~ para. àplicar sua quota . de' im
,,posto !!indicai do ·prazo ·de· _10 ·anos, .pa
, rÍ!.· pagam~nto :cio. emprestinio dé. seis mi-

l11õe~ de cruzéiros coritráido no 
IAPC, destinado à aquisição áo Colegio 
'' Felisberto de . Menezes'.' .e . ' respect,iVQ 
irnovel, no. sentido de ministrar educa-
: çã·:i aos comerciarics'. ·. . · ·. . · 
. · O Instituto dos. Comercia.rios, -ouvido 
a :rr.speitoi manltestoú-se · favoravel
'mentc, e11,"1,rece~1do iÍ relevartcia da Obra,' 
.merecedora: /:la_ maior._s!m,patia. 

Novo horário do-. comercio, 
' ' ' '·' ' :· '. } RIC';,_ (Mapress) , ~ .A reportagem: te-

ve . opottunldaile'. _de. cuvii.',: o. · co111ercio 
' do Rio,. com.rela~ão a um te!~g1·ama. _dis~ 
tribuido pé1a. ; .. Asapres5" a· resp:tito da 
l'rn11ião havida. di~.·,31 p.· i,::'entre os re
•prcs2ntantes . do i;iné\iea to ·_dqs-Emprega.
dai<. nQ 'Come1•do· e Fede:açiio' dos• Em
~r~gados 'no Comercio, sobre ·,, nov~ ho
raria · M . . l1.1ver1ío e verão; ... aisim 
como da. "Semana \ngl~" pa1;a/o.co-
111crcio. .'- ·, · ·. · · 

E' jt" Ut1án'Jmidade OS. ··comerciantes. do 
Rio .mllnlfestai-am-se: favoraveis it me
clida, citando ,exemptós 'ele Porto ·,A~gre; 

.· A~shn;,,ltO .• !'.W~•parecc. 1' ·. m~d!d~ .. t~rmir
SC,•ll' obrigàtori~; · agu.!).râándo•se, · Jnti·e-. 

_t:,,llt&, ? pronunêiari1ento._dos· m_e~?.~, <;f.i7· 
cià~.i. , , .... ., ... , 

- .»,1 ' •· 

Co~egio, Pedro:11·~~:/·,, 
TUO, · (Asapress) ~, Ô ·,Í'.iini§if~~::i~~ 

Educaçla rc~ebeu di professor Raj:L,cGa~, 
baglia, 'diretor. do COlegio D .. :~d.\:º ·,U, 
o relatorio das-_ativldades re~erimt-2s 11.0 • 
am escolar de 1943. pelo qual se ye,1·ifi• 
ca · s?nsível .aument0, do desenvolvimen-to dessas atividades, '' 

GENTENARIO DA, ANESTESIA 
SÂO PAULO, (Asapréss) - Scrã 

realizada· iiestà: êàpital, · no periodo de 
10 a 17 de 'dezembro- e sob o patro
cínio do Sintlicato .dós Odontologistas; 
à "Semana da Anestesi;i,", .em come
morai/ão ao centehario · da descober
ta ,de Horaci9., Wefü:. 

Os trabalhos que ~.erão realizados 
nessa .Semàna serão pu1·ainente ci
entificas e as. incrições. 'elos 'éongresds
tas deverão set; feitas na sede do Sin:., 
dica to, · ·' · 

Mo·v1MENTO DEMOGRAFICO 
' SAO PAULO, (Asapress) ' - De 

acordo· com uma e~tàtistí~a •. divulgada· 
nesta capital, no período de·-l a. 7 de, 
outubro nasceram, ein São Pauloi 872 

·criançis, tendo perecido. 426, sendo de 
105 .o numero de crianças mortas· de 
me)l.os· de. 1 ano. · 

No· mesmo. periodo nascêram na .ca
i;>ital . da Republica 880 crianças, fale
cendo 736, das quais 151 menores de 
1 ano. · · . · • . · 

Como ·se vê pela ·estatistióa acima, 
-a população paulistana está. ,com au
mento superior _à· cai;-ioca. · 

.OS ALEMÃES DESTRUIRAM ·UM · 
TERºÔ DE. PISTDÍA 

NOVA YORI{, novemb1·0· - (Inter-. 
amel'icana) ~- Um correspondente .ame-

' ricano cm Pistoilt i·eveli}u que .. uin ter- · 
ço da, cidade foi desti·uid.a. pelos·.a.lcmães, 
mas a· maior p,a1'te. dos têsourós, at-list!-

· .cos foram poupados. Em que o.utro lu
gar senão na. Italia. i;e poderia. encontrar 
.uma ·cidade igual?· Sua'historia é mo
vimmtada. Na sua Piazza' ha. uma cl• 
dad~ medieval' modelo,': com o'. '.!3atLste• 
rio, a . Torre, . o . Pala elo . dos comuns, . o 
Pala cio do. Executivo, suas velhas, Igre
ja's, rléas em. ·esculturas e pinturas. No 
Hospital dos Mutilados lia tim friso ,.de 
terra·· cota . em • átto . relevo·· de -Giovanni 
della . Robb1a; na Fuoi·civitas s·an · Gio
vanni, · ha um grupo da· Visitação ,por 
Luca delta Robbia. . · . · 

• Nas portas da. velha. cidade da. Etru
rla, Pistola., morreu . cata.llna; >coin · a 
espa'da na.· mão. . Na.. [d~de Media, Pis· 
toia el·a uma .. poderoâa inhnÍga ·de. Fio~ 

. l'ença ... Num sitio ;iue durou· um ano, 
Florença . e · Lúcca . castl'faram . severa"
rilente. a cidide. Diz~se que. Pista!& re"'. 
sLstlu ·.a ponto de'·sua população_, .. co1-tàr 
os proprlos· membros, e devo{a.-los, . De• 
pois dos . melados do, :seculo -XÚI, Pls• 
tola deixou de. ser. Independente. Seu 
valor é cu_riôsamente: preservadc;,, na• P!l-:. 
1a.vr11 u pistola ' 1• sabe-se que a.: :pist(1la 
foi inventada por ·caminel!o . ViteiU, de 
Plstoiá, em 1540. As pistolas. do secuJo 
dezP<~!'ls ·tinha "ca_ll() .. CUl'tO é r.abo. pe
$t\dO, q4a.si. !cwm~nllo rnn '; a,µs4Io 1·eiu "~ 

São Paulo. 5 de Kovembro ele 1944 ~. 
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1000 CIDADÃO nE.VE EXERGEA 

o.·mREIJO DO VOTO: 
.- ; ,,: -;- ... . .... -

S, Excia .. · Revma, .. 0,.,.Sr., D. Jaime 
A. Griffin, Bispo dé Springfield, Es
tado' dé MassaéhuscCts ~ nos Estados· 
'ti.ni<j.os ·d~c411:o.u.: ,on . rcç.çnte· ·caria 
Pàíifôral que' Q direito de yotar é um 
sagradb 'privilegio ele O 

todo cidadã~. A 
_i'g~riçia;'ifoíicfosa· N. C. cita trcch,>s 
qa ~·éf,rida Carta Pastoral : 
,., ''QiJirii tei-idii . id~çle suíici~nte ' não 

foma interesse pelos assuntos · do· go'
verno' e deixa de votar nas ,el!iições, 
não merece· ·o nome de estadunidcn
se·.,,. 

'.'Não lhes 'peço . -e .diz o il usfre pre
" N.ãó v_os peço. ~ diz 'o/ilustre· Pre

a detarmina<lo pai-tido, mas sim q•1<? 
exerçais·. vosso · çlireifo . constituciona 1, 
dé acôrdo · com os ditames de vossa 
propda· conscicncia." · . . ' . 

. FALECEU O PRELADO DE 
UNJUNG. 

O Exmo,· Mons: . Emillen Masse; Pre
feito Apostolico de Lintung no Manchu

. kuo; faleceu. no, campo de intci·namento 
japonês em Szcplngka.1. Era · um dos 
ci.:1coenta membros da Sociedade das 
·Missões .Estrangeiras de Quebec que tra.
balhavain. no Manchukuo · ,e que ·foram 
interna.dos ·nesse .campo Jogo ,após a en
trada do Japii,o na guerra ... Encontram-
. ~· no camp:> mais 'de vinte e cinco re-· 
Jiglosos e, sessenta . e seis freiras, S. 
Excia.. Revma .. tinha quarenta e dois· 
anot, era· natural de Quebec e trabalhou 
po Oriente desde 'sua ordenação em 1929. · 

O SANTO PADRE ABENÇOA 
. · O POVO · BELGA . 
Sua Santidade o Pap$, Pio XII ex

pressou , Seu '.-' particular afeto" pal'a 
·com-a 'Belgica.-e enviou Sua "cordial e. 
paternal ,Benção. Apostolica" a." .·todos 
NossOll filhos ·belgas", . numa' mensageri1 
envíadio. ao · Princ!pe Carlos, regente da. 

. Belgica, .· · . . 
A' .'Radio cie Bruxelas difundiu essa. 

mensageni'. que abàlxo.·tra.nscrevemos: 
"l'têc:ébemos a nota. na qual .. Vossa 

Alteza .. Real Nos infol'ma· de sua ,eleição. 
Queremos __ assegurar o particular ·afeto 
que ·professamos. ao vossô aina.do pais 
em .tão grave hora de sua. historia. Nos
sos.-meilíores desejos .acompanham a sua. 
l'j1ajesta.de, o Rei e oramos para. · qile 
Deus se· digne assistir-vos em vossa dl• 
ficU tarefa, confiamo.~ em .que a cum
p1•irels com o. ê~pirlto . cristão. de . acor•. 
dó, có'm as tradiçõés ·da, Belgica,.·e en
vlam,os · a · vós e fl, todos Noss9s · amados . 
fílhói. belgas. Nos.•a cordial e · oateinal 
Benção: Apostol\Clli"c.,. . .. 

R:IBEIRAO PRETO. 
REUNIÃO DA FEI>ERAÇAO MA· 

ltlANA l•.EMINlNA 

Realizou-se no dia 1.o de outubro a, 
20.a Reunião da Federação Mariana Fc
milllna .. Tratou-se .do -seguinte: 

c.onforme resoluções tomadas-· na. _reu· 
nião anterior ,ficou marcada. a reunião , 
das Presidentes para o segundo dom\n
go de dezembro proximo. dia 10. A Oi· 
retoria da Federação pede o comparecí
mentq. -do maior numero possiVél 
das· s1'tas. Presidentes, pará resolver os · 
problemas das Pias Uniões. Todas deve
rão traz~1· anotados os pontos a 
serem resolvidos. A Diretoria pede tam
bem, às Pias Uniões que não devolve
ram o QUESTION,ORIO c;ue o devol
vam o quanto a.1ites pa,ra. facilitar a es-

. crituração ela r·'~deração. A Livraria . 
Catnlica comunica que recebeu gran
de estoque _de artigos rellglosos, livros 
etc., e que se transferiu para r. Tibiri-, 
çá, · 53-A. Está · 2. disposição das · Pias 
Uniões. O Exmo. Sr. Bispo Auxiliar, 
Diretor da Federação, · recomendou mui
to às Pias Uniões a frequenc!a. às sole
nidades rellg1osas durante o Mês do R0, 
sario. O Rosarlo é uÍn grande present~ 
quo recebemos de Nossa.· senhora: de
vemoi, poi3, c1,1lt1var esta devoção. Re
comcnéiou tambeni a devoção· ao sagra
do .Coração. de ,Jesus.· Comemorá-se nes

-té ano o· Ceutenario do Apóstolado da 
Oração; Todas as· Filha.l: de Maria· de.
veriam tomar parte nesses festejos 
ingressando comei. Associadas deue Apos
tolado. São poucos os devere.s a cum
prir, mas são muitos os beneficlos a re
ceber. 

REUNIAO DAS PRESIDEN'IES 
DAS PIAS UNIÕES 

Para esta reunião que se realizará· no 
dia lQ. de dezembro, a, Federação conta 
certa com representantes de todas as 
Pias Uniões da Diocese. . ' 

Em. breve seguirão instruções · a res- . 
'·peito. 

FUNDAÇÃO E HISTORICO . DA . PIA · 
UN.IÃO DE FRANCA 

No dia 15' de março d.e 1902, . com 
autorização de S.'Excià. Revma .. D. ·Jo
sé Camargo de Barros, o MonsenMr . 
candido Martins da Silveira. ·RÓsa, fun
dou a Pia União das' Filhas de·Ma1·!a de 
Fra.nc.a.; scb a. proteção· de. Maria ,!ma·· 
culada e dó Santa Inês. Após o Rc• 
tiro ·pregado pelo Revmo. Pe. Tal.lei, re• 
cebéram as lnsig'nias de Maria Santis- · 
sima 40 jovens. A agregação à Prl• 
ma . de Roma foi obtida Ílo dia 23 de se
tembro de 19·02. 

· lhas d!! -r:raria.. Aos sabados. ininlsÚa•:· 
va~ihes aulas de re'!lg!ão .. e · continua
mente as. exortava. ã pràtlc:a da Comu-' 
nhão. frequente e ao ensino. do Catecis•; 
mo. Refo~n1ou a Pia União que, ~b a:, 
s.ua oriehtação 1tlcançou um. riotaver de~' 
smv,,Lvimento. Foram ain.da- ~us .•Di• 
retores, os Padres: Fr,;! Benedito' La
lind i, -Frei' .José· Gonhi .e Frei Roque 
Yabar dedicâdos ~ntinua.dores da obra, 
inicia.dá. · Foraín Diretoras da Pia. 

'União, as Irrriãs: A11astaclii, d' Apresen
tai;:Ao · e Maria·. !na.eia da éongregaç'ão 
da SâO- ·. JJsé. No dia• 113. de.· gOõ· 
to de 1912. a.-- i?ia. ónlãq passou a ser 
-dirigida -~10 Padre L"l'el Manoel Gonsá
tes, que deu uin· novo. linpulso. na vida. 
espiritual 'e ativa da Pia União. 

Retirós: .Desde o ano de 194'l no ·co.
l~gio ,Nosslf' Senhora. : de: Lourdes, reu• 
nem-te as L"llhas_ de Marla.'da Paroquia,. 
para fazerem o seu· Retiro fecha.d<>: No· 
corrente ano, eÍitlverain ,.,resenté.s 98 ,re- .. 
tlràntes. ' . 

" ' , ' ' .. ' ' 

Hora Santa: Fazem uma Hora, Ean• · 
ta aos doml~os para pedir a. pa.z: ~-ra. 
o mundo e pelas intenções dq,santo .. Pa
d1·e, Nos terceiros dóm!ngos de• ·cadá. 
mê3, fazem a-Comunhão geral e a Reu
nião mensal. Aos . sabados rezam o 
Oficio- de Nossa . senhora:· Celebra-se 

. com grande 50lenldade O mês de· maio; 
as festas· de Nossa -Senhora e de 3anta. 
.Inês e· principalmente a novena da pa« 
droelra da cidade, Ima'culada. conceição, 

Obras de Apostolado · exercida,s . pela. 
Pia. União: A· Comunuáo' l"asca.f das 
moçµ · preparadas com grande car!I).hq 
e . dedicação nos Centros de·' Catecismo;, 
A Óbra· dás· Vocações. êa.mp,1.nha. Inicia.-. 
da este 'a.no. O ensino do .Catecismo nos 
Ce.nwos · existentes: . A coltlecção d~ 
roupas para. os pobres nos quatros cen• 
tros do RÓupeiro Paroquial "Nossa L.
nhora. da consolação". Alem· ·disllo · ha 

.algum tempo, tem-se· marcádo o·Té,5oú-
1·0 li:spiritual e· conseguido 50 assinatu
ras do "Boletim" da F'. M. F. Atual- · 
merite fazem parte da Pia. União 197 
~ilha.~ de _Maria. · 

Ação . Catolica.: Sete destas, · seguindo 
o apélo da Sa.ntà Igreja,· lngressararri, 
na Ação- Catolica.. Á Pia União das. FI~ 
lha.s de Ma.ria.· de Frnnca, nos seus- 42 
anos de lncansavel labor iem produzi• 
do · otitnos frutos no fertillssimo campo 
da . Santa· Igreja, contando coni grande 
l.1Ull\ero . de Vocações -Religiosas e exce• 
lentes, mães de· familia.. 

mo· Boletim da Federaç1to Mariana. 
Feminina de R!beirii,o. Pret-0). 

CA.ca·o EI-RA 
GRATA EFEMERIDI:' 

Meios de formação: Para conservar,·, 
e desenvolver a, vida espiriti.ai,dos mém,. 
bt·oR da Pia. . União, o Revmo. Pe; Luiz 
coi:irado organizou já naquele tempo, os 
Retiros anuais e as Reuniões mensais; , 
criou . a. Biblioteca. e, com. a ajudà de 
Filh.'1.S de Maria, fundou o Catecismo 
Paroqqial. Com· a· vinda dos bénemerl-, 
tos Padres Agostlnlanôs Recoletos, a. 10, 
de. março de 1918, a Pilt União. contou.: · 
at.ravé.~ dos ·tempos, com. zelosos Dire• . 
tores como: . Pe .. Frei Gregorio GlJ, , tra~ 
bàthadór ln,fatlgavel que, . n•Js seus , es- · · 
fo1;ços em pról dll- éonstrução da- [gre-, 
ja, Msi,triz, Jotm~to P,UXiUad-> pe!11s ,Fi·; 

, Para. a alegria. de todos· ós ca~h0e1-
. renses. traM.Çoi:reu dia 25 de . outubro. 

pp., o .. 52.o aniversário da Ordenação 
Sacerdotal do . venerando e · querido ca
pelão dl\ Santa Casa. Revmo •. Sr. Pe. 
Jos.é· )M:11-ria Bra'.ÍÍdi, que em .tempos pàs• 

.sado.s·. foi. I'Moco de no.ssa cidade. . , 
Sua Revma.. . celebrou a.. santa. Missal 

cantada.,. ,tenclo cooperad.> i,a.r& o bri- -
Jhantlsí11o da. m~mà o côro. da. Ca,pe!á. : 

:VI'l'.,IMAS DA GUER~A ~ 
, Tendo sido · promovido grande. movi

mento em toda a- Diocese. "pró· vitlma.s · 
da. ··guerra": a.tcançou ,o primeiro· lugal.'I 
. 8 · poo.sa '._Pa.1-oq~ COJll 'li· ®!Dil.- ÀII 
Cr.$ 7.&2010Qt·· ,-... •. -
tt:. 

Í 
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TEATROS E CINEMAS 
PROGRAMAS DE HOJE 

PRIMEIROS EXIBIDORES.· 

.ALHAMBRA - Tragico amanhecer. com Jean Gabin. - M: 
Duas pequenas sem cerimonias; com Jinx Falkenburg, - A.P.l'l;· · 

AR'!' PALA.CIO - Comboio para o leste, com Humphrey Bogart. - :APA. 
BANDEIRANTES - Três meninas endiabradas, com Deana Durbin. - A. 
BROADWAY....- Ninguem escapará ao castigo, com Marcha._Hunt. - .APA •. 

Tragico amanhecer, com. Jean dabin. - ·1. ,· o . · 
IPTRANGA ·- Horas de tormenfa, CQl"(l Bette Davies. - R. 

. METRO - Anjo pérdjdo,- com Margaret O'Br!en ..... A. 
OPERA - A ,canção de'.Bemadette, cbm Jennifer Jones; - A, 

·PEDRO 11- O tenerite'e a. ~nfermefra, com M. Hare:- APA, 
Espoliadores de -Sonora, com· RoJ:?ert Llvingston. -' All!C, 

Rl'!'Z - Por quem os sinos dobram,. com Gary Cooper. - R. 

. SEdVNDOS EXIBTDO:S.ES 

.AMERJCA - Fugitivos do il1fei'no, co1n Erro! Flin, - A. 
Sherlock Holtnes enfrenta a morte, com Bas!l Ratbone. - APA. 

-ASTORIA -- Dorminhoca ·da tuzaroa, com Juddy Canova - .AP,t, 
Vale sangrento, com Noah• Berrey Jr. - APA·. 

AVENIDA - Rio Rita, com Lou Costelo. - APA. 
Canção do· milagre,. com . José Mojica. 

BABILONIA - Amazonas. dos ares, com Loretta Young. - :AI' A •. 
Meu reino. por 'Uma- cozinhélra: com Qhll.rles Goburrt, - D. 

BRASIL - 'Fugitivos do inferno, -com Erro! Flln, - A. · 
. Grito d.e rebelião; ccim Eric Portma11. - .APA. . . 

·BRAZ POLITE.AMA ..... Agulas ame1icanru,, ·com John-Garfield • . --Al'A, 
Perigo amarelo, com Bela ·Lugosl, - AMC. 

·C.AMBUCI - Paixão lm}lossivel, com Hugo Dei Carril. 
Sed-qçãó tropical, com- ~é .. West ..... D. 

CAPITOLIO - Du Barry era.-um-.pedaço, com·R~ Skelton, -'D 
Campeão da liberdade, com Van Heílin. - A, 

CARl.OS GOMES :.... Vi\:la•· contra vida, com .John Carradine, ~ Al'A, 
Cavaleiros da polícia montada, com Russe~ Hayden. -,.AMC, 

CINEMUNDI - Legião ·branc'à, com Claudette Colbert. - AP-4. 
Rivais até- a morte, com Bruce Bcnnete. · .- AMC.' 

, COLISEU - -Rosa; a· revoltosa.: com Betty · Grable, - D. 
A mulher sempre verice, com. Alan Jones. -. AP A; · 

COLOMBO· -- Rumo a Tokio, com John · Garfield, - .APA, · 
Oraculo ,do crime; ·com Wa;nier Ba~tcr,--·-:-: Af:A, •. , . . . .•. ·· 

COL'ON - casei-me com uma feiticeira, com-,Freçier1ch Marcll. ;_ -~. 
· Jamais :fomos veilc.idos; com Richard Qulné., ,;_ AMC. . 

'CRUZEIRO .... · Meu: reino l)or uma cozinheira, com ,Charles CobÚ111, - -D, 
Campeão da liberdade, com Van H, flin;. -'- · A:· . ·. 

ESPERIA - Pelo sinal da pàtriá,, com -Hent!que,,Muino, ~.-·APA. 
Frutos do. mal, com Tex Ritter, - AMC. . . . . •. .. . • 

FENIX - Mulheres,ilé.nil)gu~m,.cçm CHnger R9gi:rs. - .AfA. · 
Gung-Ho, com Randoph Scott. - AM:r::. -_· . , . . · 

GLORIA - Destroyer,,,·com Edward G, Rol)lnson. -· D. · 
· O rei do boiadeiros, com Robert ·Pa:tge, . ·· _ .. · 

-HOLLYWóOD - Rosa; a r~vo!tosa, com•· Betty Grable. - 11, 
A mulher sempre vence, com Alan Jones, - APA. · 

IDEAL - Romance no tropico, com Tito GÍ)lzar. - .APA. 
Na luz de uma estrela, com· Hugo Dél Carril. - D. 

-Milagre de Cristo. · -. · ... . ,. - . , _ · 
. /RIS ...: Atire. a prlm.elra ,pedra, com Marlene Dietricb._ ~ D. 

Pode ser ou esta· difícil, -com 'Jimmy Duliante:• - R: · , 
IPllUNGA P.ALACIO - Como étriste recordar, com Llbertad Lamarque, ;~;p4, 

'I'estemunho do cada ver, .,.com, James Elllsorl. ~ )J. 
LUX - Historiá dé:uma. noltii,"c_om Pedro Lopez Lagar.~ _APA. · 

Torvelinho feminino, com Lupes Velez, - D. . . · · · ·· · 
MODERNO - ,O solái' das àlliias perdidas, com· Ray Milland, _ ... M 

Henry na casa. da mumia, co1ri Jimmy Lydon, .- APA. 
OBERDAN - tr.mãos ent·arnias, com Alan J.;ad,'.- R. 

· O grande homem,· com Donald O'Connor. '- APA. 
ODEON (sala. azul) - França etcrha, com Michele Morgan. -R, 

Fanico na Birmania, com Alan Camey, - A. 
ODEON (sal_à vermelha) - Sonhando de olhos abértos, com -Dal111y Kaye, D, 

Dilema de medico, com Wamer Baxter. - APA. 
: OLIMPIA'-:-- O Impostor, com Jean Gabin, - APA; 

Amor li. granel, com Andrew Sisters. - A. 
PARAISO -'- Noite de pecado, com flharles Boyer. - R, 

Carmen, com Nini Marshal. - APA. 
-PARAMOUNT - O vagalume, com Jannete Mac Donald, - R. 

Amai, a percéntagem, com Rosalind Russel, - D,. ._ 
PARATODOS - Agulas americanas, com John Garfield. - .APA. 

As trê~ glorias, com Donald O'Connor. - APA. ·· 
PAULISTA - Du Barry era um pedaço, com Red Skelfon. - APA. 
. · França eterna, com Michele Morgan. - -R. 

, PAUUSTANO - O solar das almas perdidas, com .Ray Milland. - M, 
· PENHA -. Tentação das garotas, como Jimmy Lydort. - APA.-' 
_PIR!<'f!Nl!vGA_ - Vagalume, com Janette Mac Donald, - 11; 

Louco por salas. coin Mickey Rooney, - APA. · 
RECREIO (Centrn) - Os espoliadores. . . 

_ C::.'Alt,or;i.cla da alegria, com Ann l\!(lller. - APA. · 
REf!.REJC)_ (La.P.a.) ..,, 1'4esti,cs dé baile, ;eom. o Gq~do ,e,o ~ãgro ,_ itPAY 

! :. _i\m<>!1 a seg_undá vista, com· Red Skeltón·, -,- APA. .- . _ ,. 
:: RE:t -' I;e!tiço deis · tropicos, com Dôrothy- Lamour: ·...:. AP;.t~ 
-"-·---As- -tres berdelras, com -Barbara Stanwyck,. - . D. 

-RIALTO --0 velho carnaval, com Sablna Holmos, - Al'á. 
;._ .,_ flnoccl1io, desenho de Waõlt Disney, -., A, 
, itOIAL ... A \'Olta do vampiro, com. Bela LtlgOsl, - D. 
,-,: ·. ~C:tpa11ga de Hitler, com. John Carradine, - APA. 

. ,,- 1/ ~As três Glorll>.s, com Donald O'Connor. ·...e APA. · · 
, · $qSAlUO ...:. Mais forte que a vida. com Deana Andrew - APA. 
.·,_f!,(pa ;._ Almas no mar. com Gary Cooper .. - .APA. 
. :·. · · Estrada da Binnania, com Anna May Wong. - AMC. 

' SAN'l'A CECILIA - Duas vidas, com Cha1·les .Boyer. - APA. 
- ·Louco por salas, com Mic,key Roone1. . ÀPA. 

' SANTA 11.ELENA - Alegre solteirona, com Marjorie Main. - APA.' 
>: _Noite do pecado, com Charles Boyer. - R. 
SANTO ANTONIO - Misterios da vida, com Charles Boyer, - r .. 
' Mulher contra homens. cJm Margarite Chapman. - D. 
S11.0 BENTO - Piloto 11,0 5, com Franchot · Tone, - Ar.te. 

' Turbilhão na Argelia, com Harry Baur. -
SJi.O CAETANO - Misterios da vida. com Charles Boyer. - D, 

Seu grande triunfo, com Lew Ayres. - APA. 
SJi.0- OARLOS - Sempre em meu coração, com Gloria Warren. - R. 
SAO GERALDO - M:iss Annie Rooney, com Shir ey Temple, - APA. 

Tu és a untca, com Greti. Garbo. - R. ' 
SAO JOSt - O solar das almas perrtldas. com Ray Milland - 1Jf. 

· Henry na casa da mumla, com Jimmy Lydon, -,APA. 
· SII.O ,LUIZ - Beijo da traição, com John Garfield.- - · APA, 
· ·· • O cara.dura, com Bob Hope. - D. 

SA'.Oºl'AULO - Damasco, colll George Sandei:s. - APA • . 
· A· perigosa, com Rita Hayworth, - R. 

SJi.Q P.EDRO - Fugitl\•os do Inferno. com Erro! Flin!l. -A. 
Sherlock Holmes enfrenta a mor com Basil Rathborte. - APA 

UNIVERSO - Rumo a Tokio, com Julm Gar!ield. - APA. 
. Oraoulo do crime, com Warner Baxter, - .APA. · 
VIC,APRUDENTE -·Esta terra. é minha, com Charles Laugton, - .APA. 

-Orquldeas da ilusão,· com Enrlquc Serrano, - AP A 

TEATROS 

SOA VISTA - A mulher do seu Adolfo, com Dea Caza.rré - M. 
Querida maluca, com Eva '!'odor. 

EXPLICAÇAO DAS C'OTAÇôes 

,' B.: ,.:_ )c;>,M .;,. fllme gu~ pode. ser visto por todos com prov~lto r11orat, 
;t. ~- ACJ!;lTAVEL - Fllnie ciue pode ser visto por todos, embora i;ern Pl'O• 

· ' ve!_to moral, · 
. -áMC ~ ACEITAVEL MENOS PARA CRIANÇAS -- Filme que pelo emedo 
· ··:, .. _ •ou· cen!l,s pode lmpressionc.r o publico Infantil. . 
, BP.A,.,~ :SOM P~A ADULTOS. - Filme que pode ser visto com proveito 

. moral tão somente por adultcs. 
· . . AÉ'Â •. ,- .ACEITAVEL PARA ADULTOS - Filme que pode se1· visto tão 
· . . ·- scimente por. adultos emcora sem proveito m,ral. 

·. & . -- RESTRI'IO. - Filme que pela enredo ou cenas deve ser estritamente 
···riiservado a· pessoas de solida foi -iação moral-e-rellgiosa.· 

D. "-' DESACONSELHADO - Filme que pela grave inconvenilincia do enredo· 
. · ou. êenas, deve ser evitado por qualquer pu_blico. . · 
M. - MAU - Filme prejudicial para. qualquer publlco. 

NOT4: - ll: fmporfante que o espectador não se contenta com a simples cota• 
·, · çiio do filme ou da peça de teatro, 1nas que procure . conhecer· pelo 

menos algm1s detalhes da critica Isto justificará. uma cotàção que 
1tflrmada sem nenllum comenta.rio poderá _parecer injusta; e so
bretudo com a leitura de uma anallse que põe em relevo ,s ele
mentos bons e maus do !Ume o espectador pouco a ,JOuco, educará. 
6\la. _conciencla _e aprenderá a julgar por si mesmo cs outros filmes 
que .lhe forem_ apresentados, · 

O boletim da Orientação Moral dos Espetaclllos contem uma 
critica detalhada. de todos os filmes exibidos em s. Paulo. t publl
,ado· semanalmente e a asslnaturn anual custa Cr$ 25,00 na. Ca• 
pltal e CrS 30,00 para o Interior. Informações na. Associação dos 
Jornalistas Catolicos á rua Qulnt!no --Bocaiuva, 176, 3.o andar 
sala 307 - Fone: 3-7760. 

PABNAl'BA . - PIRAPORA - CA"-qEU'VA - . · JJQ~ 
- SALTO - PORTO FELIZ . -

/.. '-:::::;::;::- ) ' ' 

aUTOrVM(~05$aO PaUW!i 
PROA~~~-- . 

fartidas: 7,00 - 17,40 Chegadas: ll,Oó' - 18;40 
-lUJA DOS PROTESTANTES, 194 - lt.;Lt;f'ONE! 4~4248 
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Tod:o: Católico Deve Ler. o LEGIONARIO-

[;EGIONARIO 

N o t í e i·-a· s · d o-s E·s fados A vida em_ campanna·· de. um C81)8lão 

G O I A' S 
REGULAMENTADO O USO DE 

AUTOMOVEIS OFICIAIS 

GIOANIA, (ASAPRESS) - O - .!ter• 
vcntor Pedro Ludovlco assinou um de• 
ereto d.ispondo sobre· o uso de .veiculas 

. do Estadl) e baix.arii:fo dlversã.s mstru
ções sobre o funcionamento doo mesmos. 

_De acordo co'in as detei,ninações do 
dll,e~. do Executivo çciiano, os carros 
otlciais não poderão; em hipotese algu
ma, transportar exce.SSÔ de• pwageiros, 
!Imitando-se ao · numeto previsto pa1·a 
sua lotação. 

O mesmo ato do sr. Pedro t,udovlco 
determina., ainda., que . oa_ CSrt'ÓII oficiais 
só. poderão servir aos fins a. que se des
tin11,m e exclusivamente em objeto de se1·
viço. 

CEAR A' 
RETIRO PARA nmnICOS 

FORTALEZA, (ASAPRESS) Foi Ini
ciado na Casa dos Jesultas, 11esta cida
de, sob a direção do. orador sacro Pa
dre Monteiro dà éruz, o· retiro dos me
dicas cearenses, 

A classe medica está trabalhando, no 
sentido de que tomem pa.rw nesse sen
tido o maior numero -posslvel de facul
tativo~. 

CONGRESSO EUCARISTICO DE 
BATURITt,; 

FORTALEZA, (ASAPRESS) - com 
. grande brllhanti.5mo, foi encerrado o 
congresso Eucarístico de Batut'itê, rea

, !17,ado em comemoração ao centena.rio 
do. fundação do Apostolado da oração. 

Toma,ram parte nesse certame s. 
Excla. Revma-. o Sr. D. Antonio Lus-

. tosa,- Arcebillpo - de Fortaleza, e o.s 
Exmos, Sra; Billpos de Sobral, Crato, Li- . 
lrtoelro e ·Mossoró, alem do Interventor 

. Menezes Pimentel, altas autoridades ci
vis · e militares e numerosos romeiros 
pi-acedentes de varios pontos do Estado, 

FOSSIL DESCOBERTO 

· FORTÀI-,EZA, (ASAPRESS) - Um 
vespertino locaJ noticia que foi encontra,. 

· <19, nas escavaçõés procedidas em uma 
làgoa., no munlciplo de Quixaàá, um es• 

. queleto de animal,. medindo dei. meti-os 
. de' comprlme1i'to, . 

o cientista cearense, sr. Dias da Ro
chà, interrogado pela rcpoitagcm, disse 
tratar-se de uma mastOdonte, 

PONTA PORA 
·COl\IISSAO,CENTRAL DE CONTROL_E 

PONTA PORA, (ASAPRESS) - O 
governador assinou um decrtto, crian
do 'ã, comissão central de controle, 
composta de sete comissões municipais 
-de controle, A e. e. e. caberá contrÓ
lar o consumo de combustiveill de qual
quer . natureza, tabelar as mercad<:Ji·tas 
do primeira necessidade e tratar dos 
p-rnblcn:a.s do abastecinicrito do Tétri
tJric,, Será ainda orgão cohsultlvo_ elo 
gabillet-0 do .'governador. · 

Foi deslgnacío para''"chetéêio ê. C.:c; 
o sr. Eurico Deuzacki::r .. ,, 

.·:.•or. :-,)~, (:q_i_,,n; :u~H-1.;··; ·.i, 
, , ElU VJAQE~-d,, ~·!' ,,,·,,:· 

PONTA PORA, (AS~-PR.l!:?'.9/ ;-3.iij~; 
de tratar de l_nteressa da àdmlhlstra-· 
ção, segutrani ·· pàra '.9 R'1b;· 'os' ·gf-s:'Ftáti'-' 
cl.sco 'l'rajano de Olivefra;;,'afretof':'Jf 
Serviço de Finanças e CÔntaíiifiéfacié,·'e 
Benedito Coelho Rodrigués; dil'étot" elo 
Serviço de Geôgrafia e . Estitistka: . ': ,-, ' . 

MINAS GERAIS 
CONFEIÜ'.:NCIA DO SERVIÇO. DE 

DEFESA CIVIL ANTl•AEREA 

BELO HORIZONTE, (ASAPRESS). 
-· o coro11el Orozimbo Martins, d_lretor 
do .Serviço de Defesa Clvll Anti-Aerea, 
pronunciou na S?ciedade Mineira de En
genheiros; su.i anunciada ceonte~néia. 
sobro a tecnlca da. construção de ·abri
gos antl-ácreos. 

Apoo discorrer 1011ga111e11te sob_~ os 
meios de detera das populações ,-civis, 
contra as Incursões vindas do ar,• aJ>On• 
tou as otlmas consequencias que . para 
o nósso· pais resultará da ex!stencfa de 
um Serviço de Defesa. Civil, organiza
do. ein' tempo de paz com cara ter· pe1·~ 
manentc, para o 'que é necessatla a co• _ 
~boi-ação de todos os brasÍ!eir~. 

PARANÁ' 
INFRAÇÃO·. AO, TABELAMENTO 

CURÍTil3A, (ASAPRESS) - . Pros,. 
segua intensa. a. campanbà, das .auto1·i
dadés policiais de repressão às infrações 
do tabelame11to, em villta de muito.,. ne
gociantes inescrupulosos e.5tarem expio-. 
1·a.ndo o povo. 

D!verros comerciantes ,foram· denun• 
ciado.s e ~§.o sendo devidamente, pro-
ce~4os. ' · 

FESTA· DE NOSSA $Jj;NBORA. DO 
ROCIO . 

CURITIBA, (ASAPRESS) Está 
aumentando eittra.ord!narlam,ente o in· 
te1·ei;stt pela tracúciona.l f<l.$ta de, NOissa 
denllora do Rocio, que será. reaatzada,,no 
dia. 12 élô, corrente, na. -vizblhà.- cidade 
de· I'aranagÚâ. . 

ESPIRITO. SANTO-, 
VENCIME~TOS DOS FUNCIONARIO_S 

VITO;\'?IA, ,(ASAPRESS) - · O. Con
selho Adminilltrat!vo do Estado · t.Studa; 
no ~tnento, .o p1·ojeto de, decret9-iei
enviado pelo Interventor, )federal e que 
dispõe 60bre o aumento de vencimentos 
aos funclonariOs· publicas. 

O referido &Ulnento·deverá entra.r. em 
vfior em Janeiro do proxlmo ari.o; · 

PA-RAIBA 
CâMPO·DE AVIAÇÃO 

JOÃO PESSOA, (ASAPR.ESS) .- . u 
major~briga,lie!ro Eduardo Gomes, co
mandante d&. 2.a. zona Aerea; mandou . 
entregar 'ào 'Prefeito . db mun!clpio .. de 
Patos.a .q\Jantia de 70,ô00_ êruze!ros, 'pa
l'l\ ampliação do càrnpo de pouso daque
la. cidade. 

BA I' A 
COMANDO DO "MINAS GEltAIS,. 

SALVADOR, (ASAPRJ!:SS) .... o CO• 
manda~te Bra.z, por motivo de moloo• 
tia, deixou o comando do encouràça,do 
"~in~ Gel'ais", sendo sub:,tituido pelo 

. cap!tiiCl ilE: plar :~ guerra, .R;i.)Jl ~ntia.go 
Danta$, _.. _ . ._ .· .. , ... 
NOVO REGUX.AMENTO DE PROl\10,-

. ÇAO DE ,FUNCIONARIQS , .. 
SALVADOR, (ASAPR.E'SS) "-' Teve lu• 

-teiventor Féderal' assinou uni . decreto,·. 
ap1·ovando O novo regulamento par!l, pro" 
moções do tm1clonalismo, que !oi ·elabo-
rado. pelo D. Á. S. P. _ 
NOVO CO.MA.VDANTE l>A VI. k. M. 

SALVADÓR, (ASAPRESS) - eve lu
gar, 1to: dia. ,at' do mês p.p.,· a. ·cerimonia. 
da· tra.llSlnissão do comando da Vl Re
gião' 'Millta.r, que foi feita pelo general 
De1·meval .Peixoto a.o· · genei-al Candido 
Caldll.1. · ' 

O ge11eral Dermeval Peixoto reg1-es.sou 
iogo em seguida ao Rio; afim de assumir 
e. sub-chefia do 'Estado · Maior ·do Exer• 
cito. 

ESTADO DO RIO 
CRUV AS TORRENCIAIS 

CAMPOS, (ÀSÁPRESB) · - Nestas 
· ultimas 48 horas, tem .chcvido torren• 

cia.lmente em todo o territ\)rio munlc!· 
pai, depois de_ uma longa estiagem, que 
vinhà prejudicando sensivelmente a. la• 
voura. e as pastagens. · 

A CINTA MODERNA 
A MAIOR 0RGANISAQÃO PLASTICA DO BRASIL 

Modele sea corpo com - as CINTAS E ,MOL>ELAlJORES da 

A MODERNA 
a. cre~dora. ela. plástica. perfeita 

Em seu e;tahelecimenh> da avenl.da {pibinga, A C!NT A 1\IOD~;HN A 
apl'esenla tambem elegàntissimos maoteau:t, tàillcurs, vestidos, bolsae, 
luvas, meias e cintos,' a preços bem razoa veis. JS a A Cl N'l'A M~UlfüNA 

V. S; poderá usar O SEU CREDITO! 
l'i!iais em Sã~ .Paulo: H~a São B.ento, 78 - Tel.: 2-7880 

Vendas à prazo e a dinheiro: Av. lpiranga, 58::l 
Te!.: 4-6674 · Antiga Pi:a. da L{epublica 

As obras sociais e- o Estado-Providiencia 
(Conciue na· 't,a pag.) 

Vell,lOS assint que 'Ía.mbem o impcsto 
de ·transmlssiio de pro't)tledàde . inter• 
vivo:: ~' pÚ11cipaimeiite ea·iisa-mortis 
con:tém . um 1terme destruidor .dit' ptci• 
p1·le9ade indivlduat. · êom ó tempo as 
ccinseque:nci~s. rstã'.o v!ndci. · A·, faél:lida• 
de. de desa.prciprlações, 'por, ;questiona• 
veis' razões de 'interésse 'publlco, é unia. 
délas, Diá vil·á · ~m que' os ·socialistas 
a vançàdoi!, bw.~os neiises · prec~dentes 
e sempre tnvocando o · lrltere~ . da_ co
letMdatle, · l1%ap1-opriado toda:( as' pro-
, priedadel!. , 

_:É '..epmô l'!f tenipó ;di 71.(lm;1: -imperi~l 
. e paga/ cresce o nilrtler~ dos funciona
rios 1rubltcoS e coiu ele os .:organts1110$' 
estatá,is e paresta~is. ' : . '.- •;, '.• 

·se ~, brado de. alerta. · não despertar 
as forç4~ ·-o.:i beÍn, ;dentro •em •ii!uco o 
Estado i:.ran.sfrirmará os trabalhadores, 
agrlcU1tói't3; ,artistas e li1:telectua~. --iiin 
outros>' tàntoivtunc1oná.r1os publiéos •,en
càúegáct& de ctlltivar a terra.. e de ·e'Xer
cer · --outtl!s profissões ,enÍ' !Íeni)fic!o · do 
Estart<i'. . <serão todos !Uncioua.rlos· PU• 
lJllcot!, lillmentados -pelo Estado. 

TROCA DE NO.MES 

Segun~Í> o !mpOSto J)reiitress!vo da. 
ciinstituição e organização ·dos· carbo
narios- ·do· seculo pa.ssado, "o ma.Is ·IJO• 
bra pagará' aperuis uma setima parte de 
sua renda: e-o mllioria.i:!o pagará.' a sex
t:,. pàrto". o estabelecimento do "im• 
posto· progre&ivo;• é vbto'- por muitos 

, soc1á1wtas comi> o meio. pratico e mais' 
simples · de rea.Uza.r ô. nl'leiiimento · das 
fortunas. :E: evfdente que· ele ataca. o 
prlriciplo · da própriedade. privada. 

HOja em dia., os planos d~ rero.:m':i. so. 
cial, como por .,exetrip!ol o 'Plano *ve. 
ridgc, apênas 'troí::iim os nomes. o · Im
posto· .progressivo é o· seguro social con
fiado ao Estado. que. através dele· in
terveni tÓtaJltariàmente em todas' ~ 
qu~tões de nature;;a. econoinlca e ao-
ciai. · 

o PÃ•SEG1JRO ES'.l'ATAL 
. . . . . ' . 

Sera .eM:1- seguro ~é!a_l ci~ base esta.
tal · cu.,téado pelos premies dos_ benefi• 
clado:1, pôr: uinà contt1buição pór . parté 
dos empregadores, se os ha, · e pelo Es
tado ~ob, a. forma de impostos 50-. 

IJre a renda. dos mais · abll.lit.adOs.-. Ao 
1Jive!amentó das rendas dão esses pia• 
nos o nome Í:!e « redistribuição de ren• 

das!', com o que; tal c;mo' ~~ regimei 
fru;cista ' (Mus.sol!hi tambem '.ratou na. 
redlstribuii;ão . das renrui.s) ' e . no regi.; 
me comunista, o Estado .. cl!'.mh'íbará. -pa
rá. o mais ·amplo coletivismo, · Todo o 
mundo será pensionista do Estado, obri
ga.do. pelo Esta.do, vest(do pé10 Estado; 
alimentado. pelo Estado, níedieàdci · pelo 
EstadQ, :ectu.cacl.o "< ?j. pelo Estadó, 

E ru;slm cáminharemos pa~a. o regime 
sonhado por aquetes que detes_tam a., ca
ridade, por. detestarem & ordeil1 social 
trazida. ao mundo por. Nosso senhor Je• 
sus Cristo atra.vés _de ·sua..:Igreja. 

NOVO: CES~ISMÔ' 
'.,_·1,'f'.; -~':'· -'t~:: ...... ·;· ,};-';·:, .':'.\'".,· '·il'.'.1~~~:J 

, E a~!m' rec!liremo.s·-de •:nov.o 110 · c:-e.sa• 
rismo., pagáQ; ;en:i ;.qne. · ,unia.· "clique" de 
grandes sen):1ores, -comi.s..sarios do . povo 
o ,c;,a.pltães,.<J.e ,mliustrlà... ta,nge~á · um re
b~o,; éle .·e~rrn~os,,ilo .tràb~nio Jorçado 
em, fazendas· .ou.,em :1us!n'as. do- Estado. 
E não faltará a. · plebe -para . encher os 
estadi°". · 

·Mas; ••.• , serão a mlserla, ,a; lgnoran-. 
ela, a doença, a ociosidade, a ptomis
culga.de ,expulsas da. terr_a.? . 

.!;'ara. o ' catolico 21, respostà : é sim• 
ple:i. . Os_ regulos totalitil.rlos ·. tu~o. Po· 
dem. Mas não. podem, por. simples me
didas legislativas._ afastar da face · da 
terra 06 efeitos do pecado original: 

E o mundo continuará escravo do pe
cado, dominado pelo$ escribas, .fariseus 
e herodlanos; como no momento em ciue 
o Divino Salvador eXPlrava na cruz. 

UM RAIO l>E ESPERANÇ"' 

Mas. naquele 111omento de confusãb, 
havia. um elo que ainda. prendia. a. ter
ra ao Céu: - era. a, Santlssima. Vll'geln, 
E assim tambem hOJe neste catacllsma 
do Odios e de desprezo pelo sangue der
ramado pelo Divino cordeiro, temos a. 
Santa. Igreja.; que é. o elo _que p1-e11de 
a. terra. ao céu. E ê na. ação dessa mes-

. ma Igreja. que depQsltamos nossas es
·peranças. Elá. tem reservàs . de graças, 
ela tem o . recurso de sua !mper~!veI 
doutrina para sa.lvar a humanidade do 
câos para o quaf caminha. · , , 

Ergamos, ll()rtanto, nóssOll olllos para 
a. .Catedra de Pedro e esperemo., do Pai 
da. Crilltandade aquelas palavras de vi
da eterna. que nos hão de reGOnduzir ao 
Reino de Deus, ao reino da verdàdeil·a. 
justiça social, por ser o Reino da. ver. 
dadeira. Caridade.· 

Indicador Profissional 
A D V O G A D O S 

· Dr. Vicente Melilo · 
P,a~:, da Sé, 23 • 2.o andar • Sitia 1145 

Dr. Plinio Corrêa de Olivéira 
!tua Qulntlnn ll<>c&luva, 116 - 3.o 

Andar - Sal& 323 - 'l'el.: 2•1276 

Joviano · Telle• 
e 

J. N. Cesar Leasa 
Advo~udos 

t,.go da M!serlcordla; 23 ~ sala ·904 

Dr, Francisco P. Rehnijo' 
Helmeister · 

Rua Sli.o Bento: 224 - 1.0 .. and,ir 
Sala 3_ - 'l'el.: 2•16f3 S. f'A~LI.> 

Dr. Carlos Moraes dei Andiáde 
Rua Benjamim Constant. :13 .·.4;0 anil. 

Sala 88 - Tel.1 a-1&aG ' 

Amador · Cintra do Prado' · 
11:n~enbelro A,qu_lteto . 

Arquitetura rellg1osa, eoleglos, resí-
denelas eoletlvas · ' · · · 

l'tU/ll Libero B;idarõ, 46_1 _ São EaUl.e> 
:i:ii.; 2-ma , 

M E D I C O S ":;·--" DIABE'l'.ES 

Dr.· Viéente de Paulo Melilo 
CU11lc11 . .Medica - .'1'11bericulo1e 

Ralos X. 
Jllre-tj)r_ do. ,"S_a_natorlo ..-Vila llfascote" 
Cons,: n. Marconi, 84. - ~.o.andai:' 

. . Aoa~t.o . ~3. __ 'l'el.: 4•8501 
Ees.: Av.· ·Agua Branea n. 95 

. , Tê!.: 1Hi829 . . 

------------Dr, Mauricio LevJ1 Junior 
Esptlclailza.do em Uteto1og1a no ins
tituto da Nutricllo, de Buenos Ait'ea 

(Dlretor: t'rot. ·.e • .l!lseuaero;; 
· DlABETES: Obesidade e · demaa 

Doen~aa do N11trlcno. · · 

Dr. Camatgo Andrade 
.Doeuç•• de Senhora• - · l'artoa, 

'. , ., Operaglie., .· . 

lte5lmea · alimentares em · geral 
Cons,: -J:e, Barão a·e ttapet1ntnga, 273 

- s,o andar - salas ·&·li a, 6•J. -
Coru1ult.as: . uaa ló ·.as 1g horas. 

i, · 'reis.: Aesidencta - 1•10~9. e con
sultorlo - 6•ll3¼~. 

Da Ben. J?ortugu_esa · da --M&terntt!a.de. 
d~ S. Paulo 

Oons,:· · R. Sénador · FeU6 n, · 205 
'l'el.: 2•27U - . Daa H ás 18 horas, 

Sa.baélo: Daa· 10 a.a 12 horas· 
.Res.: Rua Hafael- de Barros; 46'1 '·' 

'l'el,: 1-,663 · 

Dr. , Celestino Bourroul 
.Re•,: t..go ::1. · Paulo, 8 - . 'J.'ol.1 ll•a623 

· 00111. - ~ua:· f de Abril, 235 
·Oaai a ta"6 boraa. 

Dt. Reynaldo · l'levea 
,:,ele., figueiiedo · · · , 

D()• HOSl'!:'i',Ali .. UAS , llli.tNWAS 1D 
liAN~t·oa10, liU'i'A OA'l'AIUN .... 

CIJ$U~<{tA °'~ , V1A~ ,13ll,lA1n!lS 
C911t1~: .. .Ruia ·Màf~OftJ, 0 -~ 8_.o ,8114&l' 
Jrone: •·•717 - Da• n· A.a 111 boru, 
. lti)all'leiiela: AY, Pacaemb4. · 10li 
· ·· ~ s-asa 

RAIOS X 

Dr. J. M. Cabello Campoà 
. lllBJDJClO- ·ll.l0lOLOGJ8'1'A 

Rádlo-Dlugn<.aUco• -- llllliaAu 
Radh1lG~1, ... ,. a domfcUfo 

Ct u.: Etuá .&fal'coni, 94 (ll;dlttolo 
Pasteur) • :!,-> and. • 'l'el.: (.'Ó6fi6 

Rei,:_ Rua Tupi, 693 - :ftl,t: e.ou 
São .Paulo 

H·O·MEOPA.T·IA 
Or. Artur Rezende Filho 

. edteQ tiomeopa.ta da o. A. e, . d!II 
Si>Mcàbaua. Diretor tllillco do Am• 
bulatorlo . So,meopatteo do Carmo, 
00111.: R. se11a4ar. · Fe!J~, 2011, .teleto• 
n•: la.1181111; Reil,: ••,6#71, U11rqar 'ho• 
u.. '1a.a· ,1. ã.r. i wu J.lClQ w.,; a,.o.aa,, 

do ·exercito -- norte.americano 
·cconclusão da 1.ª pag;) 

batalhas. Consola os moribundos e. 
prepara-os para a grande jornada. 
Ouve confissões em toda a sorte de 
lugares ·e sob todas as ·condições: Pas.:. 
sa. taml,em parte do tempo. prqcuraµ
do salvar a !lua vida. · Acimá de tudo, 
quando ·. a opo;i;tunidacÍe e condições 
perrriitetri, celebra a Santa Missa. ·· 

QuasLtodos- os . -Capelães;: :_i,uponho 
eu, pod~ afirmar ter 

0

'êelebrado' 
Missas• nos 1ugâres. mais estranhos e 
em condições quasí. incri veis. Celebrei 
Missas em tombàdilhos e ·ein salões; 
clemente do deserto; numa ··catedral 
no campo aberto; no calor mais in
do sei;ulo . vinte; .num, casino . de· ofici
ais de· um quartel aletrião' c.,:pturado; 
em línguas. queçaá ?ydrrobl · · 
em lugares que. nunca tinham visto 
imagens nem quadros santos. 

Já disse missa num campo de pri~ 
sioneiros de guerra; n'uni local camou
flado de uma miniatura de castelo 
medieval; escondido nas colinas da 
Sicilia numa aldeia inglesa. disse a 
primeira. Missa dos ultimas quatro
centos anos; numa Capela que ficava 
à entrada da conhecida Casbah. 

Num dos ultimos domingos, celebrei 
Missa numa estrebaria suja, cheia de 
poeira, bem proxima das linhas ale~ 
mãs. Apenas seis homen.S de cada 

companhia tiveram pennissã<> para. 
vir á Missa: Era o unice local abri .. 
gado e que estav~ fora da obserya .. 
ção do inimigo. 

Nos pontos de combate, o Capelãcl 
pode ~er .Missa apenas para l·edu• 
zidos . _gi:upos •. , Somente. q~ando a 
uma unidade e dado um penado de 
ciesC',anso é poss,ivçl. cqntar com wn 
maior. m.uhero. Mas, de qualquer ma,. 
neira, sempre que se. diz uma Miss.
apareee muita gente. -Sempre ha ;uma. 
percentagem de 100 por cento de co;
mnhõ.es. Ele sempre tudo se fa:a 
com sinceras· manífestações · de fervor 
,. . piedosa gratidão. A. maioria do.!i 
homens acompanham a Missa em li.., 
vros· proprios,. outros rezam com os· 
rosarios nas mãos. Todos rezam. Ha: 
uma atenção concentrada. 

Nos domingos quando, devido às 
circunstancias, os homens não podetni 
ter o privilegio de comparecer & 
Missa, muitos deles apanham seus u .. 
v1:os ,e leem a missa do dia, mesm<i 
dentro . da trincheira ou sentados a~ 
lado de uni canhão. Outros se re• 
unem onde se acham a rezam o ro• 
sario em alta voz, 

A piedade e a Fé dos soldados ca., 
tólicos norte-americanos são para 
mim uma diaria e sempre crescente 
fonte de edificação. 

POLONIA Mrt\.RTIR 
CONV"NÇÃO DA LIGA CATOLICA 

POLONESA EM CLEVELAND 

CLEVELAND, (KAP) - Revestiu-
. se de grande brilho a Convenção da 
Liga Católica Polonesa, que se reali
zou em · Cleveland, Ohio, em 26 e 27 
de setembro pp. O objetivo ela Con
venção foi a organização legal e for
mal dos grupos de Católicos polo
neses americanos para a reconstrução 
religiosa e social da Polónia após-guer
l'!I. A nação polonesa tem suporta • 
do durante· cinco anos uma batalha 
amarga contra o inimigo que não re
cua perante a morte, mas tem-no fei
to porque está sustentada· por pro
funda Fé. e porque· possue um fer
vente noção dsi solidariedade nacional, 
bem conhecida, e um fervente p·atrio
tismo. A Igreja Católicsi na Polón\a, 
foi e continua a ser o fundamento 
sólido para esta batalha. O Clero po
lonês toma uma ativa e frequente
mente direta participação nesta luta 
quasi sobre-humana da nação pofo. 
nesa. 

niatowski. Uma pitoresca_ pequerut 
praça, chamada Canonia, situada na 
parte de traz da. Catedral estava ro-. 
deada de edifícios históricos do século 
XVII. Um pouco mais · 1onge, o Stary 
Rynek (a antiga praça do mercado) 
estava também rodeada por lindissi ... 
mas casas esculpidas e dourada!.', 

construidas nos séculos XVI e XVIf, 
entre elas a casa Baryczkow e a ca .. 
sa de vinllos Fukier, construida em 
1599, que continha as famosas ad~ .. 
gas onde estavam conservados anti .. 
quíssimos vinl1os franceses e hunga;. 
ros de · famosas vindimas, até antes 
da . gÚcrra. · .Todos êstes monumentos 
estão actúalmente convertidos .em 
ruínas. 
O QUE DIZ A IMPRE!'j'SA NEUTRA; 

SOBRE A INSURREIÇÃO EM 
VARSÓVIA 

LISBOA, (KAP) - A opinião pu .. 
blica dos paísei; neutros, que têem · 
grande simpatia pela nação p1>lonesa 
a qual tem lutado sem tréguas dúrari .. 
te quasi cinco anos pela sua lfüer-i 

DUAS VARS()VIAS dade, tem sido a de pesar pela tra .. 
1939 - 1944 gédia da insurreição e o fracasso das 

N'aqueles dias, ainda tá.o proidmos de forças' soviéticas em dar ajuda aos 
nós pelo· dramL que nos ev:>ca. a resis- 'valentes · poloneses, O diário po1·tu--
tencia polonesa, nova Tcrmopolis de nos- guês "A VOZ" disse que "de tôdas 
sa epoca, provocou no mundo inteiro as q1.1estões actuais a mais caracterís .. 
enorme emoçã.O, · tiéas é o problema da Polônia, çµjo 

Que se via ali? Uma e;popêia, em to• povo ·pegou em armas a pedido da 
da ·força ile · expressão que o termo com- governo polonês e da rádio soviétic~ 
porta. · Nada mais, nada menos •. Var- para abrir o catninho de Varsóvia ao .. 
sovia foi então estranhamente-.bela, na exército ve1melho. · Nesta trjste si• 
~ingular · grandeza• ·•de seus-• merltos .po., _' tuaçãQ os .. poloneses foram .. deixados 
pu!are~. . superiorinente · estoica; nessa só com o -seu destino. Os exé;-m~os 
mistura. sa.ta.nica de sangue e de fuma- spvi~ticos estacaram. às portas ,dl' 
ça;. grttoo de .dôr e · itn·à111iPSi il,e,::espe• Varsóvia. Os insurretos viraht•se 
rança!· . sem meios para .lutar pela lfüerdade 

Ali, na indomável e epica -peleja, que do,seu próprio território. A tragédià 
só findou- quando findaram -os ,recursos de:_-.Varsóvia, envolve. muitos. tratados 
pJateriais, a potouta. ergueu um de seus e prqJllessas solenes, dados à Polonia 
maiores e mais caros monument-0s sim• e outr_as nações pequenas". De acôr-
bollcoo. O futuro encontrará, fundid? do com o .diário' suisso JOURNAI.l 
em bronze, para. gloriii.•etema das.a.rmas DE. GENÉVE, os comunistas estavain 
civica.s . e militares polonesas, um · pe- anciosos de livrar-se de certos ele• 
de5t11,I gigante expre.ssando o valor des- mentos poloneses, por meio de mãQS 
sa cidade augusta e ali, por certo, se inimigas. Essa é a razão pela qual os 
representará à. posteridade a· intrepidez dez quilometras que separam Var,;ó .. 
humana de uma grande nação, traduzi· teram num abismo intransponiveI. 
da no porte das e~padas peloa homens, Aviões ingleses e poloneses tiveram que 
pelas mulheres, pelos ve!h<lli, pelàf · britanfoos e polóneses - tiveram que 
crianças... voar 1500 quilometras para trazer 

Toda.via., Varsovia cedeu, caiu Ms gar- uma ajuda aos insurretos poloneses 
ras do Invasor tru,:ulento, para e1·guer- na sua luta pela vida e pela morte. 
,se nos plncaroo do tributo da. univer- "AS FRONTEIRAS DA EUROPA 
sal admiração. APóS-GUERRN' 

Restou-lhe o fásw de se haver defen~- LONDltES, (KAP) _ 0 diário dó 
dido, sozinha, até o fim. , • · . . 

os hinos que se compuseram em sua.: Vaticano OSSERVATORE ROMANO. 
honra, em seu louvor, em sua homena-. publicou em · 5 de agosto ultimo um -
gem,. eis a paga do ínm1do Uvre à capi- artigo intitulado ''Fronteiras da Eu• 
tal em que i liberdade levantou um es-· ropa do Após-Guerra". O artigo tra., 
cudo para. maior brasão de varsovia e ta da questão das fronteiras russo"Pº"' 
dG Polonla. lonesas e analisa objetivamente as re .. 

lações entre a Polónia e a Russia des .. Não cessaram -em 5 anos, os apelos da 
Polonia através de Varsovia: - vinde de. 1919 até 1944. Acrescenta que • 
em nosso auxilio. Ajudai-nos, estamos viagem do primeiro ministro Miholaj~ 

kvz a Moscou ioi · exti·aordinál'ia 
srndo m~acrados, por gregoa e traia• pôsto que foi uma visita oficial do 

·nos ... 
N'!nguem a.correu para sàlva•la.. - Nin- chefe de um govêrno -com o· qual \Q 

guem. Aillda assim Varsov!a não capl·. govêrno soviético não tem relações 
tulou. ourante sessenta e três dias lu-· diplo!llátic~ e foi feita· para discutit' 
tau atê O fim. problemas que já haviam sido unila .. 

Duas ilarsovias: 1939-1944. Mas. em teralmente resolvidós contra a vonta ... 
re.alidade. uma. só, sempre a, mesma, de manüestada e aspirações de tôd• 
~im. a. mes= cidade que, entre chamas a nação polonesa. Parece que o pd• 
combateu: dizimada. combateu; destrul- preiro ministro Mikolajczk e;q)rea• 
da. combateu... É seu destino. Mas, sou a sua vontade de conhecer os li• 
essa luta. ha. de findar, tarda que finda deres do chamado Comité de Liber• 
já não esteja, e dela 11a de sa.lr, lm- tação Nacional, orglmizas pelos· so .. 
perlosamente, uma varsovla que se• vi~ts e contrária ao estado oficial dd 
rã o padrão mais venerado pelos seus govêrno polonês, Isto prova-nos miilil 
filhos, de hoje e de amanhã, admirada. uma vez a boa vontade do c;r •. Miko• 
pelo mm1do, ao lado de outras cidades lajczyk e apesar de tôdas as düicul• 
simbolos de capacidades dos povos que, dades e atritos que :se · lhe têm de
como o polonês, sabem combater, com- parado êle tem seguido a sua própri.f. 
bater sempre, mas só não se resignam convi~ção · e tem vencido obstáculos 
a; morrer... que bloqueavam o seu caminho na 

(D.a Legação da Po!onla). esfera da diplomacia. Por estas ra• 
A CATEDRAL DE VARSOVIA DES- zões é de esperar· que a missão d~ 

DRUIDA PELOS ALEMÃES primeiro ministro Mikolajczyk a Mos• 
LONDRES, (KAP) _ A íamos.a . · cou dê resultados favoráveis para t1 

Catedral de São João de Vaisovià, futuro da ·Polônia,·ª respeito da qual 
construida . no século XIV, foi des-. · · 0 ·. Santo · ·Padre disse que ·no pas- · · 
truida pelo fôgo da artilharia e das . sado ' ela . tem sido muitas vezes 
bombas alemãs. Das mil construções . 0 ·objeto e O campo de batalhas éle 
do Stare Miasto (Cidade Antiga), contendas internacionais acrescentan,,
Jnuitas delas construidas há centenas do que · tôda pessoa que tenha a 
de anos, apenas restam atualmente mais· pequena luz de sentimentos crls• 

algumas, pois quasi tôdas foram pul- tãos deve tratar de lutar para que a 
· vetjzadas pelo -fôgo. incessante .. dos Polónia, assegure ª sua posição jus .. 

tamente .merecida de acôrdo com 0$ 
grandes ·canhões .alemães. e pelos ata- ' princip_ ios da _justiça é da verdadei• 
ques a baixo nível dos . aviões nazis 
de Vôo picado. A Catedral_ de São ra paz, · 
João, construida em estilo gótico, era MONSENHOR z. KACZYNSKY 
um monumento do século XIV que INAUGURA CURSOS SOCIAIS 
continlla muítas relíquias, entre as LONDRES, (KAP) - O sexto cur<1 
qua,is a tumba de Estanisfau Mala- , so educativo e cultural para trabalha"' 
chowski, presidente do Sejm (Par-r; dores ' sociàís foi inaugurado por 

· lamento Polonês), que em J.791 ·pto-, Mónselhor,- Z. ·Kaczynski, Ministro. 
clamou a Constituição do "Três de polonês de Culto Religioso e de Edu• 
Maio", _e que faleceu em 1809, A , cação. Estes .:ursos sociais na Lngla• 
tuinba era trabalho ·do· escultor ·ta:. '· terra e Escócia· crão ··organizados· peri..i 
bourer, aluno do famoso Thorwald- ódicamente pela Associação MundiaJ . 
seu. A Catedral continha ainda os de Poloneses em países estrangeiros 
tumulos de mármore dos ultimas · du~ com a colaboração do Ministério da 
ques de Va1·sóvia. (até 1526) é muitos · Educação. Professores britanicos e po<11 
quadros de ·mosaico de Bispos polo .. - · loneséll- ·encarreom-sa das M»Íêl'ÂO-A . 

~ -Q • o '1ll Al:.Gehlallo &• fli.u, 

i 
·., 
' 
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GIGANTESCA BATALHA NA FRENTE OCIDENTAL 
-~·} .. ii: ;,H ~ 1\~1 f. }.~ ;,i ~- ~. ,/l;r(/-~ ~-. f.°?".. • . . . . ' 

E'. ·o ·que anuncia ·pata breve a ·agencia noticiosa ·alemã · Em ·ofensiva as f.orças 
'.dQ · .Gal. Hodges no setor 'de Aachen Toda -a Belgica libertada T.~rmin'ôu · a 

. ' 
' 

SIT'OCKOLMO, (Reuter.s) -. A radio 
das. forças alemãs, em transmissão pa_ra · 
as f,:,rças germanicas, declarou .hoje o 
aegujnte: 

"trina. batalha gigantesca est.á pres
tes a começar. Nossos. adversarias do 
ocidente estão · se reunindo · para desfe
char um tremendo golpe; golpe que eles 
querem desferir esmagadoramente ,com 
tal .velocidade que n!)s faça. morder o pó, 
s(m .. nenhuma esperança de nos levantar
mos cté novo. A hüra do nosso inimigo 
1anfar-se .à ação e~tá muito proxima 
agora. os· comandantes· aliados concen
traram gigantescas torças e eles as Jan
ça t·ão nesta tentativa· de nos esmagar 
de um golpe, sem levar. em conta abso
lutamente as suas perdas". 

Ol'ENSlVA DE HODGES 
· PARIS, (Reuters) - Anuncia-se qu~ 
o general Hodges lançou ontem nova 
oferusiva, pllrti.ndo ,:!e· Vossenáck, · a aes-
te: de Aachen. · 

COM O PRIMEIRO EX.ERCITO 
~MERICANO, (Reuters) .:.... A nova ofen~ 
:siva norte-americana;. na qual as tro
as avançaram através da floresta de 
Rul!tgen, · a sudeste de Aachen, foi 
reiniciada. na manhã de hoje e. pelo ae
gundo dia foram feitos progressos, ape
i.,ar da pesada resistencia inimiga. 

FROFUNDA PENETRAÇAO NAS. 
_ LINHAS NAZIS . 

, COM O PRIMEIRO EXERCITO 
':AMERICANO NA AREA DE AACHEN, 
:<Reuters)· - O general Hodges abriu o 
ataque, ontem, às 9. horas da manhã, a 
leste de Aachen, nas vizinhanças de 
(iermeter e Vossenack. , 

Vossenack, de onde partht .o principal 
r,:olue norte-americano na nova aneme
:tida de Hodges, fica. na floresta de Hurt
gen, a 32 quilometras e meio de Aachen 
pelo suleste. 

As defesas alemãs na parte externa da 
floresta. de Hurtgen foram quebradas. 

A 39 QUILO!\IETROS DEc COLONIA 
NOVA· YORK, (Reuters) - Uma 

emissora local informou que no setor. 
de Aachen, as forças norte-americanas 
avançaram até um ponto situado -ape
nas a. 39 quilometros de · Colonia. 
, , · .. LU'l\<\cS]i: FEROZMENTE 
: . COM O PRIMEIRO EXERCITO 
'.AMERICANO, (~uters) . - AS patru
lhas norte-americanas que· ontem se di· 
,i:ígii·am para. o norte·. e o 11ul de Vossen 
:fizeram junção durante· a noite al4!m da 
Ji.ldeia. Os .norte-all).ericanos. limparam 
11gora completamente a .aldeia de. vos
.-.enack. A .ferocidade da luta é. demons
trada pelo · fato de ·\erem sido .· comple
tamente demdlidas todas as ca~as da al
deia, restando. agora à.penas um mon-

. tão de destroços .. 
(:ESSOU A RESISTENCIA INIMIGA 

. NO ESCALDA . 
OOM • O, 21.o . GRUPO DE• EXERCI· 

, ·~os, (Reuters) - o bOJ;;ão· .tlq Escal
. (ia. foi . agora completamente limpo de 

;inilnigOll, 
n ~4 t9da . a resistencia. . em Zee
J:inrgge, as ~,30-horas (G. M. T.) de ljoje. 
~ BELGICA INTEIRAMENTE Llf.RJ:; 

COM O 21.o GRUPO DE EXERCI· 
,:-os, (Reuters) .._ TOda a Belgica estâ 
ra,gwa. inteiranJente libertada, com a 
lun,peza completa do bolsão do Escalda. 
~LORIOSó FE:ITO J)OS CANADENSES 

<;OM O 21,o GRUPO DE EXERCI· 

luta no bolsão do Escalda 
TOS, <Reutcrs) - Os 28 dias em que 
os canadenses estiveram lutando no bol
são do Escalda até a sua limpeza com-
11leta seriío cla~sificados como um dos 
maiores feitos desta guerra. 

Estacionadas nas margens expostas do· 
tcanal Leopoldo, estas. rijas- tropas tíve.
ram de lutar para conquistar cada po
Jegada de terreno e vencer a resisten
cia alemã. Não havia cobertura e m
nhuma proteção de qualouer e~pecie 
neste terreno umido e batido pelos ven
t-0s, cortado de canais e diques. 

Z.500 PRISIONEIROS NO J3OLSAO 
DO ESCALDA 

t COM O 21.o GRUPO DE E::".ERCI
TOS BRIT ANICO . lReuters) - 1oi 
capturado, juntamente c~m rneis 2.GOÓ 
prisioneiros, o comandante gcr2,1 alemão 
das forças do bolsão do Escalda. 
CESSOU A RESIST!':l\'CIA NO CANAl, 

LEOl'OLDO 
SUPREMO Q. G. ALIADO, (Routrr-~) 

- Cessou toda a resistencia inimiga a 
leste do canal Leüt)Jldo - informa-se 
oficialmente. 

A CONQUISTA DE WALCHERE:'I' 
COM O 21.o GRUPO DE EXERCI• 

TOS, (Reuters) - Plushing, na. ilha de 
Walcheren, está agora quasi completa
mente limpa de inimigos. 

Em Domburg, na mesma ilha, conti
nua. sendo travada luta de ruas. 

STOCKOLMO, (Reuters) - O cor- º 

·1·espondente de guerra ela agencia na
zista. "Transocean ", G untl,cr Weber, 
declarou que as instalações do po1to de 
Fluslüng fs>ram destruídas. 
COMO SE REALIZARA:.'rl OS DESEM· 

. BARQUES El\I WALCUEREN 
LONDRES, (Reuters) - 'Toda a. ope

ração de desembarque em Walchercn foi 
comandada pelo alr .irante sir Bertram 
Ra.msay, comandante naval das opera
ções de invasão na Europa - informa, 
em despacho cabografico, Marshall 
Yarrow, correspondente especial da. Reu
ters junto• ao Supremo Q. G. aliado. 

O capitão A. F. Pucheley - prosse
gue· o informante - dirigiu ambos oi; 
a_ssaltos, enquanto o capitão Mau.d co
mandou o 1J.SSalto naval contra Flua 
shing, 

O brigadeiro Leicester chefiou os "co
. mandos" do Exercito, que atravessaram 
. o Escalda para efetuar o dcscmbarqúc 
em Flushing, 

VANTAGENS TERRITORIAIS NA. 
lMPOltTANTE ILHA 

SUPREMO Q. G. ALIADO, (Reuters) 
- O assalto das forças transpprtà.d:;i.s • 
por via marítima. contra Walcheren está 
indo de acordo com plano traçado pelo . 
Estado Maior aliado . 

Após capturar metade da cidade .de 
Flushíng, os "comandos'' britanicos 
prosseguiram no avanço. · 

Ao nordeste e sudeste · (\e Kapelle, fo
ram obtidas vantagens territoriais. . · 

WEST-KAPELLE LIBERTADA 
LONDRES, (Reuters) . ..;.. -Anuncia.se 

oficialmente que as torças aliadas cap-. 
turaram West-Kapelle, ponto.chave ua. 
illla. de Wa.lcheren. · 

OS "COMAN:::>OS" DOMINAM 
A SITUAÇÃO .· . 

COM AS FORÇAS DE MONTGOME• 
RY ,NA HOLANDA, (Reuters) -= os 
"comandos" britanicos, avançando do 

. . 
oeste de Kapelle, na costa ocldenta1 da 
ilha de Walcheren para suleste, captu• 
rnram Zoutelande, a· parte a 5 quilo
metros de Kapelle e a 8 quilometras· de 
F)ushing. 

Nesta · ultima cidade, virtualmente 
ocupac\a,. ha ainda grupo.s . de alemães 

· lutando em certos pontos. 
COM O PRIMEIRO EXERCITO 

CANADENSE, (Reliters) - Os "co
mandos" do exercito e das forcas de fu· 
zileiroo navais· da Grã Bretanha., lança
dos ein. Walcheren, estão lenta mas iu
ceSl'antemente esmagando· as baterias 
cosfoirns alemãs, ameaçando a passagem 
do :&calda. para Antucrpia. 

. As tropás de choque de fuzileiros na
vals clesembarca.ram a oeste de Kapellc, 
nA: ext,·emidade ocidental da ilha, já' 
"~rrancara.m" esina.gadoram-ente na di .. 
rcçi',? norte,· ao longo da costa, 
pi. rn capturar as grandes baterias de 
Dombu:·g. Esta cidade acaba de sei· ul
trapassacia. 

t,s tropas , britanicas que reforçaram 
o.s "comandos" . em Fh1shing se encon· 
tram ~.gora -empenhadas em selvagem 
r.01111:Jate-c:.e ruas, 11a metade setentríonal 
da. cidade, onde a "c.abeça de praia" 
con~í11ua livre do fogo alemão. 

BERLIM:. CONFESSA O 'l'RIUNFO 
ALIADO NO ESCALDA 

STOc;::OLMO, (Reuters) - A. a.gen
ctc, no;iciosa alemã, citando um porta
YvZ miH,a:· C:.e Berlim,. declarou lioje que 
os b,·icf.nicos clesembarcai-am mais re• 
forços na ilha .de Walchcren, 

"Os britanicos estão fazendo pressão 
para a frente om direção sudeste e nor
desLe, ao longo dos diques. Os navios 
de ll·uerra aliados estão m.antendo um 
bo:nlnrdeio const.ante contra a já qua
si desfruída. cidade de Flushing. Os 
bombardeadores inimigos arrasara111 · H
teralme_nte as rodovias.. Tudo o que não 
!óra. ainda submergido na ilha está fi
cando agora. em chamas. As cidades de 
Middefourg, Domburg e Vcere .estão cm 
chamas. o. grosso das forças alemãs Joi 
agora trazido · para a margem norte do 
Mosa.. Assim a batalha pela embocadu· 
ra do Escalda e do Mosa. foi terminada 
por ~nquanto. · O ce11tro da luta na 
frellt~ ocidental transferiu-se assim pa-
1·a os Vo.sges: ocidentais. 

,O Catolicismo no 

600 PRISIONEIROS NA 'ILHA DE 
WALCHEREN 

SUPREMO Q. 'G. · ALIADO, (Reute1•s) 
Já foram feitos 600. prisioneiros na ilha 
de Walcheren, na Holanda. . 

A GRANDE IMPORTANCIA· DÉ. 
ANTUERPIA-

LONDRES, (Reuters). - Antue~;pia. é' 
um trampolim tão importante para. o 
ataque à Alemanha que seu }Yleno uso 
tornou-se um objetivo: estrategico. pl'i· 
mordia!. A capacidade de trafego de 
Antuerpia é enorme .. Nos anos.·imedia
tamente anteriores à guerra, AntuerpiJL 
i~ecebia 500,00 -toneladas·. de llavcgação 
todas as semanas; 300.000 tonel.adas de 
mercadorias eram descatregadas. semac 
nalmente, . alem de grande m.imtro· de 
passageiros. · Duzentos _e cinqi.enta na
vios ancoravam ·semanalmente 110 por-· 
to. As facilidades de , descarga são de 
primeira qualidade.· 

O que é ainda: mais importante, ª:.?· 
ra que o inverno .:se· aproxima.; é a faci• 
lida.de · de deposites e ahnazens , para 
quando os súprímenfos estiverem ·110 _lo
cal. o porto de Antuerpia-pode ·arma-
7,<mar mais de 100 milhões de galões de 
petrolco e mais .de um· milhãó de' "bus· 
helr.., de cereais. · . . · 

Todas as facl!idades ficarão· disponi
veis a 96 quilometros da frente do 2.o 
Exercito e a 130 quilometras ,do p,mto 
onde . se encontra o l.o Exercito· alem 
de Aachen, Isto'. é,. ha a.Jguns dias . e 
noites de distancia, ao invés. do longo 
e cansativo periodo . de viagem· n$c.essa
rio para. trazér .. suprimentos dos , portos 
da Normandia, , a 800 - quilometras de 
distancia. ·rsso., é part!cularirtente im• 
portante pa_ra ambas @;sas frentes, pois 
· sur, estreiteza não pode pe1mitir o es• 

, tacionàme11t.:> facil dos·· numerosos viH
culos ÇJúe trazem ·suprimentos; , a ,volta 
tem que ser rap!da e os esfoi·ços dos hO· 
mens · e· equipain~iltos· tornam-se· malo-
1·es.. , , .. · · · 

Não haverá dif!cÚ'ldacies em fazer cor
rer os transportes de 'i\ntuerpia até . a 
freiltc e vice-versa ·cm· 24. horas.e .A eco
nomia de. equipamento e caminhões será. 
realmente ·· gt:ande;. · Antuerpia ,· estará 
em situação ·de· fornecer• aos setores' se
tentrionais da. Jrente. tudo o· que estes 
nec~ssitarem, quasi · cm, quà.ntid8<de. du-

. pla, se puder m.ante1· a sua: .capacidade 
de ti:afego .de antes _da guerra. . 

exeréito 
1' 

·amencano 

·I· Ip:i~s!ve~i!~ a~~~ent~~CVl~e~o! ~p!çã~ s~ c!1>~m~o 
Uua D. José de Barros. ::_:t2 - A v. Agua llrnncn. ~:!4 _ Telefone 5•0081 

l' GUERRA · NO . MEDITERRANEO 
Grecia, 

ilhas 
Com a ocupação de Siilonica na 
Jtomens das guarntçoes nazistas das 
Égeu ficaram completamente cercados -

20.000 
do mar 
o 

: tempo' diminue as operações · na frente 
mao 

italiana 
· Q. G. ALIADO NO MEOITERR.o\• 
:NEO, (Reuters) - Partes da .cidade de 
isaionica ainda estavarp · ardendo ontem 
e a. fumaça espessa se elevava das de
molições 11azistas; quand.o'. as· forças· bti· 
:tanicas entrarà.m na' cidade,• após sua 
marcha de ·perseguição aos· alemães, por 
·tocta a região da Gl'eéia, em que. levaram 
duas semanas. , , 

,'. ocupação de. Sa.Ionica. .priva os na
zis_tas do po;-to para evacuação, tanto 
por mar como pelo ar, de. suas · forças 
qué ainda restam no Dodecane~o. E, ·as
isiln, está selada. a, .sorte dos ·20;000 · sol
dados na.zistas que'ainda .se acham nas 
jfüas do mar Egeu. , 

~A ESTRADA RIMINl•BOLOGNA 
Ç. Q. ALIADO. NO MEDITERRA· 

NEO, (Reuters) - As tropas indianas 
avançaram mais de· cinco quUometros 
a'o noroeste de Meldona, no sul de For
li ·e fizeram junção com ,as forças da 
cabeça. de ponte britanica de Ronco .. No 
:fla,nco direito elementos britanicos fi
!'..eram novo, mas limitado avanço, para 
a. estrada Rimini-Bologna. 

· O MAU TEMPO PRJ!lJUDICA AS 
OPERAÇõES 

Q. G. ALIADO .NO MEDITERRA• 
NEO, (Reuters) ,- Na frente., do, 5.o 
Exercito o terreno' continua pesadamen
te. alagado. mesmo Inundado . em (liver
:sos pontos, e em vista. disso . a· ativida
de maior está testrita a patrulhamen
tos,. havendo· choques. de' pafrulhas. As 
linhas americanas · e brasil!!iras· estão 
sendo firmadas nas .·imediaç~ da. al-. 
deia . de Catagnana, a 28 qui:lometros 

· a. leste de Carrll,ra, , tendo sido rçcom~ 
· postas algumas poslç~s ·que estavam ex-

postas ao fogo inimigo." · 
A situação é satlsfatotla, ,muito-embll· 

ra o mau te1npo . não permita . marcha. 
ljUStentada. . · 

A MENOS DE 8 QUILOMETROS 
DE RAVENA 

LONDRES, (Reuters) - Todos· O.!! 
pontos-chave nas colinas em tol'no "de 
Forli encontram-se agora capturados. 
As tropa.s india na.s . e b1itanicas . que 
a.travessaram o rio Ronco em grande 
força de. tanques estão agora combaten
do no canto nordeste do aerodromo· de 
Forli, a 4 quilom?tros. mais ou meno.s; 
do importante centro rodoviario pro
priamente dito, 

Na rodovia da costa do Adriatico as 
unidades canadenses encontram 0se :i. 
menos de 8 quilometras dO· centro d~ 
Ravena, tendo atravessado o principal 
canaJ. de Cbiaia, na região ao sul da. ci
dade. Na frente do 5.o Exercito, à di-
1·eita do mon.~ Belmonte, os america
nos limparam de tropas inimigas, o lu• 
ga.r chamado Casetto. 

CHURCHILL VISITARÁ PARIS 
LONDRES, (Iwuters) - O primei

ro ministro, sr. Winston Chutchill, de
wrá visitar Paris, dentro de algum tem• 
po, · seg·undo foi oficialrilente anunciado. 

Uma declaração do Foreign Office a 
respeito diz que o embaixador fra11cê;, 
transmitiu convite aos srs. Churchill e 
Edep, em nome ·cto general Cha.rles. De 
Gaulle e do ministro · francês c:-,;is Re· 
lações Exteriores, 

Churchill aceitou o convite "com 
grande prazer",em seu proprio nome e 
no de Edcn, ficando para ser combina
da posteriormente a data da visita, 

/ 

O Exmo, Revmo. -Mons. · F,rancis J. Spellman;, Arcebispo. d~. N ~
''ª York ·dá a Santa Comunhão a' ~mia alta patênte ,do 'eXercito dos 
Estados Uni<lcis, na frente de combate da ItaJia: 

.·: '. , .. 

CONTINUA A PENETRACÃO AMfRIOANÃ 
NAS · F 1·11 P I N_i;S 

'Ós niponicos 'prétendem ·entrãr-. ·em' .C>feh
sivá~ e:Sêlarece a radio 'de · B-erlim - Li~g 

Ling ocupada pelos chineses 
Bhamo, sobra. o rlo Ir1·awaddy, 160 

quilometro~· ao' sudoes_te, é:. ago'ra o 
unico ponto forte japonês oúe 'im!lede 
a. reabertura da rota terrestre· indo
chinesa. 

~OVA YORK, (Rcuters) - Xoli
clou-s, J)elo · rai!io· ciue .eleÍnentos ele 
u11ia . formaçã.o norte america1ia en· 
tra:l'a:m n,i, cidade de Carigara, c1ue era 
O ultimo' ponto de co11centra~,10· dos 
ia1io.neses a. leste das· montanhas de 

. Leyte, ·nas· Fi!iJ)inas. !\'OVOS. CHOQUES NAVAIS'· NAS' 
os NIPÓXibos QIJERElI A'l'ACA"n . . . FI,LÍPINAn·_. , .. . 

ESTOCOLMO, (Reuters) ._ A àgen-· LO~DRES, (Reúteis) - RóFouvido' 
eia noticiosà alemã, cit'tnào um des- pela radio de ''l'oquin' um·"comunicado 
r,acbO ·cle·i rroquio, inform·ou O segúlil~ ja_ponês, nos seguintes t.ei"nios: .· 11A 
te: ''Renhida ·luta continua em, Leytc, primeiro ele nove'n1b1•0 nç,sslis p11•ças 
Substauéi'i!is, reforços clleg·aram ao• aereas em o: eraç:ões · hii1üerruptas, 
japoneses que resistein -11a ilha, o5\ atacaram forqas. navais i:riiirlfgas ·'rio 
qu-ais -est-ão. se preparanclo -para. asr-;u- / p;olfo de Leyte,- nas· Filipin3,·s. Um-cou-
1.n!r a o·,ensiva, apro,·eitándo-se elas raçado e' :i cruzaclores · lriimigos•·to-
cr.escentcs àificuldades ele suprin1en-- ra 1n postos a uique, e' mais.,a -coura-

º 
• f f f to, exp'erlme_ntados :pelas fropa.s ame- ça'dos ·fora·111·- av~riados," . 

s co.mun. IS as om ... e. n. ª· m . a ... :i'icanas. A cabeça. ele ponte àmerica- ,l.'l'AQUE • ERE Á . na._ .e .. m Ta_klÓ_b.,a_ n, n.a. ·e.os.ta 11.oroestc, · .. , ·" o., S ·l'OSJÇõES INI-- · · . ., llIIGAS. NA. BHJ.MANIA . :desor· d·em·· na· F-ra· n·,~a· item_;' cerca\ de. vinte qullometros (10 'WASHINGTON, (Reúters) ,.~ As 
'f ~ 'e:ctensão e,:sua·· profmididii.de, varia de . "Super Fortalc=as · h•2n" atacavam -ho-

. , '' :nov_e qullm'iietros e· melo a vinte qui- · 

ai\ I,_UTA.NOS ALfES MAJtJT~M.OS 
PARIS, (Reuters) - As forças aUa;a. 

d.as que Q)ileram nos Alpes , mar!timos 
conquistaram a vila.· ·de' sóspel, val'iàs 
outras vilas proximas e impartantes al
. turns · estrategicas . Qlle dominam · a fron~ 
teirn italiana. ao norte_ de Mentoné, sem 
encontrar praticamente resistencia das 

PÁRIS, <Reuters) - A tentà.tiva. .co- · · Jometros.· • .;.-, · ·: ,je pateos de 'manobras,· Cerroviarias 
·· ·munista de provocar .o .. gov~rn<La Jim.a, .. A~A1•iç9 .JAI'OXES. EM 'l'ERnrron10. · em Rangoo,n, na Birma:nla . 

prova de força sobre a. questão dos mi- DA CHINA ·· Um c_orrtut1icado -diiulgado:pelo.:c~-

fol'ças 'inimigas.. . . 
ATL'\'GIDOS OS . LIMITES DE · . 

· . FORLI . . 
ROMA, (Reuters) :-- A emissora ~oca! 

divulgou o s!lguinte: • . , . . 
, "As · unidades , aliadas atingiram os 

lipütes sudoeste de Forlt, · Os conmnl
cados do Q .. G. áliado ttfirmam que tam
bem o aeroct.romo de iForli · fof atingido. 
o~ alemães estão organlz,ando . a deie~ 
s:a1 de Tuboron., A alde~- .d,e.:C11retts1-, ·a, , 
11 · quilometros do~ ~UbUl'P.lO~ '1~ I:l..91,Q"! , 
nha, !Oi libertada,., 

licianos é tratada hoje pela impreli.sa de CHUN'GI{!ING, rr:euters) '- um por- mando da 21,a. F.orça Acrea. diz -que 
Paris da. maneira mals divtrsa, indo des- ta voz. militar· chínes cleclarou hoje o ataque diurno' foi feito. ,por l"slÍl,s-
dii ·meía. pagina em ·tipos desta:cadoiFnos- -<iue -os·.,·japoneses :.estão assaltando as · tancial f9.r1,;a." e. que ,os informes pre-
orgãos partidm-ios e em diversos jor- do.tr,sa,s ·. µiotanhosas cli'inesas a tr,,s Iimina.res mostram que. bons ':danos ·.fo-
na:vi d,a resi.$tenela, até o silencio tQtal quilometros , ele ·Kwellin, capital da ram .. ln()igid'.Qs. A_s "Su.iier-f>orta_lezas" 
em outros, inclusive diversos .jornais provineía ·de Kwang-si, no sul ,1,,, levantaram "ºº de, :bases: .mi -· lndià 
conservadores. · ·· China, na .qual os japoneses penetra- com "as· .maiores ;bom.tias-f poi: · avião 

Os círculos governamentais não tinham ram terça feira ultima. ,tt'ê agóra · empregadas' na ·' · g-uei-1·a 
conllccimento da_ resolu,ão da µltima y,ING 1LlXG · OCl.Jl'ADA PELOS aerea"; ·' · 
noite e consequentemente não haviam . . . , , . .. CHI:\'S . . . . , '.~cre~centa . o, co1iµni_c,ido./ q11e . os 
tomado qualquer ação nesse sentido,. CHT§~GQBING, \ J;teuten) - A e ida- av,oe:; <111e operarnm" em' coordena~ão 

-A agencia Reuters foi infotí}ladai-'de , de :·.de'. Líng, r'lnf" · 4(1. quil-•métrús a corri elementos ào êoniaii'ao\ael'eo Óri-
que . ~s _C_Í{CJÜQli, ~ãQ. _J~ãQ. _myi~Q,, oe~te. d_o' rlo Sal,we~I?·. Joi )\O~C •. QSU])à7,' ental;. encontrFam .t•,(llll? ·. favora\'el 
11teí!~, . ,IU, m:1~ tQr.cª_a,~hllllllis5o. . . 'sobr, -Q-Qb~ti_yo. 

Foi -inaugúrada 
· com r,emarcado 
sucesso a nossa 
Ji:altiçi_onal 

A1Jroveite~se V. S •. desta oportunidade. magnifica!' Milhares 
de tapetes das- melhores procedências e em cujos desenhos, 
côres e tamanhos há, seguramente, o exemplar de. que -a 
sua casa ·necessita, estão sendo agora ofere~i~_os p_or / · ' 

'PREÇOS MUITO AT:RAENTES 
1 .. 

e A s A . A N e L o -B R AS I L E I R A 
SucessJra · üe , MAPPIN STORES :. - -São· P·aulo 

• Dê o seu tiibuto à causa do BrasiJ ! Com11re :Bonu~ de ~ue):rar· 

~\',, ••• ·: •• 1•"(-.•, .. " 

B'fffAP.lST NA IMINENC'IA DE SIR OCUPADA 
·------~--'--

A bela capital hungara 
Cáos entre os 

sofre o assidio . <las fo'rç-as ru.&sas 
defensores magiares·.· e ·. nazis 

LONDRES,· (Renters) - '~'em-se ADAXDOX.ll'II l3UDAPEST OS 
COJJI0 .iminente a ,investida.. elas for• 111E111BROS 'DO ÇORPO DIPLO-
ç:as· russas na area externa de Bucla· JIIATICO 
pest. . ANKATIA, (Reuters) - : Noticia-
UllXEXTE A OCUPAÇ,,o DA CAP!~ . se nesta capital .que todos ,os, mem• 

bros das em·baixadas· e ·legações es-
·PI'l'AL. HUJ\'GARA tra:ngeiras em ·.Budal)est· foram cem• ... 

'.MOSCOU, · (Reuters) - Uma · das \'idael: .s a. deixar aquela 'capital - o 
poderosas j19_ntits de lança d.e tanques 'mais ceclo possível. · 
elo· marechal ·.1\falinovsky, que inves-. A queda da capital hungara em po•. 
te em. ·um· ponto situado 32 quilo· der elos russos é considerada, imlnen• · 
metros distante de Budapest, deverá, te. . ,. . 
segundo se espera, atingir as deresas No momen·to, os ·a1emães 0 ·estão for-
externas ela .cidade antes ele cair· ela ça,ielo furiosamente seus .,"aliados' hu-
noite' de hoje. Uma seguncla coluna garos .a caYar cada 'vez ·maor num.e-. 
ating·iu· os· suburbios de Czegled, cer- ro -ele. defesa,·s nos··aeessos. a., cidade. 
ca de 57 .qullometros a sudeste de DESTRUIÇÃO ou CÀPI'l'UL.:t,CÃOl 
Budap·est, MOSCOU, · (Reuters) - As forcas 

No interior do "V" formado, por es· ru~sas . estao· avançando para . · Bu-. 
tas pontas de lança os tanques rus- dapest, sol> uma. ç'ortina impenetra- · 
sos estão se espraiando através ela vel de aviões. . . . . 
reg·lão, capturaJ\do · mais inimigôs· e Na area · superior do rio.' Tlsna, : o 
aineaçando as comunicações alemãs Exército russo esta deséhvolvendo 
r,a segunda auto-pista que se diri· uma batalha. de aniqÚHa.merito ·, e as 
~e a Budapest, f 01;ças alemãs e hu;ngaras retiram-se 

. 1nâis e . mais. ,-. , .·. r• . . • 

COXF~SSAlll OS ;NAZIS· .A parte mais ,fmportante · de l?U· 
S'l'OCKOJ,11io, (Iteuters) A. agen• clapest está .na margem esquerda .. do 

ela noticiosa alemã, anunclanclo c1ue . Da.n,ubio. :'Dessa 'mànelra., a: trayessía 
a população · de Eudapest já pode ·do g-rande rio. colocará, os hungal'OS 
ouvir os canhões soviéticos/ dii. o ·se- nazistas''ª• os· alemães · ·sob. lminen• 
guinte: . eia da ::.destruição, ·'·a não ser-· que . se 

, "O Alto . Comando., soviético lançou· · · dê a ··capitulação antes dessa, traves• 
os seus recu.rsos a luta ·pa1·a , atingir sia fatal.· · · · 
a .capital hungara", . . ' 'JJ'URJA. INEXC::EDIVEL ·, 

'cAó'l'ICA A'·siTu'AÇÃO MILl'I'AR . STOCKOLMO, (Reuters) -~ A a.i,en- ' 
eia noticiosa alemã., citou' um p1>rta-

_ALElll/t voz de Berlim como tendo· dito hoje. 
lliOSCóU,. :.(Reuters) :- · De momen• o seguinte:··· 

to a momento,•:as ·toi·ças russas mais "QÜattci cunhas , .. de, ac;:o. russas es• 
se a1>roximain ··de Buda.pest, · tão exercendo,- inexoravel pressão lla 

Hé. infot:niações ·de· que· os cáos · !Ili• . direção· noroeste contra:,as ·. posições 
lltar germl\u.ico' está aumentando ca-. dcfénsivas :· germàtiô.húngaras que. 
tastrofícallJepte ... , ·. · · , 1irotêgem:a capital''da :·Hungria:' . 

.As for1;as· russas estão marchando N'ei.te · momento,· a· batalha entre. ·o 
nos ca.Jcanhares' dos alemães 8 · hun- DanÜbioi e· o 'Tfzna ·está. ·,sendo trava~ , 
garos ,nazistas e todos os 1,rislonei- da, com -'triexedlvel furia." 
ros declaram' ·que· a ·:desordem é ,ge• · · , ,ltEÓUO DO .INIMIGO-
ral entre·;- .os · Bxércitos · da Alema- · LONDRES, (Reúters) · ~- A radio 
nha. e , Hung1·ia. . alemã informou: . "Os soviéticos · estão 

Todavia,,os ·1-etirantes ainda ·resis-• na area· de lKÍJnszentmiklos, ,a, 48 •.QUI• 
tem em ,seus ,'_"ta11ques' . '""° .segundo Iometros ·ao .sul:' de ;É_u'daii~st. · 
uma, noticia' do "front" -. estão lutan- , ·o inimigo ·.está,_ ta.mbem",,-desfechan- · 
d.o aU. a,-_ult!ma·.granada. do ataquJls.selvage~s;-cçntr,a., ·,Buda~. 

estão ·sendo martelados ·1>elÓs bombdr• 
dea<lores·. soviêticos e pelos "Stormo• 
wicks. As unidades alelllãs .e hun• 
garis chegam a.· ficar muitas. vezes 

· meio ·exaustas por. marchas incessan• 
tes, ·com o- resulta<lo unico de deseo• 
brirem ao chegar em úm certo ponto, 
que·· os russo3 · já. o·haviam antes. 

To.da.via, aéredita-so que nas pro::ti• 
mas·48.horas a· luta na. llungria.ain• 
da se torne mais violenta, pols os ale•· 
míles estão Intensificando· sua resis~ 
tencia· ao longo do areo ·.de defesa. · que 
se ·extonde desde o Danubl9 e corra 
do canal. para leste de Budapest,· 

NOVO .JIJOVUIENTO nussô NA ' 
HUNGRIA 

MOSCOU, (Reuters) ·- ·No no1·te dil. 
· Hungria, . as formàções russas · que 

irromperam pelo norte.-e atr.avês dos 
Carpa.tos lançaram lloje .ataques elll 
'l'okay, na. marme ocidental do· Rlcza, 
40· · qui!ometros ao sul da fronteira 
tchecoslovaca. 

· Trata.-se de .novo movimento russo1 
pa.ra apressa.r o. des!echQ da batalha 
da· liungr_ia. 
RENDIÇÃO Elll GnAN,OE, NUJIIERO 

MOSCOU, (Heutersf - O comuni~ 
. cad • sovietico elo· dia "2 de novembro;· 
. 1-elatou . os seguintes sucessos russ)is: 

· "Hoje, ao uorto o a. oeste da c!dà~e 
hungara de Nyreghaza, nossas trorfis, 
em consequencía .de· batalhas em que 
se empenharam.·. em : ofensiva, limp~~ 
ram de tropas inimigas·a. margem ~s~ 
querda do· rio 'l'lsza e .. capturaraitj\ 'I' 
cidade·· hungara de. Budase11tml-Haü-, 

Na direção de Buda1iest, nossas tro• 
pas :que .operam entro 'o DanubJo e·.o 

· Tisza, contin_uara1n _e1n · .ofe·n_sh'a, ou., 
rante á 'quat ocuparam irnpo'rtante. 

· cidade .e estaçil.o ·ferrovlaria, bmn cô•. 
mo Utn .numet'O -de outras -localidades, 

Dur,ante o dia primeiro, fizeram 110s, 
· sas ,tropas, entre o rio:.Danubío e 'l'is• 
za, )l.000 prisioneiros, entre alemães <I 
I1ungaros; · Assim, até o dia prlme:. 

.. ro~~ o·. nun1Eiro __ total .de ho1n<:.:ns ,1.prisío~ 
. nados por nossas fot·c:as,. sol>,> a 7.61& 

Reildeu-se á~ n~s~AS .tropas· um che
'l:e rlo· -R:::-t~-:-1,~.-- !\·fai_or: ·.li11ngHr');'-. 

A LUTA EM WALGHAREM 
. pest, da· a.rea de ,Kícket. · · 

As ·.tropas .alem'ãii estão,-.evacuando, · PÀR!S. meuters) _. •As forcas alia• 

EM. ·S. PA·UL·O. ·o· s· ; ARCEBl·SPUS o ."saliente" -de •Nyreghàza;.. ,. das limparam a cidade ·de Dombnrg, .i1a 
· Nossas· _cposiçõesiforam reeuadas tlha de Walcheren completamentei nãc. 
11a1·a·'a·ma:rgé1n~noi'te·'do·Tisza."' existindo na 10cal1dade um só alemão, 

OE .. 'MA. H·I.AN·A· E GOIA··s ' -o EXJ;JnéITO -ALEJIIAO)()ONTROLA .. fARIS, (Reuters) - Os reais com:i;n-
•c. 

1
, os ''i'RANSPORTES- . .dos navais.· -brjta11ico·s fi~ram · junção 

• • • ·- ', e e 1'IOSCOU, ; (Reuters)"'º-->Umi panico : . ~om as tropas aliadas que avançavam 
Chegara.t;Í c'-p,Ía . r.o. pp. -a; esta· selvagem· irronipéu ·· ~m <Btidapest .... . ~o longo·da .c<>i'I•. (Is m·,s ct, Walcher,m, 

capital; procecJentes de Goiania,. · ses-undo amineia' -um 3orna1. 1oca1.. ., '"'n"Q"P;'"" "" ,mo,· • ·-~:"', -·-=== 
os Exmós,·"' Revmos. Snrs; D. Os· homens .de,uegocios,"'os proprle.: ._ . 

Helvecio Gô1nes',d'e Oliveira, Ar- . ~~
1i:!0 d:o!:!;~:~., ~~~:;i~~a!:C~·~:;;;' ' HEV01UGÃ0 EM HUDAP.l:~ f! 

cebispo de. ':Mariana, C ·n.: En1a- rte pos/ção eSt~º--fugi_ndo da eidaçle, .. ·. MOSCOU, (Reuters) - A emissora 
nuel · Gomes· .. de. , Oliveira, .. At·ce- · · ··Os : alemã_es eStao. P?rem· c?ntrola.ndº' de. ,Bucâiest anunciou que irrompeu uma. 

todos os '_'eiculos, motonzados · em . revolução em ·Budapest capital da Hun,. 
bispo de Goiás:·· B~d_ape!lt,.,at,m;de_ serem,os mesmos grla:. . . '. 

Os ilusÚés ·Prelados ·vieram· a_: u_tiltzado_s · pelo,·Exêrcito· que nos c<ut- ·- MOSQOU, '(Reuters) - A em!soora; 
S.-P_aulo ,.;a_r. a a-ssisti_r a· recepção - timo~ d1a_s perdeu quasi meta.d~ __ de-. de· Budapest, a.pós anunciar que irrom-

,, seus , éa~i~hões, , . . . peu . um movimento . revolucionário· na 
~olene de:· S. Excia . Revma. o O panlco esta tam_bem .. au~en,ta.ndo capital da Hungria, informou que o mo-
Sr. D. Cai-los· Ca·rmelo de Vas- entre .a.s trop_as cque se •retJr'a.m- para · vimento· revolucionario ··estava em· ple• 
c_o_nc_ elos ·11:1,ot_ a,. ·_Ai·cel)1· Sj.)0 Me- , ".' cap!tal _ _l:>:U~~ar~ e_ ~-111. alguns s~to- no desenvolvimento j~ntro de Buda.pest,-

• e tes o avanço do Ex~r~1to rus,oi_o·_ tor- -agora diretamente amcaçadi- pelas for-
tropolitano, -que· estaya. marcada•, . ~iou:~e .uipa -oerseguicao de. füvisões:, ç~s sovieticas _que se ·encontram apenas 

I~ ........ r.ª pntem,_-.• _'d1·a,.:~_., .. ; ·· . mt~,11as. Ao longo ·de ,toda._,a.. linha, a. 40 -"Uilometros ·-ele dist•ncio da ·cí• 
"" _ 3 ~ P.§ !,lem;~~l:·~~ -ràJkv .... _. ·· · · · · " "' · 

/ 

.. 



. Noticias procedentes de Peruam· 
buco informam que na localidade de· 
110mh1ada Serinhaem µm grupo de 
bebados penetrou em um ·antigo Con
vento Franciscano, abandonado, e 
mu~ilou varias imagens sacras, que 
em seguida .atirou ao fundo de um 

· poço. O abo1nina:vel acontecimento 
encontrou. porem, um vronto e ener
gic0 reviÍle, que bem demonstra a 
piedade ardente e slncera de nossas 
:populações sertanejas. Em sinal de 
:protesto coritra as profanações, o co
mercio local ceri-o11 as po1·tas duran
te todo o dia seguinte, e a população 
enviou moções ,de desagravo ao 
Exmo. Revmo. Sr. Arcebispo de Olin
da .e Recife, e aos benemeritos PP. 
Franciscanos. Alem disto, efetuou
se uma procissão reparadora em que 
tomaram párte cerca de três mil pes
.;oas que ·_conduziram velas aceJas, 
entoando canticos e hinos religio
sos, sob a direção do Revmo. Pe. 
:Mansinho, Paroco interino. 

Se em· !lma cidade como São Pau
lo- ou Rio houvesse igual fervor, que 
repat·ações teríamos ~de oferecer a 
Nosso Senhor pelas praias, péla jo
gatina e pela corrupção que profa· 
1nm quotidianamente a população 
cristã, que profanam as almas que 
Cristo Senhor Nosso remiu, e (Jlle 
'õlio templos vivos _do Espirita Santo! 

/ 

* * * 
· Julgan1os con veni_en te transcrever 

lla integra este resumo telegrafico 
d'e um ·magnifico discurso pronuncia· 
do 1ior Lord Selborne, Ministro da 
Guerra Economica da Grã Bretanha: 

. "LONDRES, 4 (R.) - Lord Sel· 
borne, l\Iinistrn da Guerra Economi
ca, disse hoje que se uma maioria so
cialista se registrar novamente na 
eleição geral, isso significaria a con
tinuação da regulamentação do Es-

. tado sobre a vida do povo, dos esma
gadores· intpostos e da substituição 
gra.,dual dos empreendimentos priva
dos pelo monopolio do Estado. 
· "Devemos - acrescentou - nos 

ooormos a isso a todo -o custo. Acre· 
ditamos estar travando a guerra em 
p1·Ç1I da liberdade e eu desejo ver res
tnradas as liberdades na Inglater
ra. Mesmo que o Estado seja 
mais eficiente do qtte o empreendi
mento particular, a liberdade é mais 
jmportante que· a eficiencia;. na rea
lidade porém, o Estado é iucompara· 
velmé~te menos eficiente · do que o 
empreendimento particular. O g1.1e 

, . . , levo.~ .. o comerei .. ,ll,ritanico _a todo o 
"'"''"J,.c:,,,.,{~''b5Wffll6,"'·?i~í'-''!Mfií'jj:rêend'fmêrifo:''ue in: · 

dividuos pa icúlares. se. lhes re; 
tirarmos. a opo1·tunidade ou o incen
tivo para ?ecomeçar seus trabalhos, 
tiraremos · a mola mestra de nossa 
maquina industrial". 

·Réflitàm sob,re esta~ sabias pala
vras quantos procuram, num mime
tisino \mprudente, lmita.r tudo quanto, 
n.os .vêm da Europa. · 

* * * 
".:antinua a . derrocada da igreja an· 

t;licana. o protestantismo, deslisa.n
do · pela rampa fatal de seus princi-

(Conclue na 2.• oag.) 

NUMERO ·_AVULs9•· 

ANO XVlll ·Diretor: 
PUNIO CORJitl:~ ,. QE OLIV,EI~A;- São Pa:ltlo, iz de ·NÓv~mbiÓ:de 1944 

Diretor-Gerente: 
FRANCISCO MONTEIRO MACHADO li 

' ' ' 

Cbegârá no ,l\.rcebispo ·Em visita ao "L~gi~na~~º". 
. ' .:· _· -•· . ' . . _ . . Este folha teve a honra ínslgne . . A vmta d_os. ilustres pr!nc1pes : da! 

-,~ 

>o·· ... 0:_- --. ·-.-·n" ·o·.--.. · ·V·· · :o·· . . ' . ., . ~ 

· de receber a visita de dois dos mais: Igreja,· expnmmdo:. a:,calQrosa, sim-. 
· ' ·· · · · · · · eminentes membros . do Episcopado patia com que honram a- esta., folha, 

. () programa' da · Ch:eg~da . e· ~-en,t·l"()JlÍZi:lÇàO ,SQ}ene Nacional os Exmos: e Revmos.Snrs. constituiu para º LEGI0NARIO 

de S. Excia. R:vma .. . - Oiv.er:sas homenagens i~!~:1;c~:;e:m;: ~~~~r::ir;s~!~ =pr=·e==éi=os=o=e=s_t='im=_ u=i=ó·====== 

. ,f · po: Met1.'0p~litano será saltdado tivamente Arcebispos 'Metropolita-Conforme fora noticia~o,. de

verá chegar a esta capitàl, no 

pi"oximo dia 18,S. Ex'cia.Révma. . 
o Sr. D. Ca~lo-s, c·an~eio de . 

Vasconcelos ifota,' Atcebisi)O 

:lvletropolitano. Nesse mesmo dia, 

realizar~se-á a entro11ízaçãó de 
"\ ... . ' ·,. 

S. Excia .. Revma •... · .·. 

É o seguiilte o prograina ·. ela

borado para o auspicioso· acon~ 

tecimcnto,. pela Guria --~1etro

politana: 

I - Na es~ação elo No_rte. 

Ao . chegar de . Apa~eêida · ...., 

onde o ilustré .Prelado.coíireçará 

séu retiro ·espirituai á.111:úihâ; dia 
13 - o tre111 esP,ecial, ás 17 ho

ras, S. Excia. Revtna: será re

ccbid.o na 1'ga1·e'' ·dá. estação do 
Norte pelo -ex~Ô .. ;1'.: -i~te1:vê11~ : 

tcir federal,· ~xnio. sr; ·teneral 
com te. da 2,a Região .. Militar, 

exmos. presidentes do .consélho 

Administrativo e da Côrte de 

Apeláção; exmos. secretaries de 

Estado, ex1110. prefeito, da capi

tal, exmo. coi-p~ con.~ular, re

preseL1tações d~ Cole1~do Cabido 

.Metropolitano e elo_ Revmo. Cle

ro, demais . aúforid;i.des 1C,~yis, e 
militares. 

Após os cumpri1~1entos •· de eS'" 

tito, o Exmo. Sr. Arcebispo se

rá acompanhado .. dé' a.uto11fov~l 

até a Ig~eja de Sto .• Aútonio, na 
praça do P.:.triatca. ·.. · "; 

-. II . ..:... Na igreja d~:./Sa_n_toCAí1"', 

tonio: , . . . .· . . . ...... . · ~·-~i'; ttr~1[; ·\â·~"2s'at1'm,;,;iilfcíinr ... ;;;,.~..;,-~: 
q~e ~erá resÚvàclà; -~otnente ás. 
exmas. autoridadés, '. 'txtüÔs: e ... 
Re~1nos; S,rs. ~ispos sufraginéos 

da Província Edesia:stica, e ao 
Colendo ··Cabido, o Exmo. · si-: 

Arcebispo receberá os param~n

tos pontificais e, . em seguida, 

sob o palio, demandará ,_á Ci~ 
tedral Prov.isoria. acompanha.do 

das autoridades civis e mffitares. 

' . . 

. pelo cxn,10. i;r. . dr. Francisco nos de Mariana e Goiá-s. . X[ 
Os dois Prelados, que são irmãos · 

Pr'es'tes Maia, 'IDUÍto digno go- . tanto pelos laços do sangue, quanto 
't. ver111idbr' da- -cidade; que :apresen-. pela · Congregação Religiosa( a que, 

ta;f -~-- s. ':Exc_i_a.: Revrtia. .. o~ vo- · pertencem e pela dignidade ,episco
tos de boas· vindas do povo de · pal, constituem um formoso exem- . 

• • an1versar10 

São Paulo. 

· E111 ~eguida dar.~scsá a,, entra
da solene do Exm6. Sr._ Arcc-
bispo na Catedral de confor,mi

; <la.de com o Pontifical .Romario, 

'serido: .entoados soténc · "1' e 

Dei.nú" e a oração a Nossa Se

hhoia;,'. da 'As_iunçãp, · padroeira 

da · . Catedral; e, ato , conti11110, 
·. ptoi.nttú~dár~ . unia saudação ào 

novo 1'Ietropciliti, em nome do 

C,kro 'e fteis' da: Àrqitidiocese, o 

Exmo: Monsenhor Dr. João Ba

tista Martin~ Ladeira; Arcipres~ 

té-Cdó Cabido· MetrÓ'politailo. _ 

· A Igreja de Santa Ifigei1ia se

rá reservada, exclusivamente, ao 

governo do E~tado, _Exmos. Srs. 

_ Bispos, :.áutoddades . civis e mi

, litaí-es;' Cabido 1'I~tropolitahó, e 

Revmos. · Sacerdo_tes . do Clero 

~êcular e. Régqlar. 
· ·. Í\s Congregações · religiosas · 

fei11ü~inas, todas as associações e 

sodaliciôs em ~erat'e os fieis, de-

: verão '.àc~ri11Janha'r' . as ,cerimo

' ni~<s; 110 êxterior âa. i'gí:eja, a tra

ve·~ da irra,diação pelos alto-fa-

1~iÍtês. /é:ôlôca<los no 'largo . dé 

SantaJtfg-enia. e da· e111iss9i;a ca-

··:~~i~t(rs-Jl;:itttOr:•:!iti:feE:~, 

. ' . .. solêJ1i<ladês ~ Exmo. J1fon
. t·, •. s. -s~111;br, .;br. }1iiÚ:~el ·;c~r~eia 

:,t1e<·:M~edo·: · · 

' ô '.Exmds.:· e 'Révi,~ôs. 's/s. 
.Bispos e·-P~elados de S. San
. ' . . ' . tidâdé, ern todas 

.-as cerimonias · li
'. turgicas. iapresen

tar-se-ão _revesti

,, dos' de' batina' roxa, 

·. · 1:oquete, 111anteleta 

e barrete. ' 

Plo d_a generosidade com qÚe a Pro
videncia recompensa as familias ca-
tolicas, em que brotam vocações sa-> 
<'Crdotais. Como verdadeiros filhos 
de D. Bosco, nossos dois visititntes · 
dedicam vivo interesse à imprensa · 
catolica, cujo papel relevante nas 
1mgrtas do apostolado compreendem 
e apoiam. 

ff , CLERO ALEMÃO PERSE-
. GUIDO · PELA GESTAPO 

Numerosos Sacerdotes catolicos da 
Provinda de Baden, foram recente
mente aprisionados por razões apa
rentes. De outro. ladcí, os 'comunicà
dos provenientes da Suissa esclare- · 
cem que os pastores protestantes não 
têm sido molestados. 

Na Alsacia têm sido itmmeras às 
prisões de Sacerdotes, principaimente 
lHlS cidades de Estrasburgo, Mulhouse 
e Altkirch. 

Inumeros Sacerdotes da Alsacia· Lo• 

da fundação . dâ · Adoração. 
Perpetua Oficial da .~.rquill! 

· diocese 
Comemorando o U.0 aniversario da 

fundação d·a. Adoração Perpet:ua Ofi· 
eia! da Arquidio.cese de Sã.o Paulo; 
realizar-se-ão .na Igreja de ·santa Hi• 
gania, sede da ·mesma -Adoração, as 
seguintes - solenidades: 

T1·idµo Preparatorio: _Dias ·16, .17 e 
18 ,de• novembro. .Às _8 h.oras, Mjsila 
festiva celebrada pelo Revmo .. Pa· 
dre, Ill~teus Locatelli, DD. Supericr 
dor Sacranientinos do Rio de_ Janei• 
ro com explicação pelo Revmo. Pa• 
·ar~ J osó. Bonardi DD .. Superior dos 
Sacramentinos de' Belo Horizonte. A:. 
seguir,. 1."' mediJação do Retiro Euca, _ 
ristico, dedicado :i,o~ membros_ da Fr_a~ 
ternidade Eucaristica e Guarda ae, 
Honra 'do ss. Sáci:àmeíito. · 

Às 15 .horas 2.a Meditação do Reti• 
ro EÚéaristic~ · (na cript:Í. _da Igreja), 

Às 19,45 horas, Terço, p_ratica, Ben, 
ção do SS .. Sacramento. 

_As meditações do Retiro e ·as pra• 
ticas das 20 horas estã.o a· cargo do 

· ExmQ. Revmo. Mons. Manuel Corrêa 
de Macedo, exceto ·a pratica . do'· dia. 
17 qué estará a ·cargo do Revmo, co, 
nigo Carlos_ Marcondes _Ni_tsch. 

NA. DATA ·ANIVE·RSARIA 

1·ena, forain obrigados a trabalnar nas Dia 19: _fausta efeme1·ide comêrut,. 
fortificações nazistas, -construidas na rativa .Qo .11.o ·ani.v:ersario: às. 8 ho
região montanhosa dos Vosges, eni ··· ras,_ 1\-Ii:isa · ~e _Comunhão gei:_al das 
, · varias Assoc1açoes da ,Adoraçao Pilr-

E rnnça. . iietua • ·ce!ebradà pelo Exmo. Revmo. 
As Autoridades Eclesiasticas da Ba- Sr. Ârcêbispo Metropolitaho, D. Car• 

varia informam que parece iminente los Carmelo de. Vasconcelos Mota. 
utna crise religiosa entre o Vaticano e ÀS • 16 horas solene Hora cie ado• 
o Reich pois os naz!5tas criticam. ração, pregada' pelo Revmo. P~. _José 
amargamente Sua S_ant1dade o, Papa Bonâ1:cli. · -Recepção. de·. novos.· asso
Pio XII e o Clero catolico dá Hung\a, ciadós da Guarda. de Honra do SS-i 
devido. as atitudes tom.aclas contra a Sàcraine~1to · e Benção· solene oficia• 

. pérsegui,ão aos judeus. · ··. _ . 1 da pelo Exmo. Revnio. Mons.'l'rianuel 
'Acus~ndo Sua Santidade:o,.-Papa' de. "Coi·rea ,de l\<Iacedo. ' . ,. . " 

fomentai· uma atitude ,contraria aos _. Às 20;30 hofas, no salão nobre da 
. 11áz;istas, . os dirigeqtes. d<: , Pa~tido • , . , Cu ria. • 1'Ietr9J.)ol~fa~,:i;{ãspei:n ~léla, ge., 
Nazista ameaçam reri1·esahas. contra ral . qoi: .. 4d9t!!!clores,:c . pres1d1da pelo 
as. in~:ituiçães _ catolicas, -. que ainda Exmó .. e_ ReV(ll<>.,Sr •. Ai-cebispo Metro• 

, restam no· Reich. · ,-.. ,, ·· :. . .,,. ,_., li<tli_t~lio.: .E,nttãêla,;ffü.ncâ. __ , 

O fim de Varsóvia 

Carta do Santo Pa·d.re. O .trono, ?ºª· .Arce~iSP,OS de, São Pa,µ)6, .'1!1 eP~.tc:~r~-' i:>roitlsoria ~e 
Santa lf1.9ema.· . · :· · .· • .1 

· 'Encerradas . as ·solei-tidades , na 

. CÚeclral P~ovisorià o Extno. ·sr. 

Arcebispo dárL a ·.primeira, ben

. ção,: ~º ·pÔvq e sirá :aé'o1rip~f~_ha-. ' 

ao Exmo. Sr. BisDO de Assis ·o ''.Rt~mci.,. ,Clero 'S~tuJi(: e' ·, a,•s_e. re:ÍÚ1J1-,e;;tn;i. 'p{aç~ d~ Pâ- . do até o. Palacio 'São Luiz pelo 

. Regular,.;na,ordem de:•p_1·ecede11- · :td~rcai e ao . .J-ongó \do, itinei-ario . Ca.bidó . Mefropolita110.-_· 
·conforme noticiamos, come

morou-s.e no dia 19 do mês fin
do o 25.0 aniversario da sagra
ção··episcopá.l do Exmo. Revmo. 
Sr. D. Antonio José dos Santos, 
Bispo de Assis. Felicitan<Jo S. 
E~cia. Revma. por tão grato 
aniversario. o Santo Padre en-

, vioü ao venerando Prelado a se
guinte carta: 

"Ao nosso VeneraYel 
Anto!lio José <los 
Bispo de Assis 
PIO XII PAPA 

Veneravel Irmão 

Irmão 
Santos 

Saudação e Benção Apostolirn 
Um dia· deveras feliz há de 

raiar em breve púa ti: o dia do 
vigesimo quinto aniversario de 
tua Sag-rai;iín Eniscnral. 

OS COMUNISTAS AMEAÇAM 
·.A.· FRANÇA MERIDIOf~AL 

Segur do· a r. C .. repetindo informes 
·fidédignos ~1.eJados a Zurich. os _ca
tolicos da Diocese de Tolosa confiam 
em __ que . o governo · do General De 
Gualle consolidará a autoridade neccs
saria para consc gui. uma eficaz dis
r· 'ina naci~nal. especialmente contra 
:a.s· tç_ ncias atJarriuicas· ·dbs extre
mistas. Motivam a decla1·ação os ata
~ __ j d~ !'.!rui , esquerdistas nas Dio
c'essé da Frarrça M'eridional. 

Os catot;os. que tomaram parte 
aH,,a ·no movirnent :e resistencia, du-

. !');}nte · a luta pela libertação da Fran
ça, se ,mostram alarmadqs com a si
tuaçii.o · interna creada pelos partidos 
ela esquerda, ' 

· IBREJA. , DO SEMINARIO DAS 
M!SSõES . DO GHILE 

'Na ·capital do Chile benzeu-se a pe
clÍ:a _ fundame1Ítal da Igreja do Semi-
1,ario das ".VIi!'sões. fresicliu a cerimo
nia o Exmo. Sr. "l'uncio Apostolico, 
Mons. Maurilio ,Silvani e varies Pre
ládos. Não tardilni '.> Chile em formar 
pàrtt das naçJe':s que enviai:n' missio
n::1rio às terràs . de infiel$, 

eia,·' e·::ós •ai tufos-· dos_ s·e't11in:iri9s , , 1;-0:- -~iúle,1:i'assará_._-~- cqrtêjo·: rua .. ·As· cerimonjai .serão dirigida$ 

.f or1na.rão, e1~i,,<lttas a)â·~:-,sdgµi~-:. ' Li~ci:o BadÍlrói lúgo ,de' s. J3e11- l)e16s .: Ce,temoniarió_s do· ,Solio: 

do em '.direção áru~''Libt.rp Ba::. t?iVÍadufô etú,go de Santa Ifi- , Conego · João Pavesio e Padre 

cfaro: . . , ·, . t gcn;á'. . . Vicént1; 1-i. Zio1ii, e 'a orgàniza-
As · Codgrega.çõ~s, r'eligí9sas . 1_11 .::.::. ·Ni-Çc1t~dralprovisoria_;. ção'<lo desfile· está sob os cuida-

femii1h~às, Qrden·s .texé~itia$.·, As- ,: A --~t?tia<li 'ela :fatédral 'Prd°V'i~' 'êfo's do Re~111o. Cônego Pedro 

sociações reljgiosas em geral,' soría, Igrefa:·de Santa Ifig~1;ia,:< Go~nes, auxiliados por diversos 
. 'é~J~gios· e, fi~is, ~ií~, cón {:i'dados. • c/i~r119:':'e ~R'efi'11ô'. · Sr. Ar~ebi~~ ·· Re~mos:, Sacérdotes. 

Que há, pois, de. mai_s agra~ 
da vel. que t,e possa . suceder, e 
que maior motivo, de ·alegria pa
ra tua gente do que, cóm agra
decimento continuar· a gozin de 
tantos dons celest_es, .que DeltS 
houve por ben1 conceder-te, 
durante este 'tempo traijscorri
do, como igualmente d":queles 
benefícios, com .os qµai~,: graç_as 
a teus cuidado~ e tua solicjtude 

~;;:;itt:~;~~1;:,::;:~j:Pi '"LES GIANDS . UÍRIERES ·sons Ll .· EUNE" 
2legria g~ral de teus fieh· d'e co- • ' ' ' ' ,' ', 

d b 

______________ ,.....;,. 

ração te._ . amos pq.ra eps, por ,, ·'- ,, 
esta ,Nossa 'C:J.rta,,pela célebra- ,· Un1' ''.insigh,~· Dominicano ·''ataca a 'Obra :do ·-·sr. Ber:nanos 
~!\:~º51~t0~~:~~{p;;c~~~;~f~trtJ1'.e~ ~~- ?6 di."f;~éreiro,'de}~9,3~,- o:iE·G;Ó:~~~,; ·pu~;l. estencÍe a questã\l ate cteclàràr ituê o apoio ao· movimeu· 

. - - . . . cava o segui,h~ :· . • ·'· . . ·. ·:e , C · ' ·_· ·:.:, ·' · to nacional compromete os éatol!cos, os quais· ilerendem 
ces a Deus. ,dese1a11íos ' que o Na priíl1eira.: pagiúa',;dp llUllJ:E)ro .. d~: 2f.3rdf''jali_efro 'ltlll pronunciamento niilitár 'que 'a· ccíncieneia cl'istã con-
Clero e teus íieis, a ti -estreita· de 1939 dp- '!Osser.vatore Rop1an.o" destaé3.'!le um co: dena e detesta. Segundo Berna.nos os totalitarios não 
mente unidos, pelos vincülos da menta.rio soor'e :o JiVJ:O rece9teineriW pbblicádi>'' "Lês' são n:ielhores que os·comunistaa ,e iioi: isto não se defen-
picçjade e · da ·caridade, conti" grands' cimitieres sous ia il1Íle";· do esàifo1'i'ràncês'''Geór; de a justiça, colocando-se com· aqueles ·para ve11cer estes. 

, !"d 'd . • ges Bcrnanos.. . . · ·• , , , . .·. . A indignaçã,~ de: Bernan9s se exprime. em uma Hngua-
nuem na SO 1. a Vl a,cnsta, ·e pro- 0 critiêo, ·Padre .l:llàriâl)O, ·cwdÓvanÍ/ ();·'.p'., .é ,_düs; 1rn1p v:olenta qne anda nroxima da_ yulgarida'de, e desse 
c,.rem, cada dia, progredir ain- mais autorizados/pois é Mestre .. dos Ság1·ailo_s Pa!Mios modo o hábil escritor percorre todo o caminlio a acusar 
da mais. ' Apostolic,ós e, :cqmo _tal, _censor. d'e todas' as· p'ublicações solda.dos, Sacerdotes, Bispos. ti:.-. um fenomeno tit5ico 

Para que,, porem, se torúe catolicas que a.pai'e.c~in · em ·R,oma. · · _ ··· ·· ·· · deste ·momeµ_fo hiEitorico· 'que se en'Ccíntre1n alguns- escri-
. , Por se, trata:r de ,;1m uv;.'a' qu~ '.abórda .-um as$un\oi . t'ores. ·éiue, apesar ·de ,s·e declararem catolicos, ·sentem a 

mais proveitosa a tua genteª ce- d_e atualidade, qiia1 ,seJa a guerra.;da ·Esi1àn11l(' e' que.· necessidade de a,cusar ai,Igreja .precisamente .. por ra-
lebração do auspicioso e sagra~ PP.d.e,'._ por~nt.o, , ter .-,gran_de di_~$eminação . entr_e _ 116~, :? . zões opostas entre, si; pois enquanto algun~ acham q11e 

1 
, _ 

do acontecimentó, comete111ô-te LE~JQijAR!O ,julgou oportu1,10 transcrever. o c'?me,n,tarw ' ela'apoia O (abso_hiúimo; outros dizemc.o contrário; estes Ac'usado injustamente o santo Bispo santo Estanislau, Padroeiro_ da PCllonla, 
a autoriz~ção, d~, ·uq dia cl,etÚ· do Pe. Cordôvani, O;•P., jrai·a: orientação dçs seus leitores:_, mogtram si'mpatia ,p_élo· .moV'~niento .verm·enio1 aqueles ressuscita o seu amigo Piotrowin, para depo~ em . .seu favor, Do. livro "Chro• 
minado, a_pós a Solene Mí$sa. '. "Coni '.este; titulo 'O ,escrit,or ,francês 'Georges,. l3etn~- . pe!ci,h10virilento tçita:litario; e visto que a Igreja de .Deus nica Polon.orum", de Matia~ Mie,-l'lowita ...,..; .(1521) 

· · . nos denuuc,ia. ao, ln1.mdo• o' que .viu .em· Ma,iorci; Jai -~uas , us_a ,d~ justic;:a ,e cariâàcle' pafa com' todos, ·sein · mo5trar 
Pontifical, abençoares 'os· fiéi~ reflexõe~ _sob ré.- a, guEirra' .. da EspanlUl,,i_ critica.; a, J~1·oíia conivencia e fraqueza, em: relaçii,o ª· ninguem, -suçede · que · o mundo tomou conhecimento de uma· notlcl~ .. patetica: Varsovla Já nãci · 
presentes, em Nosso nome· e pôr dos ·1iacio11alista~,-iO .-gesto do:i ®tolicos, e-'~()- pero, l(\le _ '11llitos ficam clesconten·tes; mas que isto aconteça ·a um . existe. , · · . _ -·· · 
Nossa a utod<là.<l~_;' e ·de lhes tOn· apoiaram esse. mov.imentó e. não poupa ninguem .com · ·catolico 'é verdadelra'.me'nte surpreendente ·e pafologico. 1 Uma grande eidade da Europa, centro de cultur_a,: sagrada .i,elos. seeulos, 
cederes _ l!!11a. indulgencia plena• ~~~~Un~=~::. maliCiOSaS. e pungentes;·, apenas· p_qll,ria ,º~ ,, * $ i $, I ~O:z~:. apenas Um' montão de rui nas, ba.nhadO _pelo. Sangue de dUzentO•S _mi\ 

ria na forma 'prescrita- pela .:() Hvi'õ,' que \.pode'' il1t~1;es,sar :"os _literatos.-.e ,os, Clliti: 'Dada ~ ·,g'ràvidad:e -d~/ acusação,-,tárna-se necessarfo -Teríamos que buscar n_a linguagem homerica as expressões· apropr1ada• 
Igreja. · cos :do ''p01ito· ¾le· .vista· artistiéo, ·tnterêssa. os ·catolicos ·es- - · · dizer ·alguma.·. bousa 'a és'se :·e'sél'itor;· fazendo·· i·êssaltar para descrever a enormidade r{; sacriflclo. .Talvez. s6 Cartago-. tenha. apre. 

Bútretanto damps, com . sumo pecialmente l')ele tese <'{ue-o autor sustenta,, pela.s, invPé· algumas observações que ós .leitores acharão inspiraclas sentado na historia igual exemplo, e_scolhendo entre_ a: liberdade e,a,d~str!-'ição4 
prazer em Nos_so · Senhôr, a ti.. ,.tivas que· lança. a torto· e-a ·dií-eito: especiallmmte. sobre' enl seriedadQ e_. Justi'ça. , Abstenho-me .. de fazer. referen- * · * . * 
Nosso Veneravel Irmão,, a teu ª .. hiéi:arq~ia :eclesiaiitiêa•. ,·· , · · . · eia~ j- ~lgu~13. trecho~· tos qu~is f autor_ parece dch!gai· , Churchill prestou um tributo de admiração a Varsovia. , Mas as· palavras 
Clero e ao povo' co1.1f_i_a __ do a ttt_ á.· Ele. diz haver pas!ladp em ·,Maiorca .. alguns .:meses ao .. ao_ tem~; _01 -~\au gos o escreve- os ·e nao ser6 e o:11 do primeiro ministro britanico deveriam. Ir ·alem dos louvores_ a.o. herolsmo, 

, lrr01;11per.;da. ~uerra, de· haver. sido,,_ espec~a~pr ,d.e; um ,. gps O ,tnencwna_- os. ' Esperei que ele reafirmasse~ nesta con'juntura o Juramento qu~ levou os ln• 
vigi'lanc·, ... ; .i. 'Nossa· Berú;.-16 'Apos~ autent!_co. e_ \fe_r,dadeiro. tenor, isto" é, de um regime, àe ,· ,· ,Éle descÓÍ>re,:no mu~dó muitos imbecis, investe com glesés à. luta ha cinco· anos; o da hitegridàcfe.da Poloniâ;, . .' ... _· 
tolica, port_adorá' e mensageira suspeitas,, de exeC[!ÇÕes J!Un:larias,, COlÍl as, qu'ais as .tr9-, . aspereza um poµco contra ·todos; '0 istó 'diminua, O valor · Não h,!veriâ outra forn;,a digna de honrar o· martírio de Varsovia, 
c)as. gra_ças cele~tes,' e;, sobretudo. pas naciOnaljstas ~criam , purificado' ã ilha;, dos ".ernJe- de .sua catilinaria ,·contra. os nacionalistas e contra .aque- * * * , 

1 , llios, Gue, ._,s~g1m~í{''b ·aü,to_r; erani_ poucos. em·,n_umero, e · tesi ciUe.,acl.eril;ii.m 'à •guerra contra o comunismo. Não Não me al~guem as necessidades cruas do. realismo. para Justificar a" testemus ia •_fiel <le'-Nossa afeirão · · , , j - · ·· · ' ' · · d .. d. · t l •· · .. 
-. u,o;muito,,p'liri}to~p_s.,,;., · '. · .. ' ' ,, , ,. :l1ese o-.tao,,ppuco, ~_ntrar no mento_ da vei: a _e. h1s orca transigencias .com o· erro. Estou fatigado dessa especle-de covardia. . 

para con_tigo.,, . : , - ·'· . · . Indignado 'C0\)1 estes delitos, Berna~os_. acµ_sa-o ,B1$· ·. de _tudo agµi!<>.,,que ~iz haver visto em sua permanencfo Se o fim de Varsovia não impuser aos aliados o r_es;,eito aos seus ~om• 
Dado em. R01IA junto de São P9 de Paima 'pCi1". não . hàver ;protestá.do' ,co,ntra, ~SSl;!S fa-. em l\Iaiorca;·, mas': 4Ue _ele ,sinta a necessidade · de de-· promissos fundamentá is, um dia ver!imos·.ta,mhem. o ••fim· :!e., ,todás as nóssaa 

· Pedro, 110 -dfa,16' dé novei,ibro de tos e, peJo contrarfo; haver 'abençoado os aviadores fstà· nunciar •as, injustiças' de lá e dep6is niió diga uma pala esperanças. varsovia pode ser apenas uma lenib.-ança; como. Cartago •. 

1943. 110 quinto ano ·de :Nos~o. · cístf!.s:; pa:ssa a acusar'·o 'gene,ral.Frauco, çensura;<1-:0S}B.i_3.. vra s,obre as. lniquiâ.j,dês, e ·os hor;ores que os comun's· . Mas dos-. seus restos Informes e ainda calidos sai um. grancle clamor dt 
. pqs '-espà:1ilfoüi -cPOt: hàiveré:í'n ·êscrito! .a famosa, .P.astonJJ·· tas cómeteram· em·'tbda' ª"Es]la'nha, isto_ desqualifica o J.Ústiça qu_e a humanidade ~ão ésquecerá, 

·1'1'ontifica<lo. .. . . 
1 

sc\bre a __ gu_~rr_á 4!l:. ~s.panh~--- >,D.et~_sfa ºli a,lep.1_~~~,.e,,it,a- . "·fi,uJpi:,; ...... , , , . 
-=;;' ---·- . ,, :· P.ió f f. Xlt'~ . 'li~nos'."qti~ -~!et·viri\m, .CQUtra. Q 'governo republiC!lll.O e. ' •. ·--~·--*~:(cÔ~çiúe':ií~" li:~ pág.j, Dia1·io.da Noite ,... 6-10_•44 

~-·. :,.\·./ 
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COMENTANDO. !D o 

- A HISTORIA. DA IGREJA 

Em princípios deste ano, o Saúto 
Pl/-dre Pio Xll dil•{giu ao Revmo. Pe. 
Pedro Leturia :Oecano. da Faculda· 
de de Histori~ Eclesiastica da Uni· 
v'ersidade Gregoriana, uma ca1ta, em 
que_ deu importantes diretrizes acer
ca.. do est!ldo desta matéria. -Depois 
de. lembrar que. Pio· Xl havia eleva
dÓ à.· Historia. · Écleslastita ao grau 
de disciplina. pi·imada · ·nas Faculda
des de Teologia o Santo Padre sa
lientou que como . ma.teria a ser le
dón;iaa: na~ escolàs, 'não deve. de• 

, nio1'.à.,;-se .. demais _ em questões criti
cas. ou meramente- apologeticas, 

· embora. estas tenham a sua impor
tancia mas· deve ter po1· especial es
copo ··mostrar a: vida e atividade da 
tgreja; Esta vida, acrescentou o Pa
pa . qÚe decorre pelos seculos, como 
qu~ _posta à nos·sa vist\l,, muito con
tribua para formar um , juízo ma
d\!ro da cond_ição da Ig_reja, e para 
desenvolver um verdadeiro· amor pa
ra. com ela. Alem disso, Pio Xll ca
ractel'izou dois perigosos escolhos no 
eãtudo da Historia da Is-reja, a sa
ber o excesso de uma erudição 
indigesta ou o uso de uma critica iâ 
ignorant~mente deficiente, já impru
dentemente exuberarite. · Por flm, 
condenou Sua -Santidade um ceL·to 
náturalismo imitado dos autores aca• 
tôlicos, que' se esforça. ·por medir e 
julgar naturalmente os acontecimen- . 
tos que ultrapassam as forças hu-

. manas. · 
Percebe-se logo à primeira vista, o 

aho alcance' destas instruções. Já 
não queremos insistir ·sohre· a ultima 
parte,. qÚe proscreve. esta especie ele 
complexo de inferio'ridade; que Cai 
càm que · alguns éatolicos procu· 
rem imitar os 'me'todos dos acatolicos, 
afim de mostrar ·a estes que eles não 
sâo fanaticos, nem credulos, nem 
espirltos ·estreitos, e conseguirem 
assim foros de· cidade, perante a ckn
cia.· oficial; e neste afã, chega
ram ao exti·em~ de negar · o milagre · 
como objefo de indagação cientifica. 
Mas ,são evidentes as vantagens das 
oútras or!enta~ões qu·e propõem no 
estudo da Historia Eclesiastica um 
objeto Vitar e não Ulll C0!l10 cada \'~r 
mumificado. De · fato, ha um certo 
modo de conceber a· Histol'ia da Igre
ja, · · segundo o qual ·ela aparece 
ciiia~i como se .fosse uma geometria 
deduzida na esfratosfera, e não CO• 

mo uma reàlldade viva, que coutim;a a ser vivida, e continuará a se-lo, até. 
à. consumação dos seculos. A His
toria. da 'Igreja deve ser a memo;:ia · 
completa do éatollco, é dirigi-lo. nas 
suas atividades como ·filho da Igreja. 
Só. assim ele compreenderá o seu pa
p·el como realizador de uma ur
dem cristii- neste mundo, como cons
trutor da Cidade de Deus, comQ agen
te da . civilização catollca. Só as· 
sim ele amará -plenamente a Igreja 
e- terá uma Idéia "bem nítida 'e ampla 
da. essencla . do Cristianismo. E, 
tambem, sõ .. assim J)0derão ser evlt,t· · 
-das as sitlj.açõ·es difiéeis, criadas eiu 
outros télhpos pelos inimigos da 
kreja e novamen,te· postas em pra
tica,', infelizmente 'çoni'.:o.· inesmo· su, 
cess·o: Mas, princ1pltln\ente; · é pre
ciso ser ev)tada, no e.stndo_ ela Histo; 
ria.,'da Igreja, a idéia· ele que as cri
ses em que Ela outrora se de
bateu -são coisas clefinitivamente do 
pasaado, que jamais se repetirão. Es-. 
te é ·o melhor modo.d.e _desarmar c,s 

~lW!ii':nas lutas que elevem enfrentar. 
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1 DIAS EM REVISTA 
(Conclusão da 1,a. pu.) 

pios liberais, coonera cada vez mais 
intimamente com o bolchevismo. 11}s. 
sa. cooperação não é promovida ape
nas por alguma se!ta popular e de
magogica, cio feitio dos batistas, 1: 
a mais aristocratica e conservadora 
das seitas protestantes, é a propria. 
facção anglicana, chefiada espiritual
mente pelo fiei àa Inglaterra em· pes• 
soa, que vàl abrindo· aa comportas. 

Ass!m, com a presença do dr. Hen
ry Wi!f011, "hispo" de Chelmsfor<lm, 
se realizou .mn "Congresso de· Coope
ração e Amizade com a União Sovie
tica" em Londres. Na sessão inau
gural, ar1uele "prelado!' declarou que: 
"a aparição da Russia no cenarlo 
europeu era o acontecimento mais 
importante cios tempos modernos", 
hlm seguida, manlfesto11 sua esperan
ça de que a Russia.- sovietlca altere 
a mentalidade alemã depois da guer
ra, e disse textualmente: "o po
deroso Iiraço da Russia terá grande 
pode,· eclucaclor na Alemanha". ,As
sim, pois,. é O "!HÍderoso ·braço rus• 
so" que deverá. modelar a Alemanha 
de amanhã, o que fará sem duvida 
segundo os prlncipjos sovietlcos. 

À vista de tudo isto, não estranha 
que o Congresso tenha depertado no_s 
meios comunistas o mais -vivo con
tentamento. Os prefeitos de Stalin• 
grado e Leningradd - eu.tenda-se 
llfoscou e Petrogrado - telegrafaram 
hipotecando-lhe sua solidarieclade, 
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APOfTOLADO DA ORACAO 

C A T O L 1- C.-. o~ S 
Comprem excJÜsivamente suas t óias e seüs presentes na c,onhecida 
- . , li O A L H-- A R I A ·_ 

~- .. 

CASA CASTRO J>ara que O Sacramento da:Ex• do. coração; li.0 dá força à.· à,lll}ll con• 
, tra a violencia da enfermida'!de e· con• 

Pe. João Batista Lehmann, S.V.D. 

SUA 16 DE NOVEM.:BRO · N. ·25 • OFICINAS;'_ . •: . Jlrúeélll c1.1neeuioD!U.:J.OI elo.e -A.F A 1l.l, , 
jE1r,iuina q Jiua Anilhleta). • PROPRIAS - · .. ·rios_; ~logi~ • 10:'1HJ T B ••• : 

. J~~ma Ünçãà.. s,eja roais, apreciado tra os assaltos' do demonlo. 
· · Quànto ao corpo· tem· os· seguintes 

o ~regulo de que fala o evangelista beneficos efeitos, qué são dois: 1.0 

São João,:' (4, 47), cori10 pai; revela produz sempre no doente uma grande 
. . grande. amor a seu. filh,o gravem~n- . tranquilidade e· sossego,· como. conse-

A QUESTÃO OP-ERlRlA 
. que. cria,ram as caixas ·de crédito rural te enfermado. Destituido_ de toda o.is- · quenciâ. natural do alivio que a. 1'!1· 
. (Abbé Ra.Ju), os sindical-Os agrlcoll!S, os pe rança de o salvar, recori-e a Jesus, ma experimentou; 2.0 faz a . .saude 

sínélica.tos femininos, -as casas baratas, : 'o g\-imde, taumaturgo . e pede::.sua --in,, · voltar- se assim for um bem para 
as crecnes para filhos de operários, as terv'enção num cas~ evidentemen'te alma. ' A medicação humana, · por 
caixas de compensação (em 1920, por·, perdido. jesus o atende. apôs Jigeil'8· melhor que séja por ma.is escrupulo• 
M. Peschamp,s ·e·Romanet),·donde __ sai- , relutancia ... -0 doente-recupera a,,sau, sae adequada que se nos afigtire,._PÓ• P. Arlin'do· Vif!_ira; ,s. ·J.: · ·rá, doze anos mais tarde, a.dei dos ~QO- _ de imediatamente. · O regulo déu O de falhar . e até se1· contraprodu_ce11• 
nos·fam!lla.res. exemplo'dehom pai,.interessado pelo te cousa''que não· é possível se dê 

_Vivemos horas cheias de graves_ ªpre
e11Sõe3, horas sombrias. que. prepm)ciam 
dias tempestuosos. Os. bra_dos · de Leão 
'.lCIII e de seus dignos sucessore.ii não 
!01'.am ouviclos pelo mundo a tasca do,_ na. 
matéria e comJ)letamerite esquecido _ de 
neu·~. 

Esboça-se uma. luta. terrivel entre o 
capital e o trabalho, entre os que vivem 
a · braços · com mil d!ficuldades da. vida 
e os que se locupletam (1. cus.ta do su~r 
alheio, Indiferentes ;í, sorte aflitiva. de 
oous semelhantes. · 

O amortecimento do sentimento re
!lgios~ torna. o problema ainda 'mais 
angustioso. O problema eccinomlc9 é 
em ultima análise um problema. moral 
e 1·e!lgioso. . 

O operâ1ió sem Deus, bem como o ca
pitalista. sem Deus, hão çie ser sbmpre 
entid.a.del! antagóuica.s, inimigos in·econ
ciliavels, e o nivelamento das 'classes; a. 
luta ferina de lnteres.ses· ·opostos hâ. de 
necessa.rialnente convulsionar .:: huma
nidade, enquanto esta não sa voltar para 
Deue. · 

O operariado descristianiza.do diflctl
mentc aceitará. a Intervenção da. Iggreja, 
unlca. entretanto que poderia .solucionai· 
o candente · problema. que divide os es
plrltos e agita Q mundo que jã perdeu 
o segredo da paz. 

A Igreja .foi se111p1·e a defensora im
pei·térrita. dos fracos, dos pobres e hu
milde~. 

Dar a. outra entidade qualque1· .a -prio~ ~ 
.rldadé no movimento de redenção do 

. proletariado é clamorosa · Injustiça. · 
Pio XII relembrando os ens!namentoo 

de Leão XIII e de Pio XI, reconhece 
a· absoluta neces.sidàde de um · reajusta
mento soei.ai, o justo salãriv deve pro
porclcnar a.o operário. uma vida. -digna 
de um 110mem livre, cria.do á ·;mageni e 
semelhança. · da Deus; Deve ele poder, 
com o fruto de seu trabalho, sustentar 

. e educar sua fami1!a, preca.ver-se con
tra. as evimtu11.lldades · da existência e . 
g1·angear os meios de tornar-se por sua 
ve~ pequeno proprietârio. Ora; esse füeal 
ainda nlí,o foi atingido e nem parece 
que o seja tão facilmente. Só a lgreja 
tem autoridade inoral para lembrar aos 
homem deveres · sagra.dos que não po• 
dem menosprezar 1,em. crime. 

El a; Igi-eja e aos homens peµetrll,dos 
. de .3CU espirita que devem os operários_ 

as legitimas conqulsta.5 da_ clas;e, 
Parece 9.ue .vivem esquecjdos desta 

verdade ájgun:s c:atólicos mal- esclareci
doo .que vivem a. extende~· a:5 mãos aos 
pelares u1tinig9s da. Igre,i_;i.,, e· da_ civili• 
zação. A I~·eja us1sna· i)elo EsJ:)!1:1to 
Santo, a. Igreja. com a. qual está e. es
tará até o !im dos seculos. ;mi Oivino 
Fundador não precll;a._ d(} lições de nin
.guen1 -e multo meiios. dos mai.s. 1·ancor9-
sos i11imigq_s de oeus e. das almas., 

1857_: Daniel Legrand, filho subm!.sso seria_ longo ,enumera,!' esta série de bem-estar de seu filho. c~m o remedio de Deus; poderoso 
da Igreja ê o p~imeiro que Ja.nça.. a. . benemerência da. Igreja. A. Igreja cos- Cada pessoa. cloente deve merecer para curar qualquer doença, sem P~ 
idéia. de uma. legislação operaria. intei·- tuma lançar a idéia; suaviza. em segui-. 0 nosso .interesse, no_ senticlo de nos 1·igci algum sem dolorosas surpre-
naciona:J. · . ' .. : : ·_ · . , _' · . . dá os costumes e 'usos que estão em . c!i'spormós a. presta:r•lhe o nosso ~o-· sri~ e funestas consequencias. . 
_ .1880_:, _ ll: _ fundada. a. pi:,_imeh;a _coope- voga, mediante a. creação de um& nova corro para. alivia-la em seu sofrimcn'. A Extrema Unção é um remedio 
r.ativa de '·crédito, em 'Foligny por -M, mentalidade; faz finalmente, apelo. ás to. 1iJ este o- ensinamento de Jesus: divino que senão restitue a saude 
Milcent, · católico. . . ·. .. . . . almas de boa vontade e estimula as "Tudo que queres que os outros te do corno, {porque nem senipre seria. 

l.883-~884:·. Eii.se'homern'._ 'd~ .De~, 9Ue iniciativas · · .fncUviduà.ls. Este · método fa~am: deves lhes :'fazer igualmente'.', de · vantageh1 para a · alma) i!rempre· 
foi Albert, de. Mun, apresenta um -pro•. prudenre, cheio de :.sa,bectoría:, e muitas (Luc. -23. 31). · produz grande· bem. · _ . · · ' 
jeto de lei sObre 'a ·instituição dO sind!~ vezes ma:1s: rápido. por ser .lrresistlvel Ao doen't'e não. d1:we faltar a ·assis• Quer o Apostólo São Tiago, q11e Ci 
cato mixto, com.direitos _1k i-eceber:dons éstá. em -flagrante oposição com a. pre- tencia. medica. "Honra.· ·o. medico, proprio doente man_ge cham:ir o Sa.-
e adquirir imóveis "para a. criação de 'c!pitaçlío • da,s 1,eformas - revolucionárias. porque ele 6 necessario, porq_ue o cádote. :IIl claro, porque .a: primeira. 
habitações _ ope1·árt.iui, cie ·: ~~!los para:· a. Tudo Isso. comeguiu a Igreja. vence11do Altissimo ·é · quem O "cr'iou''. , (Ecl. condição é querer receber o · sàcra.-
iritanéia. ·e' a. juventudé/•· ': . . obstá,cujos .. J;mmanamente. insuperávei:s. 38. 1). Se o corpo do enfermo tem inento e '1)11,ra sua dígnl'l. tecepçãó ~on• 

;_silG: _o meÍi_mo _ A(~rt\ ~e ~un _e. Dlflcuidades .!Ínen.sas nos S!Ícu.Jos IJW;a- direito à um'. tratamento· que seu es- · venienteinenté se preparar. Não ha 
.Mons. F'reppe! propõem uma. lei i;obre d~ ,d!flçulda.des nã<. mencires nos ,dias tado exige i alma. 0cjm· tão. pouco motivo - de se entregar a· .. seusaj;õe~ 
as aposent;a.clorlas operá'riãs:· · · · ·que con·em. · Desde· Napoleão, sob a. 111- deve ser 11;gligen-c1ada. Alem do me- dé ri1edó. AEx:trema Unção não ma. 

Í889: A 7 ·d~··i:lezembro, Aibert de fluência- dos -íegistas J)ll.rlamentares, da dico é ainda outra pessoa cuja pre- ta uinguem,' e nunca a ninguem ma, 
Mun depun,ha_ um projeto de lei ~Óbre franco-màçoiiaria., dQ · laicismo· escolar sença ·e indlspensaveL ,· Quí'im? A tou. o doente piedoso sabe, que 
o regulamento do tra.balho industrial, éfo' antiplericàl!lsmo; da burgueila liberal ·esta· pergunta é -u'm/cios-\Jozê Apos•. cios santos oleos só IJOdelh lhe -ª~·.ir 
no qua'l dizia: "O· dia de 11 ou 12 ho-. foi â Igreja. muitas veres pei'seguida e tolos do Senhor que, com toda clare- grandes. bençãos. A visita do. Padre 
ras qúase não deixa; liberdade. ao ope•· corno que manletiida em sua: obra reli- . za, nos respónde; São Tiago, eleito 11ã0 õ amedronta. E so ele lhe ffy.er 
rárlo; com um dia de 'dez llora.s, poderá glosa e sócia!. Não olistahre · Isso, tem pelo - _ Salvador, com _a incumben_e!a. ili comunicações · necessarias pa:rà. 
dispOr. de alguns l~ta.ntes.para.·,a,fami- a Igreja. p1'osseguldo sua mtssãó ctivlna, apostoJica· · de 'nós énsinar tudo, que preparar un~a.· ooa morte, não se a!!• 

. lia;. somente o d-la de,OitQ ·hOrll.li:.lhe.-às- . empe~llad.a,_ na.resta.uração,dll, sociedade . é ._. necess;rió . para· a _salvação .. · o sustará. Pelo contrario-: abençoará. 
seguraria um descamo suficiente para em Je:ius Cristo. A legislação interpa- ·Apostolo São Tiag6 es'creve:· . ''Está. -· sua frauquezà, que lhe proporciona• 
desenvolver seu grau ~e cultura/' • c!ona_l cfo traba.lho é a traru;posição le- · entre vós · algu111 · enfértuo? · Cliari1e 1·á uin feliz transito. · · · 

E· Isto quarenta a.nos· antea qué 'fosse gisfa.tiva., em abril de 1919, . (por con- os- Sacerdotes_ da. Igreja;- :e ;estes fa- . ·se º· doente não se_ lembrar da, ne-
votada. a lei, de o!~o hor.à.51 . , . seguinte 'vinte e oito. anos mais tarde> ·. ça.111 · oração· sobre ele, tingindo-o com cessidáde _de chàµrai· 0 Sacérdote. 

·Foi um grupo de deputaãôs. católicos .· de, .ma.for J)arte -dôs princípios enuncia- oleo em iiome do Sei_lhór, _e 'a oraç-~o devh· eia família. _é ocasionar a. vlsi• 
(A. _de Mun, . J~an. 'Lerolle> ·:'De ,· ôa.U- · dos pelo· Papa Lêão XIII, · na. Enciclica da fé salvará O· enfermo, e O · Senhor ta do mini!;tro de Deus. Não ·faze-lo 
lard- Bancel, 'De Ra.me1;· P. ·Lemlre, · "Rerúm Novàrwn". ·

0
- a' 1tvi·arà· e· se ·cs't1·ve· i· com>pecados, cl ·d ·d - -. seria falta e can a e; senao 1nqua• 

etc ... ) que tomou.a iniciativa :de quase Todas as 1·eformas sociais, que não S~l;•llles-ãó perdoados". (5. :14). - É . lificavel crueldade, Falta. d~ carJua. 
todas as leLs _que fC?ra.m vo~. mais tivere111 o _bafejo e. a_ apr~vação da. tgre- 0 · enfermo . · que deve:- -chatuar ó Sa- ele · porque priva o eiifermo de .UIU 
tarde: trabalho da.,; ·mulfieres e daa · ja. ést~rão, por esse mesino motivo, con- cerdofo .. ··No·· casó; . üe este não in~alculavel · beneficio; ·cruelda_de. 
c,·eançM, ca.ixas de aposentadorl.as,.ac!- dena.d.a.s a· rnldoso-fraca.sso. - se lembrai" de·sta ·necessidade, os porque expõe_ 0 enfcfrmo ao 'pérlg~ 
dentes do -tra.ba!hÔ, arbitragem i pártl• ·1'Tlnguem sâbe ·o que está reserva.do _ pal.s, 05 filhos;'o~ pa,re~tés··~e amigos de morrer em estado, de p~cado,-·é lr• 
cipação dos·. beneflclos,. capacidade .sin- para .o mundo após; a. guerra cruel que defem •rázer coin que se decida.· a. -remissivelmente -se ·perder. · · 
dica!, habitações operá.ruis, escO'Jas pro• vai amontoando rui.nas sobre 1·uinas. · , · = d ·· d A t l d · l 

. fisslona.irl, contratos 'colêtlvos, étc •. - Seja ·como, fõr;, ca.bet'â- a Igreja. invicta cumprir a Ol' ~-m _. o .. pos o·º e Nada, pois, de séntimenta ismo 
Etii 1929 ....: com· um• ánte·c·ec1· 611-0-la. ·de ·isto . . . · Cristo, em seu proprio interesse, e malsão nada de pena. mal entendi· 

.. de Jesw; Cr fazer ·sur/pr a.· luz das para sua propria salvação.·· As van- da e· de -contemplaçã:o•perniciosa/ Os 
sete anos --'- a.pareée no·s "Ana.les- de · · a humanidade que· hoje está sofrendo tagens são. b_en1_ patentes e_ São Tiago do~ntes .devem S./!-ber, (!Ue na_ Igreja 
"L'A,C,F.'' O primeiro· e.<itudo de cón• _trevàS·.é preparar_. dias 'h1elhores para ·miuucio"an'ente 'as enumera. ' ft !d · N 
junto sobre' as feria.s ·.ernunêràdas: Na. , 'as conseq'uené!a:i da apoitiúiia· das na- ~ , . ha. um sacramento, ins 1 _u o. por. _os• 
.França,· rera.m o.s · cat61Ícôs 0.5 pr!ineiros · çóé~. · Sendo a Extr(}ma Unão um sacra- · so Senhor, espécialmerite com· o fl)ll 

·, , < •· 'mento instituído por· !'/OSSO Senll0l' de. dar alivio aos· enfermos, dé OS Có:l• · 

OUTROS MUNDOS HABITADOS 
Jesus Crist.o os s_eús efeito!$ só_ po- solar e confortar. · Que mandem eba
de·m se'r boi{s_' Injurioso seria para mar o· Sace1·dote, pois o que hablli• 
Nosso Senhor . querer se rejeità1: es• . dade ciencia e boa vontade de ho• 
te sacrament~, recebe-lo · .com receió · men~ não é capaz de conseguir, Deus 
e medo, q·uando é êérto,. que foi ÜJS• . O fará pelo bem estar do COrp·o· e da. 

- titui<lo unicamente, para b1mef.iciar -a alma. · · 
- - -. -- . a_lma. e o corpo tam'be'm. Os efeitos Que desapareçam entre os catoli• 

Pe~ 'Vicente- ·M, Zioni. <1ue na ahna vrôduz, :são _cinco: 1.0 cos 05 perjgosos e pe1·niciosos pre• ·(· o- -5 N D p ·) -trl\>Z a remissão dos .peca(Jos veniais; conceit9;; ,ci:Jntra.,~~té precioso_sacra• 
· O. • • · • _ • · · · · . 2.0 extingue, ta1)1)>en1 os: ~eca,:ios_ gra- mento. 'Que nãq/se repitam mais os 

.- - , ves, -que, aiu4a e?tis~lam _ora por !)S• tristes casos do chamado do: Sacer• 
11: muito_: comuin - pará 'não· dizer ·, P,.1'.tlfil,llarldadc:; _ u~tnaladas na · su- quecimen.t.o _na confissão, P\'.l!-,-P0r fai, dote à cabeceira de um enfermo; na. 

absoluta ~- ent_re ·o·!! est,iri.f~s,_ ª' crcü· 'pe/ificle · ;d~ JVlarte ·'coníó: · reveladoras .- ta _de conheclm(;lnto, .mas que O doeu- ultima hora, -quando mais· ·uada te, 
ça na existenéia' de ·outros niu:ndos d_a ·.,cisl!5t11rt~l~- ~-e' s1r.es.)nt~lli;entes . te_ os confessaria, se deles _tivesse noção não tem de-que se passa co1:n 
)1abititil~_s, al~nr cii;, - 1iiân._e"qi.-. ~n:i '11

11e ,S~; :11_ cderã;o.~_)l'!-t~r _ _prl)_ lilr,· CQ\ÍlP_.: ·.p.r9_~u- .- .. 1_· em,..r. ª· nna e;_o_ ºª· sião_: l)a __ ._ra_ . i_s __ t_o, se_ ._,l_ h_ é . éle;' . Q_ue não -no_ 5:,acente_§à, que_' por 
vivemos.e· · · · •·· .·- · · ··: ' ' .. ,z1~· pr9y?:x~t,irie11,~,.PP-'° tà,ii. .s~r.e11., •. oféi;ces;;; 3.0-,-,p!3rcl1>!t as :penas pode fazer -à o saorameittàdo minhua 

~Náíi · -tartaní' inrétfunsas •'i':êveiàçóes •:, ~ \ a~~p,alç; }\/d.o:,': ~y_ànW _ se : ~it;se , teinpoi·ais.;.·_ 4;0 'caucéla os .. xestói;' ílo uma·· tola_ .'preocupação: fiquemos pri.: 
: ·sensa'ciótíai!Í-'sobre- ;o ;áss'unio;--: -FJ a .' $9lfre a1n:c1r.ac.têr}sfica:; d 011. h_abHan· · P.ecado. ori~hià.l e atuar, ,a incliµ_ação · · v:·.tlos do 'divino socorro; ·,justamente 
;li1aqÚll1à psicOgr;i,fica: do''"fracassado , tei màrc.i~_ncs d~_ve. cons:def~r'.se: fiO• • ªº mal; e o torpor do espírito, o aba, na. ho1·a ·, em que delé menos podemo11 

· _me_-_d_ íuúi de_:• J?_· edro ·_Léóno_ldo ·u;;::.. se mo· fruto· 'da ·1magina.,~ao c·om·o· p;•L'·as · 1 t·b· d ·,v· 1· __ escI·_-nd'1·r•.- · ,,,· · · · · ,.. ""' - . , · • .. .... , · -·. . . ~ , · .·. : .· "' tuncuto mora, a 1 ie_za_ e a · ureia 
canta. tlb . registrái·,' dê' -tempos : em ·_novelas'! .d8 inorbida ~ailtasia.. , -=~===;;;;;;~'fõ"==i==;;;:====================== 
tem pôs, as· mais curiosas e fa1itasti· Estas .v.erjficaçõêa;da,Çiencla Oficial 

. cas lliensag~ns ele Màrté· oÜ de_· i'l\lal- ,J!Q~;~r11a,. con_!fr}lla~:i,s ;PQSltJvaÍiJeute 
' quer oul-ro el~rnelttO "s!d'éie-Í,; -. ' .. pelo,ilustre_.()_nrnnd!almentc.conhecido 

SEMINARIO .. CENTRAL DA IMACULADA 

. · Na Enc,foJ1ca .. ·~uadrage.;;ilw~. al)no ", 
Pio XI_ · faZ.: a prl11.çlpio · o· _ balanço dos 
resultados obtidos pela "nenim . Nova.
rum", e. grande carta do.s t1·abalhado-
res. , 

saiu o-Estado da reserva. que lhe im• 
punha o antigo Jibera!Lsmo para vir' em 
:;ocorro das classes trabalhadora_s, medi• 
ante uma pol!tica. francamente social. 
Fw1da1·am-se e multicaram-se orga11.iza
ções operárias e até patronais. 

O que mais' admira,· entretanto, é : •. ,Sfr .J. ·1-1; 'jeans, .sec1'etario .. da R9yaJ 
a ingenuidade dG·tanta gente quê pen'·-: Society, -ge Lohcires; .e~1 um seu es
sa "Eer isso "tudo' .verdàde ! · · · . tµdo. sobr_e ?-. tisica no U11iversq, as

Tant(\ · mais qüe :o ·Espiritismo· não · _ i,im ,às r,é:,ume o· dii;etor do Observa-
tem o ·menor es.c1;upulo em· afirmar torio astronóI\lico def. São ,Miguel (Ar-

D·. Frei,. Vi.tal. e a carta 
do -Cardi'al. A,ntonellf 

GONCEl~ÃO DD IPIRANGA 
. tai11 disparates em nome· da · .Ciencía. . gen~ina)-: . . . . 

e da Revelação. "C"nçlú,rpôs, pois, ;iàljénfando que · Transcrevemos do. n.o de novembro 
do,,. -"Al)ais f'ranclscano," 

Truac9rreu ·dia 9 o 88.o aniversario da fundação de1111à prestigiosa 
Ca~ de formação sacerdotal - Sin_tese do seu desenvolvimento 
- ·Figuras ilustres do, Episcopado Nacional formadas pelo Semi• 

nario de São Paulo - As comemorações da efemeride 

Após a 'data ela lndepe ndencia nac 
cional; em 1822, o fato mais notavel 
na ordem· religiosa. foi a fundação 
do Sem!nario Episcopal de São Pau
lo, .mais tard_e Provincial e -hoje Cen-
tral, em 1856. . 

Eram já. passados -1 -·· secnlo e 11 
anos da .criação do Bispado, quo.n
.do :se deu a inauguração solene 1ks· 
se importante estabeleciq1ento _de for
mação · eclesiastica. F.o! seu desve-. 
Jado .fu11dador- o _primeiro . Bispo bra
sileiro _da Diocese, paulista, filho àa 
fidr,,lissima cidade de {tú, o Sr. D. An
tonio Joaquim de: Melo, de santa 1·e· 
cordação. .. . 

·uté o presei1te têm sido seus zelosos 
e benemeritos Reitores: Monsenhor 
João Alves, l\lonsenhor 'João· Soares 
do Amaral, J\lonsenhor Dr. Camilo 
Passalaqua, Monsenhor D1·. João 
Evangelista Pereira Barros, Mo11se

. nhor nr. l\Jaximiano ela Silva Leit.e, 

A missão social di,, Igreja não data 
apenas de Leão XIII. Vem ela de lon
ge, Estão suas origens 110 proprfo. ber
ço do cristianismo que transformou a 
sllciedade corroida pela escr1>vidão1 . pelo 
aviltamento da mulher e· desprestigio do , 
operário. · 

Na Idade Média continuará. a Igreja 
esta penetração da sociedade pelo espi
rita cristão, que adoç.a. o costumes· e 
prepa.rn a.s instituições sociai:s. 

Foi um Incrédulo, Vltor Duruy, quem 
esc1·eveu: "A uma sociedade violen
ta, ensinou a. Igreja a doçura. A ho- . 
meus vingativos ensinou o percião; á · 
hierarquia., feudal opôs a igualdade de 
todos- os homens; .â turbulencla, a di:sci
plina; á opressão, i liberdade; á fo,·ça, 

* *- * · · nem_.-~ ·Asttonomia, nem a Filo~ofia 
Quando nisto· _·pensamos, ficamos natural, nem a Revelação d ív'\na, nos . ." /1. 2o de dezembro 'de 1873,' 0· Barão_ 

tristes, pois Verificamos• que o excr- f<>r11ecem rc1zó·es :positivas qúe. nos dé_ Pe-nedo escrevia ao govemo brási!el~ 
cito de loucos e desequilibrados que o~rlgu~m ,a. c1c:fmltir hab1ta_ntes, em ro: '~'Tenh'ô agora. " prazer de comuni-
ha de ip~àdir o mundo, como conrn- º\!tros, ·,planetas; .. Antes, muito· ao · _car a v. Exciâ. a soJqçãÍ:dl:nal dà ques-. 
quencia logica da. guerra atual; já· c~n.tr.<1rJo, · a Astronomia· ainda .não tão .que me trouxe a· Roma .. É· a 'mais 
está se .infiltrando pelas nossas pia- viu : solucionc1dàs todas c1s difi.culda- satisfatoria possiveI; Por •ordem êio s. 
gas, como direta e imediata eouse- des contra a existencia . de. tais ha· Padre; 0 cardia! Antonelli escreveu ao 
quencia da difu~ão ela doutrina es- : bitantcs; :da Filo:;ofla naturlll já :;~ Revmo. · Bispo de Olinda· uina carta 
pirita. qoncluiu, de modo. explic:itci, q_ue · os oficial,. fazendo-lhe ce_nsurM e· admoes-

Com efeit'o. argumentos aduzidos em favor da plu- -taçõcs ,sobre: sçu· procedimento c. reco-
a) _Elll _toda a Sagrada. E_scritura ralidade dos mundos habitado-s e.are- -mcI1clando•l!1e. qu~. I_evante eis interdi-

não há uma passagem, seq\J.er, em cem de verdadeira forçc1 · probativa.; tos lançados sobr~ as Igrejas de sua 
abono da pluralidade dos mundos lia· . finalmê_nte, q_uanto .à Rev_elação dl, . Dioce.se." .. , 
bl-ta·dos,·a· 11a·o _sei• 9-u·e, ..:.._ leva_ dos pe-- vJna não se pode de'duzir . cousa ai- · - · · ·De · fato, advogando, a causa elo go-
la 111ª. re· - .os J10111e1's l''e detur11em gufoa ·nem _pró, nem .con_t_ra a e,xisten- · · • " -vemo contra O. Vital e. o Episcopado, 
O 's-entid_o, _empres_ tan_dO·!Íie SUaS idéias !,la, em OU~ros. astros;' de seres hU• . - · • 1 . · ,tonsegulu o , Barão dCl.· _Penedo Uudir. o 
e seus preconceitpsi · ·' manos const itu di;,s no estado natu- · s. ·Padre sobre_ a qu4l!,t.ão, . o culpado era 
· b)· Nen1 e· d1'ver·sa_ a· conclus"·o ·1 a ral, é111bora. pareça· menos conforme · · -" " · o Bispo Capuçhinh_o; nem se devia ad-
cl·encia. · · · aos seus . ·e __ nsin·a·men.tos a opinião . 

· mli-ar vi:sto ser êle 1nuito moço, exal-
Esta, pelo ·seu mesmo metodo .c,x- daqueles que pr!lte nd.c;m- coloca,r e·m tado e. inexperiente. Por causa. dêle, o 

perini.ental, someilte pode afirmai'. __ ele out~o15 , m11ndos, seres humanos e)eva· Episcopado estava contrário às Çonstl-
ulll ll•odo categorico . a··_verdade c:en- dos ao estado sobrenatural; • - · ·· ·· · , · tulções do ·Império; e_xcomunhões cho• 
tifica ou. expe1·imental, controlavel Conseguintemente, a terra é o uni- . viam· sotire. Q povo _e. havia .perigo de· 
Pe.la- obse1·vaça·-o c1·ent1'f1'ca.·. · ... · co. pla.netá habitaêl_o. por hon,_ens ele- . - . 1 motins, porisso o Governo processar a 

_Até então, os :aspirantes ao sa; 
cerdocio _,que desejavam adquirir as 
ciencias eclesiastlca)l frequentavam 
aa aulas dei Convento_. de Silo I•'ran
ciscó; na qua.lirlade. de. alunos ex
ternos. Em .1S5.2, u, Antonio Joa
quhn de l\Ielo em sua Pastoral ôe 

Monsenhor Alberto 'l'eixeira. Peque' 
no, D. José Gaspar de Afonseca. e 
S:lva, D. l\lanüel da Silveira D'Elbonx, 
Dispo Auxiliar de 11ibeirão Pretr,, 
l\lonsenhor Dr. l\'lanuel Pedro· cJa. 
Cunha Cintra, atual Reitor que supe
riormente dirige os destinos da. pres
tigiosa e ve!ha casa ele educação 
eclesiastica, hoje transformada · no 
magnifico Seminario Central d·e ili· 
versas Dioceses brasileiras. 

o direito.· Coittra os senhores soberbos, 
protegia. o esc,r-avo: contra o divórcio e a 
p01iga.mla, defendi.a o.s direitos da mu
lher, da creança, da familia. O Ponti• 
ficado fala n em nome . e · em fi~igar do 
direito popular." 

Esta atmosfera mais favoravel vai 
permitir, no século XIII, a creação de 
llma. organização do trabalho, que re-

- Tu·c10· 0 - ·qu~ fog·e de·s· te a.mbito,· 011 vad.os · ·ao . estado .s_obrenatural.. So- · . 
~ · · · · os Bispoo. Com essa, brilhantis.sima su- · 

· - ·1·1e1·tence a· 11111· a· . c1·encià 'fantasista e bre i_sfo nã<> pode pa i_rc1r, a menor- du-. Jeira é que o Ba.rão de Penedo coru;e-
. ele simples rotúlo-; ·ou, se real, per- vià<1,_ 1 Pllig .-SJ: · ExisJem outros mtm· gulu, enfim a.. carta, cujo conteúdo vi-

: saudação a sett's diocesanos, tratou 
sucitainente da tiJpdação dê nm 

•_ Semina.rio, de confoi·qiidade com as 
sabias disposições do Concilio Tri

. denti110 e, após to.mar posso em Sfo. 
Paulo, pôs em lmédiata :execução seu 

, projeto. Para -.isso,. nomeou uma c:o· 
l!Jissão dando:Jhe personalidade jurí
dica,. a com poderes proprio:i, separan
do os. benu episcopais e os àa l\litra 
do. patrimo1iio do Se;'11i11a1·io. · . 

O primeiro· ato dessa comissão foi 
cÓmpràr um vasto terreno para o fu
turoso edlflcio · oo atual bairro da 

, Luz, pela qua;itüt rló Cr.$ 8.000.00, 
fornecida pelo Bispo_ Diocesano que, 
1fara esse .filli, ·angar_iava · esmolas e 
donativos. . · 

- A êo:nstru~ão do velho _pi·edio do 
Semlnarlo . iniciop-se e1ri 1852 e, aos 
9' de novemhi·o _ de i856, dava-se s 11a 
fnstâ.lação soiené. ' 

Foram os primeiros professores do 
· novel lristltúto eclésiast!co os ih1s

trados ·Capuchinhos: Frei Eugenia 
de Ruinllly e Fi'ei Fil·in!no de Ceute .. 
lhas que, antes da ahertura do Semi-

-nario já lecionavam Filosofia e 'l'eo .. 
logia dogmatica e m.,r~l no Paço Epis
copal. 

DtJrante 25 anos estiveram ã fren
tEf da·· ed1J.cação do Clero paulist1-i os 
Réllgicisos -Capuchlhlios- até. que, em 
1878r no · ep1SCOJ)ado d'e ·. S. D. Lino 
Deodato Rodrigues de «Cat'valho, de 
acordo -0om os des·ejos dó :p!eàoso fun
dador,-- passou a _r;er a(lmil:istrndo o 
Semiilario por Sacerdotes do Clero 

- Seculàr a! {m:ínadós. ~es~a ~.t'-qc~ 

lnumeros Sacerdotes, Ilustrados e 
zelosos sairam dos bancos do nosso 
Seminario, para o serviço da, Santa 
l,;rej... ,, 

i\Juitos destes foram elevados à 
,àigniclacle da plenitude do sacerdoci•J, 
honrando assim numerosos Solios 
Episcopais de São Pa11lo e do Brasil. 

Em ordem crnnologica J,JOdemos re
gistrar D. Joaquim José Vieira, Dis
po ele F'ortaleza e Arcebispo Titular 
rle Cirro; D. José Pereira da ·Silva 
Barros Bispo ele Olinda, do_ füo de 
Janeir~ e Arcebispo 'fitular de Dar
mis; D. João ·Batista' Correia Ne:-i, 
saníloso Bispo do T<JsJJirito Santo, de 

. Pouso Alegre e 1cle Camp:nas; D. 
· ({;onclue oa 6.• pailm,)_ 

. presentará ,na hil;tória. uma das mai:s 
belas conqui.stas .soei.a.is: as corporações 
Nos tempos modernos não têm numero 
as iniciativas· do catolicismo -social.·· Dele 
vie1·am todas as 1·etormas que contri. 
búiram não pouco para melhO.rar as 
co1idições dos operãrios. Citemos ai• 
guns exemploo apenas. · 

1814: A primeu·a !ei francesa sobre 
o . repouso · semana.! foi vota.Qa a 18 de 
novembro, no inicio da, Restauração. 
· ,184-l, ,.22 · de ·março: :Primeira. .lei que 
reg_ulamenta .e limita'o trlibaJho.das mu• 
llléres .. e das êreancas . nas fabricas (lei 
p1:Óposta por Monta.leinpert e-·um grupo 
de, católic~). . .. 

·,.-.; .-- ·.I·· 

OS MELHORES "PREÇ,QS 
E .A MELHOR· QUA:'LlDADE 

;- ' ... ·_ . - , 

l'RESUNTO E F1Hos - v1NH0s· F1Nós, FRÚTAs 
BlSCOUTOS ~ BOMBONS - G:ENB~ô,s')~LlMiiNTic;~üS 

EMPORIO MO~rr:Ê~·EGRô,. . 
Rua Au,usta. 1,559 ('Usq. ·R.Luiz C!-leihof- fone:·1-~'.º-ô35 

Av, 
MERCEARIA 'AVENIDA 

Brig. Luiz Antonio; 2,098 ...;, .(Em frente à Jgreja 
!maculada Conceição) - Fonl!l: 7.5453 

tence ·a outl'a ordem dé con!Jecimen- dos habitados?, 19'40;pg,'155·157), 
tos: a. saber, a Tazão e a tê, ·_.' _ . * * * ,_ . 

. Ora, nem a Verdadeira Clencia ;Ofi- Diante disso tudo concluiinos: 
eia!, jamais afirmou- e. menos a.mda 1) Se a. ciencia verdadeira dos 
provou ·a existencia de o.utrns p)aue- grandes sabios nada . afirn1a catego
tas habitados; alem da ,~erra; ·ne.m .a. ricamente sobre. ,os· )labitantes extra 
razão humana e a fé af1rmara1n: cou- terrenos que valor. poderá. ~er a. te. 
sa alguma a respeito. se 'positivamente . saturada de igno-

.Nenhum espirita. do· mui1do jamais . rancia. dos grandes ÍlJentores d.o Es
poderá provar isto . categoricamente. .. pirtismo? 
, Lo1;10, a doutrina e,spirita relativ~ à 2) Se. a -cienc;ia ._ verdadeira propen
existencia de OUt!'.0$ mul!,d0S hab1ta.- de, COlll -enormes probabilidades: lla
clos· não passa de,_ mera· afinnaçâo ra negar a exlstencia.· de outros mun
gratuita para ei1ganar os· fgnora,nte~ , dos habitados, que valor pode.tão -ter 
e incautos. . · as afirmações categóricas. de alucina-

11 0 que se afirma gratuitamente e d.Js fantasistas é mediuns psicogra
se,11 provas, gratuitamente se ha de. · fos dr/nénhuma cultura intelectual e 
rejeitar e -desprezar. ·cientifica? · * * ·* 's)' Se não temos . o ·cabedal ele 

Não deixará de sei; J,nteressante, - clencia, dos grandts. sabios da hlima
cremos, nós - reproduzir ·os ensina- -nidade pelo menos sigamos, tambem 
mentos -de Puig SJ, um dos maiores nest'a materia, serena e imparcial-
astronomos dos nossos tllas, relati- mente, a voz do bom'-senso, que já é 
vame-nte à questão da piuraliditde dos Indicio _bastante de grande e precio, 
mundos habitados. , : · , . · . . . sa sabedor:a ! 

Depois de repassar. uma por uma E o bom senso nos impede de subs-
toclas as sentenças e hipoteses sobre . crever a doutrina kardecista da. plt1· 
0 assunto, e de- te-las. cr~tica.do, sere- 1·alidade dos __ nnfad.os, babi_tados,_ .. 
na .e imparciarmente,. assim co_uCl\le 
0 grandA. cientista: - _ , . . . 

CABELOS BRANCOS 

vNICOS DISTRIBUIDORES DA 

''Quanto à POSS181LIDADE da vi• 
da em Marte (e em outros planetas 
ele condições semelhantes) as Investi
gações feitas · permitem dar como 
certa a possibilidade da exl.stencia de 
seres ·Inferiores.- .. " . Quanto- aos se 

1 - res superiores inclusive o llomem 

1 "tão pouco se pode neg~r ab&Qluta
'.mente a possibi(ldade. de viver-· em MANTEIGA .. "BANDEIRANTEº. 

t::NT~ECAS A .00.MICJJ.,JQ FRESCA EM PACOTES 
M'l!rte. -.. " · 
· "Quan~o, à.· PROSA!ilLIDAOE, po

rel]'I, de.s!,la exlstencla podeme1, catego. 
rlcamena--affrnia'r- t!UC nci1hUll!!- dali 

. ·. ~ . . ~~ ... -_. 

mos acima. 
Des~java o S. Padre salvar a Igreja 

da ·deshonra de ver seus Bispos proces
. sados por um tribqnal maçon e tam
bem , evitar .-os perigos inventados pelo 

· · embaixador.- · 
Ao chell'ar a carta em_ meiadqs d(? ja

neiro de 1874, já- se eni::ontrava pri
sioneiro · o· Bispo Capuchinho -no_ /1.rse
na.l da !Vrarülha. do J'l.!o, o sr. Núncio 
não'teve ·coragem de apresentá-la a O 
Vital, e porisso incumb,·l da tar~fa e 

· D. I?edro Maria de Lacerda, dispo _des-
sa cidade. · 

Lê-a tranquilo o prisioneiro e . viran
do-se para.-_ D. Pedr9: __ "De bôa. .vonta
cie obedecerei às or(lens . do Cardial, mas 

·. -Preciso de explicaçõe~". Sim,- faziam-
. se • mi:stér explicações, pois como. era 
possivel que o S. Padre désse aquela or
dem? Nãlffôra êle mesmo, pouco hàvia, 
que com um breve ·"Quan(juan doJores" 
cfrdenava. aos .BLspos brMileiros proceder 
contra· a maçonàr!à daqui,-·por ser ma-· 
léflca e· idêntica à da Europa? Como 
então levantar os !nterditOil? Seria a 
vit6l·i.a. da. maçonaria., dessa blafesma, 
menos desejosa de punir um jovem Bis• 
po Capuchinho, do que desmoralizar e 
Infamar a Igreja Católica.. Então· capit11-
lar . éíe ago1·a. em triunfo, porque prisio
lleiro de Cri.sto?. . C3:pitular depoi:s. de · 
ter mostrado ao . Bra,sil estupefato . a 
5antidade di,, Iggreja, qi~e condena o 
erro e a iniquidade até nos governos, 
ainda que isso lhe éuste a vida de seus 
Bispos? .•• 

Não; a intuíção de D. Frei Vital di
vlsa,va. longe, bem longe; o S. Padre 
fo1·â engana.do, aquela. carta. era o re• 
.sultado da. brilllantissima. vileza'' do em-
baixador Penedo.- . . 

Flrm11, intrépiclo, p~ a. cai-Tu. no bol~ , . . ·, .. 

so e com êsse simples a.to, com essa. su• 
)lll!no desobediência, salva a honra 'e a. 
gloria . da Ígreja, - . . . . . 

Nunca. em toda. _ essa · . sacrílega ll.1ta.. 
brilhou mais · intrépida e sofredota, -ai 
figura de D. Vital. . 

. Mais intrépida, porque poucos · pei·ce• 
bem o· alcance . dêsoo; gesto:·· não·· exe-
cutar uma carta de Roma.' . . . 

Soubera. o governo, devido a. impru• 
dêncla do. sr. Nüncio :ApostóUco, da, 
chegada di ·carta; instava_ por t<>dos os 
~elos pelá sua publicação. ~ .. outro 
lado, a. impren$a. maçonica .·fa.zla ._p1-es .. 
são no governo, mostrando-lhe a, fra .. 
queza _de não poder impelir o Billpo • 
publicação. . . 

Choviam irtjürias. contra a s. ·sê, chc• ·. 
gando-se até à calúnia.. . .• 

Que. se1·1a, pois . da honra da. Igreja., 
se os maços obtives.sem . a. publicação 
® carta, extorquida. pelos, mei.ei-icos do 
Ba~ão de Penedo? Natu1-aime1* le
vantariam a. cabeça, como que r!lhiíbi• 
Jitados_ · e gozadores·· da estima'· da Igréja. 
como bons e ·virtuosos· católicos. Não: a 

. pérspicácia d«i', D. Frei \Tital . mediu to .. 
das as co11Seguência.s e sua. heróica. for•· 
taleza arcarlà. éoni os sa.crlflcloij, atê á 
propria vicia. : . 

com êsse ·gesto mostrou quê os ma .. 
ço1is do Bi·asil como os da. Eu).'Opa es• 
tavam .· excomungados e pó1-tanto não 
poderiam de modo -nenbúm, pel'~~cer 

. às Irmandades Re!lgiOÍlM, · . · ... 
O S. Padre, a·o sáber mai.s ta.i-cíe, a 

estado. da questão, mandoÚ ao - Bispo 
CB.puchinho . ~ueimas.se · a.. ma.lfad.âda. 
carta, e uma.. comissão .de Cà.rdiais em 
R~ma. dizia des.sé ato: "Foi· salva. a; fé· 
e a Honra. da. S. lgreja. "Eis 9 estu1>L°. 
do elogiÓ da fortaleza lntrépfüa! 

TodavJa foi nessa tri:ste. e_merg~ncia 
quo, a.o· meu parecer, cttlminàl'am os 
sofrimentos de · D. Vital. P.figÍµ-a~.se-me 
-ver aqueles dois olhos de AràJJ,,. r,er~
crutarem anciosos o horizontê como qúer 
o buscar. lá ao longe: o vulto. dum·ve .. 
lhinho vestido -de branco. . • ·s .. Padre, 
S. Padre,> nein vês me compreendeis?.~ .. 
Fostes enganado! . · · 

Até a!f tivera. a consolação de luta.r, 
certo da. aprovação 4le R9ma, mas ago .. 
ra, a. carta .. , 

Mal.5: o Episcopado, os vigários li&•. 
bedor~'. pela. 'imprensa.· da carta vin,dai 
come~ara.m a vacilar: entrou no meiO 
dêies a. : c,mfusão, iam-se afastaÍtãó clil 
D. 'Frei Vità.l e a. maçonaria. exultava Ele, 
o grande prlslonelro, · havia de sofrer 
muitis:;;lmo éom tão l~tlmavel e~tado d~ 
Brasil Cátólico. · 

Miis não baqueou; antes "ergueu-se 
como u1~ l)!'Odigio a.os Olhos de inult0S ", 
Sim, era. realmente o assombro do Bra• 
si! aquele Bispo tão jovém, sofredor a 
intrépido,. que . êo.Jtl · um simples gesto: 
não executar uma: carta de Roma., que• 
lirou a. testa da. mai;onaria. 

. sublime desobediência.. que salvou iJ 
· 110ru·a e a glória da IaTeja excomU11• 
gando ~a,~·~ Y@i! a,. Wll~ ma~., 
narmL" · ... :-·'-:: ~--- ,- ------ · ~ -

.,.,, •... \ 

.... 
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~ão Paulo, 12 âe 'Kovembro ãe 19~ 

JOIAS Ultimas novid.ades em JOALHARIAS, 
MODERNAS de ouro, tubis e brilhantes 

ESCOLHA ·EM OBJETQS PARA . PRE~ENTES 

N-otas Miss.ionária s Pregando e Mart~dando •••. 

NoHa rMponaabll~ade d<O ,_,,., Blondl, "°'"" da coo- ODIAR A SATANAZ E • AMAR O DIABO 
.GRANDE · · gregação .da Propaganda. ·de Fé, 11a qual 

Grande variedade em RELOGIOS das melhores marcas suissas 
· ···ee. 'uma fi6 ·a11na\ise perde.;se, .51! l!ll confirma a morte trágica do Exmo. 

um 'só ·mJM!onario :'ge encontr.use em•. Monsenhor· ·Francisco .Wolf S. V. D.,. VI• 
baraçado ~· seu apo.,tolado por Jalta. ·gárlo .Apost6Üco da. .Nova Guiné Orlen
dos recur&is· que nós, podemos · dar, , tar· que pereteu juntamente c:om .62 
.ca,rregàr~noo-la.mos. de'· nina.. responsa~ missionários, entre· Sacerdotes, Irmãos .Casa , B é·n:.t·o b111da.de . que não 'podemos i;uflclente- é Religiosas. . . 
'ftlEnt.e ava.li.ar, atê· o fim da nossa " Descreve-se tambeni a morté de ·ou-. 

A 
RUA 

Joalharia 
15 DE NOVEMBRO N. 331 

preferida pela alta sociedade HA 3 ·oERAÇôES 

vida. tros• ritl.5lilonários, levados · em · um 1111,..:. 
BENTO XV . (Messe, out. 19'4) ' vio japoriê:!, de· Wewak . para Holandia, 

na Guiné .. ' 

Mais um vicariato · apostoliéo Misionários portuguesea 

t. ~.· Centenario · de· DOm Vital' 
Foi criado · o vicariato apo.st, . de D~

machique, na. Veneru~Ja. ·. Desmembra• 
do da extensa. . diocere de Zulla>, P.stá 
entregue, aos. PP. Capuchinhos: 

(Christus, a,g. de · 1944. 
,, . -

A 29 ·de abrU de ·1940, o governo 
português reconheceu a companhia de 
Jerus · ·çomo Corporação Missionária. 
Embàrcaram em· Lisboa · 3 Sacerdotes e 
3 Irmão& Coa.djutores da. Companhia de 
Jesw, sob II dil'.eção do R; P. José B. 
Oonçálves, em demanda. dá Africa 
Orienta.! . Portuguesa, para restaurar a. 
antiga missão da zamQCsia., regada pelo 
~angue qo ·:veneravel P. Gonçalo da Sil• 
velra: chog:i.ram · a Lourenço Marques 
após. 40 dias de navegaçá-:>. Foram re
cebidos paternalmente pelo Arcebispo dá 

1225 · Juriadição Ecleaiaaticas -

SERÃQ PRESTADAS GRANDES HOMENAGENS A' SUA MEM,O
RIA NO RIO DE JANEIRO . 

A Igreja· Católica; S!Ígundo a, ):)Ubll
cação oficla.1 . da. Santa, Sé,: possula.: no · 
!meio ae· .. 1944, 1~25 Jurisdições. Ecle-

. .slástica& ieàldencials,: assim distribilida.s: 
10 ,PatriarcadOll, "228 .• Sedes Metropoli
tarían, 36 Arquiépiscopàls- e 951 ep!.•
copaw. Alem·· disso ·existiam · 53 Prela• 
ziàs e, Aba.dias. Nullius, 3.17 Vigataria1t, 
ApÓs~llcaJ, 130 Prefeituras, 15 "Mil'~· 
sõe.'l ,,. e Distritos "sul Juris ". · Foi · c::-ia
dà · na Nigéria a. nova Vigararia. Apos• 
t6tlcá de Ondon-Florln e na, Costa do 
Ouro, a, Prefeitura de Ácra ~ ambas 

' Aproximando-se ·o dia 27 de novem
bro, em· que se · comemora o primeiro 
ceuteuano 'do nascimento dê D. Frei 
.Vital Maria Gonçalves de Oliveira o 
iuolvidavel ,Bispo de Olinda, tiver~m 
início no dia 3 do c~rrente as excep
c:Jionais hoillénageus a serem presta
dás à sua mem·oria . na Arquidiot::e~e 
do, Rio de Jaheiro. Damos a• seguir 
·u:n resumo do programa organizado 
pelá comissão promotora. 

FAMILIA FRANCISCANA 

.r>.s Ordens l!'ranciscanas e suas 
;Fraternidades ,Terc'arias promovem 
as solenidades seguintes: 
· 5 de· Novembr~ domingo, às 7,30 
hs,: Missa. cantada de comunllâo, na 
Matriz de São .Pédro de Casca.dura 
:(Cavalcanti} - rua · Antonio Sarai
:vài, 23. '. Celebrante Mto. Rev, Pe. 
:Frei Hilarjo Bróekhvysil O. ~'. M. Vi
gârio da Pá!'Óqula. Orador, Íln;o, e 
Revmo .. Sr. Conego José 'l'avora l'i-
1:efor da Açl:ío Social Arquidioce~a;ia. 

12 de .Novembro, domlugo, às. 8 
horas: Missa,càmpaJ d<J comuuniw ,1its 
Órdens Terceiras e Associações He· 
ligiosas :das Igrejas l•'ranciscanas, 110 

adro dei ·Convento de Santo Automo 
largo da. , Carioca. Celebrante. 

Exmo:. e Hevmo. Sr. JJ. · Bento Alo.si 
l\'.lasel!a;. Arcebispo Titular de Cesa-
1·ea, · e Mauritania, Nuncio ApostoJ1<:o 

, :no Brasil. Oradot·, Mxmo . .Mo11s. JJr. 
. l3eneditó Marinho de O1,veira, V\i;a
~:io da. Paroquia de São JoH.' Lo
cuto1·,. ~xmo. r.io.ns. Leovigi!do Frau

:é.i. Vlga1·:o da l'aroquia de Santa Te
i·e~inha · 

·19 de Novembro, domingo, às 7 
horas·: · Missa can,tada de comunhão, 
11.. Igreja do Santo Seputcro - rua 
Sanatorio. ;ao, Cascatiura. Celebran
te~ Mto .. Rev. Pe. F1'ei Solauo To
mens, .o .. I!'. M.,. Comissario da Terra 
Santa. Oracior, limo. e Revmo. Sr, 
College José 'l'avora, Diretor da Aç.1.o 
~ociai .Arquidiocesana. 

25 de.' Novembro, sabado, às 20 ho
·i-as: l:lessão. magna lia .. ~scola .Na, 
c:Jioual de Música", rua do Passeio, 
corn a· hOi!l'Osa prese!l!:a dos l!Jxmu~. 
e Revmos,r l:lrs. ',Antist.tes que esti
verem· nallueta .cap1tà1, -, altas autv-
2·idades eclesiastici;s, civis e militarns. 

Presidencia du Mxmo. e Hernw. t:lr. 
· n;·Jaime de ·l:Jarrns Uama1a An:ebis
. ])O' Metropolitano do Ri od~ Janeiro. 

·Programa: 1 - iiino ao Papa, a 4 
·:vo,zes. 11 - t:laudaçao ao Papa, sr. lll. 
· ·car.ios Sá; UI - Sequeneia iia reo1a 

de Sã:i i•'ralicisco, 1\Lssate ( Ca..: 10 

·Gregoriano). iV - Allelu1a taudem 
dicite, Oraz10 · ve·cclir; a· 5 ,,o;es. V -
Sau<iação • de Pernambuco p e J o 
dr. Apoloniu Sales, Minü;tr,o da Agri
cultura. Vi - Ave Mal'la Vitoria a 
4 vozes. VII · - Memorar~, H. Tl;ü,
len, a 5 vozes. Vlll -· Dist:urso du 

. sr. A. A. Lima; preside11te da Juata 
Nacional da Ação Catolica Brasileira. 
IX - Vem· r«.iflorindo a aurora, W. 
lfenzel, a 3 vozes. X - Canto Ves: 
pe1'al,· melodia rn~sa, a 4 vozes, 

·A: "Schola Cantorum" da i•·acu1da· 
,de Teologica dos 1•'rauciseanos e e,s 
"Canarinb.os. de Petropolis", especial
mente convidados, se .encarrngarâo 
da parte artislica,. sou .a regeucia do 
Revmo·. Pe. l:<'re1 l,eto H.enias,O. !:<' •• ~J. 

·26 de Ncvembro, domingo às 10 
horas: Missa Pontit'kal na igreja ue 

:são Seuastião dos Padres CapuetJi· 
11.hos - rua Hadock Lobo, ili6. 
rontifice celebrante, l!Jxmo. e Revmo. 

· Sr. D. Jaime de l:larros Camara Ar-
cebispo Metropolitano. ' 

Oração gratulatona do Revmo. Pe. 
Antonio .Mórais · Junior, Vigavio de 
.Guaratinguetá, l!;stado de São Paulo. 

A . ·' Scholà. Canto rum" da Faculda
de 'reologlca dós l<'ranciseanos e os 
''Canarinhos de Petropolis" - que 

, pela primeira· vez -se fazem ouvir no 
·.l:Í.io de Janeiro-, se ocuparão da par

te coral, sob a. regencia do lle\•mo. 
·Pe. l<,rel Leto 13ienias. O. !<'. M. 

27 de Novembro, segunda-'feira, 
o:a do Centenario, às 16 horas:· llo
maria civtca à ~'ortaleza de São João 
-uré2. - onde D. l<'rel Vital cum

:priu a. pena, de prisão sim pies, rle 21 
Jie março de 187.4 a 17 de setembro 
de l'l75, em cujo pol'tão principal be: 
rã. ·~inaugurada uma placa. comemora· 
Úva; por especial. concessão do exmo. 
sr: . general Robert Pereira. rta 
Costa, secretario geral do Mlnisterlo 
da · Guerra, na ocasião respondendo 
pêlo expediente do :Ministerio da 
Cué!'ra. 

ggc, <.AIUt.l\iO 

ªº"º ,., o 
J.l~GlONARJO" 

No ato discursàtâ. o sr. dr. E. Vi
lhena de Morais, ·diretor ·dó. Arquivo 
Nacional,· convidado pela comiss·ão 
.B'ranciscana. 

3 de Dezembro, domiqgo, 'às· 17 ho: · 
ras: Te Deum de encerramento. cios 
grandes festejos; na l\iatriz àe ·Nossa. 
Senhora da Paz . ...:. rua 'viiicoiide. de 
Pi rajá, Ipanema. Orador, •Revmo.' Sr." 
Pe, ,Helder Camara. 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS 
CONGREGAÇOES MARIANAS 

27 · de Novembro, segllnda-feira às· 
2u horas: Sessão de gala no Te~tro 
ll!unicipal, ,presidida pelo Exmo .. e 
Revrno. Sr, o.· Bento Aloisi .Mase!la,. 
Arcebispo dé Cesaréa e Mailritania · 

. Nuncio Aposto!\c:Ó no Brasil, coiltan: 
do com a honrosa 1>resença -dos 
Exmos. · e Re·vmos Srs. Ant:stites que 
estiverem. ncr Rio. 

Oradores: . . · . . . . . 
I - Dr. Plínio Cortêa de Oliveira: 

"D. Vital - o llornem do. seÚ tempu". 
li ...,. br. Geraldo Bezerra de' Mene

zes: "D. Vital - o homern da ação". 
m - Dr. Julio Barata: "ú .. Vital 

- o homem de Deus".· 
A parte :coral ficarã a cargo de um 

grupo .de Congregad·os Marianos; di
rigidos pelo . Revmo. Sr. Pe. Pedro · 
Cerruli, S. J. · 

OUTRAS HPMENAGENS 

As Ligas Catcl'cas Jesus Maria Jo
sé realizarão hoje, dia 12, uma reu- · 
nião (estiva na igreja de Santo· Afon
so - rua· Major A vi1a · tl'acJres Reden
toristas), sob a preside'ncia do Revmo. 
Sr. Pe. João Augusto C.oiubat, C. S~. 
K, Diretor Geral das Ligas Católicas,· 
sando orador o lil;xmo. ,Mons. Dr. H~n-, 
rique de Magalhães, Viga.rio da Pa-
1·oquia da Candelaria. 

Da parte· coral se . encarregará. o 
Cs>ro de Santo Afon~o, sob· a regenc'a 
do sr. Lino Mendes da Cunha. 

A Associação i;los . Antigos Alunos 
dos Padres Je·suitas reallzarã .·iw CÍ!á 
19 d€ novembro, domingo, às 10' ho
ras, .uma .sessão solene no, sálão• lle 

· atos do t.:olegio Santo lnac:ió ,..., rua 
São Clemente, :!-26,', Bofafogo, sob· a 
p1•esidencia do. · Rev.mo.' . Pe. Luiz 
Rio1i, Preposito-Provincial da Compa; · 
nhia de· Jesus. · 

A Assoc•ação dos Jornalistas Ca· 
tolicos realizará Úo · dia 23 · de' novem· 
b1·0, quinta feil'a,. às .17 horas, uma 
sessão na .sua ·sede social, à rua da 
Quitanda, 69, •.º· andar; sob a Jlresi-, 
dencia do sr. Osorio Lo.pes, pl'esiden
te da Associação .dos Jornalistas 'Ci.
tolicos, sendo conferencista o Revmo. 
Sr. Pe. l<,ráncisco Domnurnes Car; 
neiro: ., D, Vital e a 111açoparía". 

A Paroquia de Nossa. Senhora de 
Copacabana fará rezar no dia 27 de 
novemuro. ·.segunda-feira, · td.ata .cen
tenariaJ, às 10 horas, Missa cantada 
na !g1 aja, Matriz - praça· Sezei·dello 
Uorréa, Copacabana, sendo. ·celebran
te o Revmo. Sr. Pe .. Maneei d'A. Cas
telo Branco, Vigario da Paroquia.· 

A Uonfecieração Catolica Brasilei
ra real:zará a 3 de dezembro, domin, 
go, às 15 horas; ·uma 'sessão .no Cil:·· 
culo Catolico - rua . Rodrigues' Sil
va, :i, sob a presidencia. ,do Exmo .. e 
Remlº· Sr. D: Jaime· de ·Barros Ca
m 1ra, Arcebispo Metropolitano. 

Haverá uma serie de .conferencias 
promovidas pelo Centro Dom Vital, 
para comemorar o Centenarfo do :seu 
Patrono, na sua sede- praça· 15 .de , 
Novembro, ,101, 2.0 'andar - às 17,30 
horas .dos dias seguintes: 

3 de· Novembro. sexta~felra: "I•'er· 
reira Viana - advogádo de D. Vital". 
Prof. dr. Hamilton Nogueira, Presi· 
deneia: Exmo. e Revmo. ·sr. D. Fran
cisco de Aquiuo Correia, ,Arcebl!rpo ' 
Metropolitano de Cuiabã; :f)xmo.,.l',fons. 
l'edro l\Iassa, Bispo 'fitular cfe He· 
bron, P.relado do Rio Negrn e Porto 
Velho. 

7 de Novembro, terça-feira:. "D. 
Frei Vital - o Capuchinho". Pe. Frei 
Jacinto . de Palaz~olo, .. o. F; M. Cap. 
Presidencia: Mto4 Rev. Pe. Frei 
Serafim de Sortino, Custodio Provin· 
cial' doM Capuchinhos. 

10 de Novembro, sexta-feira:. "Ecos. 
ela QUESTÃO RELIGIOSA no Parla
mento Imperial", Prof.· dr .. Americo 
Jacohiua La é o m b e; Presidencia: 
Exmo. e Revmo. Sr. D;· Tomás. Kel-. 
ler, O. S. · B., Abade do Mosteiro de 
São Bento. · 

14 de Novembro,· terça-feira: "D. 
Vital e a formação ,religiosa do Bra· 
si!". Prof., dr. Eremildo Luiz· Viana. · 
Presidencia: Revmo. Sr .. Pe. Leonel 
Franca, magnifico Reitor das Facul· . 
dades · Catolicas. 

Y1tv,o~ ..... ~~· ·~ -.~:"'" ! 

Edições da Revista TRADIÇÃO , . 
MANOEL LUBAMBO 

por. João Vasconcelos ....• , , ••••••• , ••. 
PATRIARCAS & CARREIROS 

· por Manoel Rodrigues de, l\Ielo, conÍ ,Iil• 
trodução de Sergío Higino •....•... , .• 

CONTRA NASSAU . . 
por .Manoel Lubamboi com IntrodttçãÓ de 
.Guilherme Auler ..•....•..•••• , • ~-•.•. ,,. 

. Cr.$ 5,00 

Cr.$ · 5,00 

Cr.$ 
. , 

5,00 .·· 

17 de Novembro, sexta-feirá: : "D. 
Vital. e_ as perseguições . do · seu tem
po". Prof. dr. Pedro Calmou. Pre: 
sidencià': Exmo. e Rev.rúo. Sr. D. Joà, 
quim Mamede da Silva·'Leitc-; Bispo 
Titula: de Sebáste de Frigi~. 

22 dé Nov~mbro, ií:uarta-feira: "A 
bibliografia · da questão vitalista". 

· Pro!. , dr. Hélio Viana. Presldencia: 
RevmÓ. Pe. Frei Pedro Secondi, ó. y 

24· de Novembro, sexta-f~'ra: . ;,D,. 
Vital e seu .Clero". limo·. e· Revm.,. 
Sr .. C6negÓ Jo.ão Carneiro. , Presiden
cia: Exmo; e ·nevmo:· Sr. b. Benedito 
Paulo A!ves_ de Souza, Bispo. Titular 
de Or:zia. 

colônl.a.s brita.nlca.s. .· · . , 
. (M'.eue, Out. 1044) 

\ ~ 

·o Superior Oeral da. Congregação do 
V~rbo Divino, em Roma., recebeu uma 
ca,rta de',Sua Eminência. o Cardeal Pe-

~.!dac!~. ·' · · 
(A Mzsse, ag, 1844) 

Numeros eloquentes 

Em · países de Missões 
Sa,C1?r'dotcs . • • • 
Católicos • • • • • • 
Não-católicos • . • • 
Pára um Sacerdote •. 

21 
25 

1,300. 
70 

· Em países cristãos 
Sacerdotes • • • • • 280 
Oatól!cos -. • • • , • 400 
NãoaCatólicos • • 1 • 380 
Para, um · Sacirdote . 2 .. 600 

(Agencia Ml.sional ~et. 

mil 
milhões 
milhões 
mil 

mil 
milhões 
milhões 
r.imas 
1944) ' 

Um velho ioio que se revete 
No ,aparente. antagonismo entre a "gestapo" literaria 

literaria se esconde uma verdadeira trama 
e a "ge
co n tr a peu" 

:a Igreja Càtolka --·--
A ".Revista. do GÍobo"

1 
'de Porto 'medi'da:' de ·repressão tão ma's eficaz 

Alegre, publlccu recenteme,nt~ , um , quanto mais ·tenues sejain as· malhas 
artigo extraido ·do "Correio di Ma- do erro·e:mais sédtÍ~ores os atrativos, 
nhã'.', do Rio, 110 qual se lança. à idé:a · do. mal".> (Carta-prefacio do Indice 
da formação "de uma frente-un!ca ·ct is· livros ·proibidos, 7-6-1929) . 
contra a •• gestapo" llterar1a· que, no ,Dentro deste espirita. é que o · de
seu .trabalho ,obscurarit:sta ' procul'a nodado. , Clero. ·brasi:eiro vem com
confilndir, os espirftos: de boa fé, jul- ' batendo a influencia nefasta, da lite· 

,garido e condenando i\v1·os e ·escr'to-. · }Mura. licenciost, · · · 
re.s, s~b o falso pi"etexto · de delender · 
a.·moral pJibllca". . . . . ' A "GESTAPO" ANTI-CRISTÃ 

'.Expressa o articulista a opinião "de • 
que a censura às criações, ârtisticas 
e literarias é · medida incompatível 
ooin o desenvolvimento ela. cultura: e , 
serve diretame'n te aos interesses do 
fasc:smo": 

, O SUMARÍO OI:'. CULPA 

'E . passando.• 
0

ao sumario .. de cul11a, · 
deppis ·de varias acusações coptra li
te'ratos e ·a.gentes fascistas (sem ci
tar· ,llOnt~s), ref~re'.se à" açã.o de CHI'• 
tos padrés". Cita, o· caso do Vigal'io 
de .Hanhandú, que se recusou a re
zar a 111:issa.de'formatura de uma tur
ma .gi11asial que liav!a escolhido José 
Lins do Rego para paraninfo, Dá. ~o 

Como ~ge, por€m, o názlsn~q em 
'face da obra moralizador'a da Igreja? 
Demos a· palavra· a: Hitler no "Mein 
Kampf'': 

,•.•o l:nclivlduo, póde hoje constatar 
com pesar, que a aparição do. cristia· 
'nismo no meio· da Eberdade ·do mun
do antigo .foi a apàri1)ão do primei: 
ro: terrorismo .espiritua( nias '.há um 
fato que· ele não pode· contestar, e .é 
que, depois de.ssa 1data,-o universo· be: 
achou.dominado por essa lei de co11s
tr~ngimento. e que-" s6 o constrangi
m~uto québra .º c.oii.strangimento, do. 
mesmo modo que somente.· o terror' 
qu.ebra o terror. ,Será somente· a,par
t:r· do momento. em que for .emprega-·., 
da a.. for~a · que: um novo estado · cons-
trutivo pode ser criado"; , 

co1itó ve~cs, Hitler tem · saudaÚs 
da ;,liberdade'' dos tempos do paga:. 
nísmo . e· prega a· necessidade. do ter
rorismo anti-crtstão · para quebra-r .o 
"te1'.r,orism0 cristão", . 

E·· esse ensinamento do "mesh'e" 
tem sido "seguido, sabemos. com que 
furia; na Alemanha nazista· e nas· ·rê
giões ocupadas. 

INTOLEFIANCIA TOTALITAFIIA 

a. esperança de melhora das condi· 
ções de ·vida. O · protetor. das mas-' 
sas, o "Pai . Stalin", .é constanteinen· 
te el(a!tado. ·O comunismo tem sido 
incrustado em todos· ciesde a menini
ce como .uma réiigião". (Missão em 
:Moscou, pagina 274). . ·. 

Não. sera isto · a "gepeu" 1 ·teraria 
em ,Plena ação? E no Mex:co, 11ão 
exe.rce, 'ela :sua influencia a0 , ponto. 

de proibir- os atos publ:oos do culto, 
catollco ?. · · 

CONJURAÇÃO DO S11,..ENCIO 

.Tanto a vérdadéira "gestàpo" )ite
raria.· · quanto a. -,, gepeu" !iteraria 

· tem a seu favor um poderoso auxi· 
lfar . que é a. con,luração do silencio 
em torno da opressão da; Igreja Cato
lic;it, de seus lllinistros, d.e seus fiéis; 

. d'.riglda pelas forças totalitarias.' 
A "gepeu" !iteraria não é sincera 

quando· combate a '"gestal)o": litera
. ria;, poi,s ambas trabalham para o mr,s
', mo fim, q.ue é a · destrllição ·da civil i-
zaçã~ catolica: Apenas. ocultam seus 
,verda~eiros objetivós., · Quando a 
"gestapo." · se sente forte,. combate os 
catol'icos, confundindo-os coin os· co

, munis tas, ·como.: .era· praxe na :Alema-
1111a: nazista. Quando a ".gepeu!' ~e 
sente ampar'ada, corno acontece ágo
ra; em que o nazismo perde prestigio 

. 'e cai em dccadencia; surgem :os que 
· procuram: 'combater o catolicismo 

confundindo·ó com· o fascis'mo. ' 

IRMÃOS SIAMESES 

li': 'mais, uma prova pratica' da od
gem comum desses ciois monstws to
ta!itarios que procuram devorar a hu-
manidade. · , 

· mo. "re~cionàr'.ós" "certos·:'eJementos 
do c:ero brasileiro" que agitam a nc
céssidade da censura dos livros. De
clara haver ·sido o .sr. Alvaro' Lin:'I 
des'tituido, do cargo de. professor do 
Coleg:o Nobrega, no· Xtecife, pelo fato 
de ha..ver . escrito um. ensaio . sobre 
Eça de Queiroz, "i;orque .Eça é, tam
bem, considerado um escritor. !mo 
ral",' Continuando o seu sumario de 
culpá contra o· Clero, Jiz: . "lif agora, 
recentemente,· surge outro padre, o 
Padre Assis. Memoria pedindo censu
ra policial. (censura' polic!àl, ve~am 
bem) para· ·os escritores modernos". 
E acrescenta: o iracundo arti'cullsta: 
"lst.o sim, é'naz)mo; Hitler tambem 
se insurg·e contra o qúe ele chama 
arte degenerada".·. 

Eiu aparente antagonismo, ambos 
Tambem sabémos com que intole- se prestam O mutuo favor de preparar 

rancia e· com que· furor a literatura o mundo para o Estado total'tario e· 
· neo-pagã e· racista do 3.0 Reich diri-

. CONTINU~ A. ACUSAÇÃO 

Em seguida toma as· dores· de Gil
berto Freyre, "cuja. obra nãÓ passa 
para os. agentes. da· "gestapo'', ·com 
ou. sem batinas, .de uma :obra, pomo: 
g1·afica; que sõ tem servido ·para per
v.ert.er a moc:dade brasileira". 

:E termina:. · "Ql!,e se unam,, pqis, 
os escritores brasileiros,, para Jiln
par da atmosfera · os derrade'.ros 
miasmas do fascis1110. Não nos es
queçamos ~ que ha de podre no ar 
que respiramos,. muitas, vezes:, conta
mina os espíritos livres. a gent'e mais 

: forte,· mais leai, e mais decidida; os 
verdadeiros, os sinceros lutadores an
ti-fascistas". 

MR, JOURDAIN. NAZISTA 

O ·articulista da "Revista. do Glo
b'>" presta' excelente colaboração ao 
nazismo e ao fascismo ao tentar coi1-
vencer, seus leitores que· toda. e qual-

. quer censura a obras literari11-s obs
cenas · apenas· pode provir .de uma 
"gestapo" organizada· contra a. livre 
expre!são · do .pensamento, T.antC' 

. mais quanto .dá a entender que em 
.todas· as 'outras correntes .de idéias· 
(na comunista., por exemplo). , não 
existe a 'mais .leve . sombra de· lntole
ranc'a. 

De modo que a 1'gestapo" !iteraria. 
seria . form,ada. unicamente pelos 
"agentes · fascistas" com· .o concurso· 
de uma ala "reacionaria" "do Clero . 
catolico. ~ 

.A IGREJA E A MÃ LITERATURA 

giu. umá frente unicà contra a con- socialista, mediante a clestruição de 
. seus fundamentos 'cristãcs. 

cepção ,cristã de.vida e .coritrâ. o qlÍe 1!i até um articulista de terceira ca-
os agentes do sr. Goebbels convencio· tegoi·ia como este da ."Revista· do· 

. naram ·chamar ••cátolicismo politicÓ". Globo", manifestando-se simpatiêo à. 
Fecharam-se · grandes· empresas edi· · . corrente esquerdista. presta· um. ines, 
toras catolicis; foram .ret'ràdos · rla timav'él concurso· à' perma.nendà de 
circulação ·.os orgãos da Ação Catnli- / uma certa s'mpatia a favor do fal'>· 
ca, a juventude foi· afastada das. es/ cismo da parte dçis ingenuos e pá· 
co:as mántidas peta Igreja,. Era a. palvos, que .ficam à periferia elo mo
"gestapo", 'a, verdadeira "gestapo" li- vimento . oculto ·que dirige as duas 
tera ria ·em ação. · · · correntes.:. É a mão esquerdà que 

Na Italia o faséis1uo combatia a Java á di,reita .•• 
Ação Catolic:i., Farinacci dirigia suas 
bater:as. contra o. "catolicismo ondu· 

· lante''· Pio· XL conderia.va as come
tú!)rações fascistas em ·hÓinenagem a 
Gabriel D'Annunzio. E os teoricos do 
Estádo totalltario, tais como Guilller
m ~ Ferrero,'. Benedeto Croce e Gentila 
enve~enavam , 0 - · mundo com suas · 
obras ·de sentido anti-catolico e fas· 
cista. · 

Onde estavam.· éritão '.os·· anti-cleri• 
cais ·qué agora clamam contra a "ges, 
tapo» Lteraria? Boi morto, vamos a 
ele!. 

TAMBEM A GEPEU 

· Cin.!c{nien'te' confundindo a "gesta· 
po" !iteraria com a censura de livros 
e ,ele autores reconhecidamente imo
rais,· o articulista mlinhosai:nente dei• 
xa. de', mencionar ·:a '."gepeu" Iitera- · 
1·ià. · . Entretanto, de que · ela. existe o 
proprio artigo é uma. prová. 

E.STEJAMOS ALERTA 

Essa. manobra ·porem não conse-• 
.g•rn en vpl ver os 9atolicos'_,esclarecidos 
em sua 'Fé e que. não .se guiam pelos 
falsos ·profetas de que O mundo est;í. 
clleio. · 

'sabem os· catolicos repudiar tanto 
a "gestapo" quanto a .. "gepell'! li
terar;a. Em materia de· moral e cos
tumes não reconhecem ,a autoridade 
.110111 dos 'gàule'.ters" nem dos "co· 
ini,ssarios do povo", . mas· da Santa r~~:,u~e:;:l~~i:; .. 

Na,. Russia, ,em: pleno ano de 1937, 
conta-nos o embaixador Davie/l, o Par• 
tido Comunista. punha · em pratica a 
destruiçã9 total ,de. objetos ré!igiosos, 
se~dp preciso que o diplomata ame· 
ricano usasse de seu prestigio para 

. poder . adquirir · "algumas dessas . sa· 
gradas ·rellqui,a.,". Eis como agem 

Não .resta a mehor .duvida que. a · os mentores da "arte" comunista. 
·santa. Igreja condena "os escritores, Segundo· um" jornalista. americanó 
mesmo aqueles ·que passam por· bons ,,citado pefo mesmo áutàr, cpara. quem 
catolicos; que' nas folhas' q~tidia- · ·deseja ali fazer usl:j da. liberdade ele 
nas. ou · periodicas . lou'lam, exaltam,. pensamento ou . de palavra não exis• 
aprovam livros·; escritores, pin~uràs~ te í•habeas-corpus'' mas "·habeas-ca· 
esculturas e ·outras obras· de, arte otí da.ver'',~ . .:· , 
de inteli~encia. que são .con\rarias à . j 

~e. Ascanlo Branélão 

Não estranhem o titulo o'dginal-·e talve1: pareça absurdo. Realmen'
te, que- diferença . pode haver entre Satan e-o, Diabo a· não · ser' em voca- · 
cabulos? Como s.e pode. amar o Djabo é odiar, a Satanaz? Pois,meus 
leitorj!s, o, Inf,erno hoje transtornou; :revolucionou as .idéas e as, ·coisas. 

O tôrvo Espirito dás trevas,' pai da mentira e rei da . confusão, a' tal 
pontó seduz e. baralha este mundo, que realizá hoje sua obra prima: -
fazer-se odiado' ·e amado afim de que, da: confusifo resulte alguma coisa 
em proveito do .Inferno· e contra ·o Reino de Peu$. O comunismo, este 
comunismo raposa, · todo sorridente,·. traiçoeiro · e · .perverso, intrinsecamen-. 
te mau, no dizer de l'io XI, seduziu e vai seduzindo tanta gente! Hoje 
Moscou, Stalin, não assustam mais. "A .santa Russia heroica é o paraíso 
social, é modelo · a . ser imitado. , Lá nunéa houve perseguição religiosa 
e um resquício de -intolerancia! . . · . 

Stalin é um , papae cujos. bigodes, não nos devem assustar. E' apenas 
um homem "incompreeI1didÓ"! Não estão vendo a gloria do marechal·, 
supremo· e o czar ·de todas as Russias? · . . 

E o caso polonez? •...;. Ora, o casó polonez ..• não se explorem casos 
semelhantes. Não venham ·glorificar 'Um suposto martirio. da Polonia. A 
Russia é incapaz ·de cuma ··jnjustiçiCcontra Um mosquito ... , · 

E o caso hespanhol? E. a· barbara intervenção sanguinaria do ateís
mo sovietico na Hespanha católica; fazendo lembrar as mais crueis perse
guições já sofridas pela Igreja? 
. , - Pelo amor de D.,us; não falem, . em caso espanhol Não houve 
perseguição religiosa nas terras. de Cervantês, 'nunca à Russia teve cul
pa alguma nos massacres e depredações. sacrílegas dà guerra civil hes.
panhola! O culpado, tinico culpado. ali ·foi o fascio-nàzismo· ou nazi-. 
fascismo! . A R~ssia· intervem patrioticamente, santamente, para salvar a 
'Espanha· das garras tio fascismó e implantar a Democracia vermelha na 
Europa! Apenas isto ..• · Nada mais ... Franco, os católicos· espanhois, as 
milicias facistas, " clerri, o, · esta gente perigosa e detestavel, sim, eis os 
culpados, unicos responsaveis de todas . as desgraças. de todo sangue der
ramado em terras de Santa Teresa e de Santo ·Ináçio! 
. · A. desgraçadà. J,;.'sp~nha íoi a ·derrota da Russia ·e das Democracias 
vermelhas .na grande I gúerra civil. Porqué se explo1·a hoje o caso espa
nhol contra a Russia? Pobre Russia!' O sangue de .tantos martires, os 
horrendos sacrilegios cometidos, o massacre de milhares · de sacerdotes, a 
destruição satanica de Igrejas e imagens e monumentos cristãos, emfim 
todos os' horrores, todo o· sangue, derramado por milhares · de martires . 
autenticos, naqueles dias. tragicos da guerra civil: da Espanha, tudo isto,:· 
meus<senhores e minhas 'senhoras, não se deve. imputar .ao .comunismo, 
ao sovíetismo russo. a doutrina do credo de Moscou, às pretensões de 
Sjalin contra à Europa. e. a civilização' cristã, Não mil vezes' não! Pobre 
Russ.ia! Pobrezinho de .Staliri! Satos bigodões inocentes! 

O que se passou foi .obra do· fascio, foi obra .exclusiva do nazismo. 
Nada mais. O éomunismo não. ferio , um mosquito nás · terras gloriosas 
da nobre Espanha! Não· se há ,de .tocar na santa'. Democracia Rµssa ·e 
no misterioso . homem· do' Krelin! Só· ·os que ehtendem o ·mundo· .novo 
os iniciados na. escola do ipundo futuro,. só os. profetas da riova. crist&.l~,.; 
de, compreendem ·a Rui.sia! O Papa e·· certos católicos ·enragés e én,lbo
lorados que ali vivem· apavorados com Q suposto perigo comunista }e. se 
apegam:. à letra da Encicliêa .. Divini Redemptoris, · ~· estes atrazados, ... 11,tfn- · 
·ca chegarão a entender a doçura de ·um sorriso vermelho e o encanto 
daqueles . bigodões de Stalin! . . . , • .· . . . 

Não é assim, quil o. comunismo se apresenta hoje, na linguagem·. 
até de cató\icos e de alguns· jornalistas? Não é assim que se disfarça d 
Diabo de Moscou? 'E o Diabo. de. ,Moscou, ·quer combater ·o Satanaz fá. 

-cista e nazista! A sehha é.. . totalita1is&110! · · . · 
· Aproveite-se; a oporttini\'.lade excelente da guerra! A carneirada de 
Stalin segue as ordens de Moscou: não· perder a otima e' rara e bela 
oportunidade · para glorificação do regimem. soviético · e a· própaganda 
comunista. · · · . · . . 

. Faie-se em Democracia! gritar. bem alto: Democracia! democracia! e. 
sussurar aos ouvidos para que · a censura ·não·: ó perceba: - comunismo! 
comunismo! Viva Stalin! viva . a Russia! . . . 

.. A àrte agora ~ tudo. Malabarismo~ políticos; dançar em fios de ou
sadas teorias sociais, .sórrir, .sorr\f'·muito éom aq~ele. doce sorriso cor de" 
rosa d:t tolerancia e das liberdades modernas! Combater o nazismo· e o 
facismo para disfarçar, para despist~r na propaganda vermelha. Quando 
alguem .. ousar combater o comunismo dar alarme e aêusar . logo q atre• 

, vido: - é· quinta coluna! E' nazi-facista! Não. Sj! ha de tocar na sa
grada Russia de Stalin! 

A propaganda hpje intensa é em torno deste probléma: - fazer com 
que se compreenda' a Russia, se entendà S;: ~jestade o si' .. Stalin, e , 
apartar o horror, o pr~conceito, que se _creou em tor,no da .Patavra ce>• 

· munismo! Comunismo! comunismo! Para que tanto mê!do do comunis-. 
mo? Que gente tola esta, alarmada i;om uma enciclica de Pio XI que 
está para ser arquivada? O perigo .é o nazi-facismo! Unico perigo reaL 
Guerra ao nazi-faci.smo! Combatamos a Sâtanaz! E- assim o Diabo há 
de ser · amacio para sê odiar e perseguir . à Satanaz! 

· O essencial para o Inferno é que hajà a .confusão. Si ao invez .de 
· ouvirem · ao seus idoios, e aos falsos profetas ,do ~orriso vermelho, aos 
pr!êlgoeiros de ·· demoáàtices sovietizádas, · aos . polit\cos seduzidos por no 
vidade de mundos novos,. certos católicos ouvissem 'º Papa, lessem ás 
enciclicas, recordassem os · e11$inarrientos e · as advertencias severas e pru
dentes da Divini Redem.ptoris, e tivessem um pouco· menos de pre
tenssões doutrinarias . eousadas, não veríamos tanta confusão, e . não ha
viamos de assistir aquilo que Pió XI chamou. as ·inacrcditaveis coni-

. ven•.ias com· o comunismo". 
Siln, o gue estamos· vendo, ago'ra é verd.adeiramente inacreditavel! O 

diabo de· Moscou vestio até opa e habito· para combater ·o Satanaz nazi-fa 
ci.sta com l::m doce e liberal son·iso cor de rosa? 

, E digam-me si cm face desta situação confusa e perigosa, o Infer
no não chegou a realizar a sua obra priba; odiar. a Satanaz e. ~ar o 

.Diabo? 

o PAPA NÕS. PEDE ~ UMA ESMOLA. •• 
Pe. Adalberto· de -Páula Nunes, s~ D. S. 

Creio que a estas horas jã estejam 
iusta1adas em toda a extensão do ter
ritorio nacional as comissões diot:e· 
sanas ou regionais em pról das in
f.elizes vitimas desta terrível e des• 
humana guerra,. que vem ·assolando 
a · pobre humanidade. Ha. seis anos 
que a .guerra campeia pelo mundo, 
:r,rincipalmente por essa gloriosa. 
Europa, de onde nos veio á l<'é e de 
q&em recebemos a civilização, as 
c:iencias e o progresso. 

Deste Brasil longínquo em que vi
vemos,. graças' a. Deus, num certo bem
estar e numa. relativa paz, não, pode
mos fazer um juízo exato e justo,. e 
talvez· nem mes.mo· aproximativo, do 
que se está passando no outro lado 
do Atlantico; onde, os caphões não·,c 
cessiuu· de ribombar ha ·seis anos, des
truindo Jares, ceifando · milhares úe 
vidas e .deixando em pós si, a mise-

. ria, o· luto e a. morte. Podemos 
apE}nas l<,brigar os lares destruidos, 
milhares. de criaturas humanas sem 
abrigo. e sem pão, esqueletos huma
nos ·famintos e atirados "ao.que Deus 
nos dará.", velhos tropegos procuran
do um . teto qualquer onde possam 
termina'r seus ultimes dias de vida. 
E as viuvas desconsoladas e desam• 
paradas, e .'os orfãos arrancados dos 
braços· de seus pais, . doentes, sem 
um manto quente que os proteja con• 
tra. . os 'rigores . · do · inverno europeu 
que se aproxima! 

O qúadro é por demais. tetrico. :é 
melhor parar por aqui mesmo e não 
prosseguir. 

Não nos· é · licito alimentar a me-· 
nor duvida a respeito dos sofrimen· . 
tos inominaveis . por que estão pas· 
sando 01:1 povos da Europa. · O Papa 
falou e isto nos basta. E ele sofre 
ao lado de seus· filhos, açonipaliha-os 

em sua tragedia, cujo desfecho ain• 
da nos é oculto. 

E foi porque partilhava.,· como .ain
da partilha, . as dores de seus filhos 
queridos,· que ele·· veio. até nós; es
tendeu suas mãos paternais para que· 
deposi.tassemos sobre · elas o nosso 
obulo, a nossa esmola cristã. E o 
Brasil' catoliéo 11ão poderá nega-lo. 
o Brasil, an1igo do Papa, . generoso,, 
ei;moler. e _éaridos·o, irá minorar os 
sofrimentos dos· que estão sem aga
salho, sem. pão e sem lar. 
. .Ht por ai muua· gente rica, que 
esbanja o seu dinheiro nos .casinos 
luxuoso~ das capitaJs, nos pas'seios 
frivolos à prôéura de divertimentos 
r. Jm sempre licitos.. Íia· muita gen• 
te .endinheirada. no . Brasil; qu13 dis· 
pende multa e fabulosa riqueza com 
seus cachorrinhos de luxo e• seus ca
valos de ·corrida. A'lguem está a es• 

. tender-lhes a, mão para que esse di- ~ 
nheiro seja · aplicado em outro · fim 

· mais ·digno, ínfinitame'nte mais 'dig-
no e nobre. · 

E esse alguem - não erà preciso 
. ·que eu id11,clinasse · o seu nome - é o 

Chefe da Cristandade,, é o Pai. de 
·milhões ··de· filhos dispersos pelo uni• 
verso inteiro. Esse alguem é - Pio 
XII, para quem, nestá;hbra negra da. 
Historia, convergem milhões de co
ráções, inumeraveis .olhos marejados., 
de lagrimas, esperando que ele ve• 
nha enxuga-los e trazer-lhes O pão. 
que mata a fome revoltante das en
tranhas, e o agasalho, que cobre a, 
pele, descarnada; •• 

Meus irmãos, ouçamos e atenda• 
mos a voz do 'vigário dé érlsto! Umii, 
esmola ao Vigario de Cristo! 

EMPORIO, · PADARIA 
INFORMAÇÃO DE HISTORIA -.. . -

E ETNOGRAFIA . 

doutrina catollca ou a9 senso .crls• . ·LITERATURA DE ENCOMENDA /. 
tão", conforme· aviso publicado pela· , 1 

Santa. .Sé a 15 de março dt(1923, se- ., "Tod·as: as agencias de. propaganda 
,guindo uma::1onga·. tradi!;ão 'de 'defe •. ·são controladas pór Stalin .. Os. jor
is11, da Fé e ·dos bons costumes; En• ·nais,"o.radio; O·Cinema,' O ensino' nas 
sina, ademais, . a ·Igreja, que ·"º vai_or esco]as, a,s celulas ·ou centros de par: 
l!terario ou ciéntifico, mesmo .. se' for tido, .. o·• Exercito. m9$mo,·. impregnam. 
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A Ação Católica é 
eminentemente re• 
ligiosal! · 

Pio XI 

L E. G I O N A R I .~ 

Oatolica 
P R O B L E M A S , ... · R E A L I Z A Ç O E S E IDEAIS 

São Faulo, 12 de Kovembrq de 1944 · 

A Ação Catolica Brasileira é 
a mílicia maxima do apostolado 
lelgó instituida por ~to-<:oletivo 
elo Episcopado brasileiro ,a pro• 
vado pela Santa Sé •. 

• 

CATHEDRA 

FRATERNIDADE 1E ~ ioÜRÃNCIA E m pról Qa Ação Católica 
Constituída para auxiliar a Hierar; mo . Apostolo, de maneira que, 

depois da morte de São · João EYail• 
geÜsta, não se devem esperar novas 
revelai;ões que imponham · ·aos · ho• 
mens 'l[erdades não contidas naque,. 
las que se encontram na· Sagrada 
Escritura ou na Tradição da Santa 

ta da vontade com estas. v'erdad~s Ora isto que é hoje obvio, quando batidos e com clareza · e docqmen• 
tação c'om que O foram em seu livro, 
os graves· erros, que sem culpa del~ •. 
se estavim introduzindo n(?~ .cou~e1• 
tos· da Ação. Catolica, deturpando-lhe! 
a finalidade"; 

É um erro pensar que a au
toridade · venha do povo, ou que 
o povo seja o intermediario do 
poder, que, o recebe imediata
mente de Deus, e o dá aos go
vernantes. É uú1 erro, tambem, 
achar que a autoridade deve 
ser necessariamente consentida, 
um fato puramente interno da 
sociedade e, de nenhum modo, 
algo. de extrinseco, com poder 
coactivo. Isto é á sumula do 
que publicamos na ultima vez da 
E11cicfü:a de Pio X contra o "SiJ. 
lon". Vamos ·ver hoje os erros 
relativos ao modo de conceber a 
fratérnidade entre os homens. 

"O mesmo acontece com a no
ção da fraternidade, cuja base 
.eles colocam no amor dos inte
i·ésses coinu11s, ou, alem de todas 
as filosofias, e de todas as reli
giões, . 11a simples noção de hu
manidade, englobando assim no 
mesmo amor e numa iguàl tole
rancia todos os .homens com to
das as suas miserias, :tanto as 
intelectuais e morais como as fi1 
sicas e teri,porais. Ora, a dou
trina catolka nós ensina que o 
primeiro dever da caridade não 
,está na tolerancia das cotwições 
erroneas, por sin<'eras· que se-

' jam, nem na indiferença teorica 
e: pratica pelo erro ,ou o vicio, 

· em qu~ vemos mergulhados nos
sos irmãos, mas no zelo pela sua 
restauraçíío inteleetttal e moral, 
não trienos. que . por seu bem es
ta'r material. Esta mesma dou
trina catolica nos ensina tam-. 
bem que a fonte do amor do 
proximo se acha 110 amor de 
Deus; pai comum e fim comum 
de toda a familia humana, e 110 
ainor . de Jesus Cristo, do qual 
nós somos membros a: tal pon
to que consolar um infe,liz é fa
zer o bem ao proprio Jesus 
Cristo. Qualquer· outro amor é 
11usão ou sentimento esteril e 
passageiro. Certamente, a cxpe
riencia humana ai está, nas so
ciedades pagãs ou leigas de to
dos os tempos, para provar que, 
em certos 'momentos, a conside
ração dos interesses comuns ou 

· da se111elhança de-
1 

natureza pe
sá m.uito poncq dianfe das pai
~ões e das concupiscencias do 
cora~ão. · Não, Venernveis Ir
mãos; não existe verdadeira fra
ternidade fora da caridade cris
·1ã, que, pelo amor de Deus e de 
seu , Filho Jesus Cristo nosso 
Salvador abrange todos os . ho
mens, para os cç>nsolar a todos, 
e para os' conduzir todos á mes
ma fé e. á mesma felicidade elo 
céu. Separando a fraternidade 
í:ta caridade cristã assim enten
âida, a democracia, longe de ser 
tttn progresso, cônstituiria um 
d,esastroso recuo para a civili
zação. i'orque, se se chegar, e 
Nós o desejamos de toda a nos· 
sa atmi;_· ~ maior soma possível 
<.te b~m estar para a· sociedade e 

· para cada um de seus membros 
pela frate.rnidade. ou, como . se 
cliz ainda, pela solidàriedade uni
versal, é niecessaria a união dos 
espíritos na verdade, a u11ião das 
vo11tàdes na moral, e uniãó dos 
coraç5es no amor de Deus e de 

...,, 
r •. ,. . Otimo f?rtifican• 
1~ ~. te feminino -
... l 

l. · à?: Formula do Dr. 

• •• T ; Xepedino, Merci 

de seus hormo• 
rilôs especiafr Tanagran remoça 

. a mulher. '' 

seu Filho Jesus Cristo. Ora, es
ta união só poderá ser realizada 
pia caridade catolica, que é a uni~ 
ca, por consequencfa, que pode 
conduzir os povos no caminho 
do· progresso, para o ideal da ci-
vílisação." · 

Ha varias coisas extremam~n
te importantes,· que devem ser 
notadas nesta passagem. Em 
primeiro lugar, vejamos este 
principio: "A doutrina católica 
nos ensina que o primeiro de
ver de caridade rtão está na to
lerancia das convições erroneas, 
por sinceras que sejam." Se· o 

· LEGIO!\' ARIO enunciasse este 
principio por conta propria, o 
mu;1do nos desabaria sobre a 
cabeça. Haveria uma incalcula
vel multidão de gente "carido• 
sa", que vive derretendo-se em 
melurias para com os piores 
inimigos da Igreja, que se assa
nha ria incrivelmente' contra nós. 
E_ nem estamos a salvo .de suas 
irritações, porque, se é bem 
verdade que o principio foi 
enunciado pelo Papa, não é me
nos verdade que nós o estames 
lembrando de modo "inoportu
no". De fato, recorda-lo é pre~ 
judicar este vasto movimento de 
confraternisação de todos os 
homens e de todas as religiões, 
que se está preparando, sobre 
a base da lei natural, do bem 
comum, da boa vontade, das an
sias coletivas de bem e de ver
dade, que, se se revestem de for
mas e expressões diversas, re• 
velariam todas um mesmo fun· 
do comun., e que seriam, por-· 
tanto, intrinsecat'nente mais uni
versais do que a Fé catolica, 
formulada em dogmas rigidos, 
proprios ele uma organisação co
letiva, tal como a Igreja. Aliás, 
em nosso tempo, a socíedade 
politica já teria atingido uma 
perfeita consciencia de si mesma 
e um pleno desenvolvimento de 
sua estrutura, de tal modo que, 
dentro dela, a Igreja deveria li• 
mitar-se ao papel de um fer
mento, abandonat1do, definitiva
mente, qualquer função de or
dem publica; e isto precisamen
te para não impedir a fraterni· 
dade humana de dar os seus fru
tos expontaneos. Ora, "o pri .. 
meiro dever da caridade não es
tá na tolerr..ncia das convicções 
erroneas, por sinceras que H· 
jam ''; mas, pelo contrario, "é 
neccssaria a m1ião dos espiritos 
na verdade, a união das vonta• 
des na moral, a· união dos co
rações no amor cle-D~us e de 
seu Filho J esLts Cristo. Ora, es
ta união só poderá ser realiza
da pela caridade catolica," Esta 
consequencia é de uma evickn
cia meridiana, posto que ·ª ver• 
dade é uma só, e só a Igreja Ca
tolica é verdadeira •. Portanto, 
fora da verdade e do bem, não 
ha paz nem união possíveis, 
"Não ha paz para os ímpios, diz 
n Senhor". Querer a paz e a 
união sem ser no bem e na ver
dade é oprimir o hem e a vcrda- · 
de, é uma iniquidade que acar• 
reta o triunfo do mal e do erro: 
é a paz do sepulcro, a paz da 
consciencia endurecida, é uma 
falsa aparencia que de nenhum 
tnorlo pode ser confundida com 1 

a Paz de Cristo, no Reino de 
Cristo. 

Dr. Durval Prado 
Medico 011ullata 

n. Senado• Paulo ll:arldlo, l& 
5.o a.nd. • :,;~las 6UI • li - H 

(ESQ. /111 RUll JOIÍê 8nnlt1to1o) 
Cons.; com hora mar~alla 'pelo 

Tél,: ll-181S 

A fonte -Oa ' vida ê um'" sangue puro! 
--. 

a vida com boa saude, 'depure o sanguie com 1 

enêrgicô auxiliar 110 tratamento da Sifilis que combate com 
~ficacia as impurezas do sangue, tornando-o forte e devolven
do ao organismo animó e vigor, sau<le e o desejo de lutar e 
viver. 

As mais rebeldes feridas na garganta, céu da boca. nariz; 
as ulceras mais antigas, as dores mais torturantes nas juntas, 
nas carnes e principalmente nos braços, deformações dos os
sos das mãos, dos pés e das pernas, são debeladas co1ti este ,:.1-

·. lioso depurativo do sangue de ação tonica e proveitosa de s.eus 
. principíos ativos. 

: Use-o e sentirá o prazer da vida com boa saude. 
H. 97 EÇ 

quiá. - adlumentum ad apostolatuin 
1ierarchicum, c·omo diz nosso Conci
lio Plen,ario - tem a A:. e. por tim 
a dilatação do Reinado de .Jesus Cris
to, pois para isso foi instituída a 
Hierarquia 'Eclesiastlca. 

Ora, Je~us Cristo reina nas almas, 
na medida em que estas se . subme· 
tem às verdades por Ele reveladas e 
vivem de conformidade> com estas 
verdades. O que quer dizer que a fi· 
naUdade da A. e. consiste em pro• 
curat; difundir esta fé . e esta. vida· 
nas almas. · · 

~ * * 
A Fé 9 uma virtude sobrenaturàl 

que dá ao homem a capacidade de 
ádmitir as verdades rElveladas por 
Jesus Cristo e Escritores Sagrados, 
propostas pela Santa Igreja. Envol
ve, pois, elementos divinos e huma•' 
nos, Sua origem é· divina não somen
te na 'Pe$Soa do Vertio Incarnado, o 
Mestre por excelencia, mas tambem 
nos Profetas e Apostolos, que na\ia. 
mais foram do que instrumento!! do 
Espírito Santo ao nos· transmitirem as 
novidades doutrinarias da parte ·.de 
Deus; é tambem, divina no seu prlfi• 

_ciplo, porqua,nto sem a grat:a, de 
Deus, ríão é o homern capaz de crer; 
é finalmente divina n°' seu objeto 
que sãó as verdades escondidas e1i1 
Deus, que sua Miserlcprdia, i;e d!g~ 
11a co1nunicar às criaturas, O ' ele• 
ment0 humano que entra na l!'é é o 
proptio homem, pois que a Fé é um 
ato humano realizado pela inteligen· 
eia humana, amoro.samente influen• . 
ciàda pela vontade livre. 

Igreja. · 
· Imutavel no seu objeto, compade· 

ce a l!'é uma certa. mutabilidade pro• 
pria às cousas humanas pela párte 
de o homem não ver tudo quanto se 
gresso e aperfeiçoamento. Este. pro· 
i;resso, porem, .este aperfeiçoameuto 
jamais se poderá entender no senti· 
do que destrua a imutabilidade da 
Fé que' expusemos acima. Explique
mo·nos. Pode o homem . aquilo que 
conhecia de maneira ·Jmperfelta, co
nhecer de modo mais claro, ·mais· pro
fundo, mais minucioso, , Mas, sem
pre. a mesma verdade. Mais, PO· 
de homem não ver tudo. quanto ~e 
contem numa verdade .que crê fir• 
memente; e, ao, depois; · com estudo, 
reflexão, · mec).itação perceber as ri· 
quezas que esta sua ·crença encerra, 
e então alargar os seus horizontes 
pelo conhecimento explicito do que 
antêS admitia tão só implicitamente. 
Eis porque, embora a F'é seja sem· 
pre a mesma, não obstante pode ha. 
ver dogmas nóvos, isto é, verdades 
que se achavam implicltas na reve
lação a:postolica e que a Santa lgre• 
ja explicitou e impôs à Fé dos fiéis, 
como acontece com o Dogma. da 

, lmàculada Conceição de Nossa Se· 
nhorà. Note-se, 110 entanto, que nes
te crescimento na Fé de .que é capaz 
o homem e · a humanidade, jamais 
pode vir o individuo· a adi:'nitir uma 
verdade inteiramente nova, . que não 
se éncontra de maneira impliclta ua 
revelação apostolica, nenr chegar à 
aceitação de uma àtitud:e que con
tràrie aquilo que foi explicitamente 
estabelecido pelo Divirio Fundador da 

· Santa Igreja Jl). 

* * • 

Considerados· os elementos· divínos, 
'a Fé é imutavel é em dois sentidos. 
Primeiro, uma vêrdade revelad·a j!l,· 
mais poderá ter um sentido numa. 
época e outro sentido diverso em 
outra diferente. Jamais o ciue foi 
crido pela Igreja. como verdade de 
Fé na. Idade Media deixarà. · de o sei.' 
nos tempos que correm, ou terá hoje 
um sentido diverso do sentido ·Esta exposição mostra-nos como se 
que se encontra na profissão dê JJ'é ditunde o Reinado de Jetus Cristo· 
dos fiéis daquêla epocà, Depois,. o _,.. não somente angs:riandó · novos mem. 
campo da · revelação está limltáclo, bros para a san:ta Igreja, mas. tal'll.• 
dê maneira que não llaverá m~is no- bem intensificando nos fiéis a vida 
vas verdades reveladas. Tudo quan- eia fé pelo conhecimtm'to mais pro
to . a Divina Bbndad.e quis manifestar fundo das verdades reveladas, e pe• 
ao homem o fez até a morte .do ulti• la conformaçã~ semvre mats periei-

Há, 1101 caminhp, laços e perigqs que te eiubaraçam os 
pés? - possivel. 1fas eu suponho que não vais pisando ás 
cegas, sem discernimento e précaução. E si asshfi é, levanta 
os olhos para Deus; que ele te aplainará dificultla<les - Oculi 
mei aemper ad.Dominum, quoniam ipse evellet .de laqueo pedea · 
meos. Ps. 24, 15. (Os meus olhos estão sé111pre voltados para 

o Sénhor, pois ele há de tirar do laço ós meus pés.) 

• 
'fodas as sublimidades do .sacrifició são acessiveis á von-

tade humana intimamente unida á vontade de. Deus: - a 
força dos martires triunfantes 110 sLÍplicio, o .ardor do apqs
tolado em dedicações extremas, as intuições profundas dos 
corações que sofreram. . . 

Todos os heroísmos dô deyêr, n'a obscuridade do mosteiro · 
COITIO 110S paSSOS mais brilhantes da vida, São f,i!hos da resig
nação - fo11te de .luz e de e1~ergia, porta pfo11a111e11te aberta 
â circulação da seiva divina, 

; Dom Duàrte 
111 '9 

l 

JllVENTIJDE . FEMININA~. CATOUCA 
'. ~t· ADORAÇÃO COLETIVA 

... 
i 

~ .. 
. 'Realiza-se, hOje, às 18,45 horas, 1Hi 
Igreja de Santa !rigenia, Sede da 
Adoração Perpetua a. Hora santa (Jne. 
a Juventude l>t'omovê para os seus 
~embros, 1rie11salmen.te. 

'~ "'-~ RECOLHIMENTO ,,...1. 'J 
~---r' 1 . 

' Como. l1abitualmente, reàlizar.se-a., 

CATECISMO MINIMO DE-·A:-e~ 

Já está en1 sede a 2.a edii;ão <1o 
Catecismo l\Iinimo de A. e. ·Este 
livrinho, quecontem um resum0 ela 
meteria exigida para O exame, será 
llluito util àquelas c1ue deverão in· 
gressar ná Ação CatoUca. 

FOLHINHAS 

111> pro:xin10 domingo, 19 · do cotré11te, Continuam sende> muito procura· 
a manhã de formação para mlllu.n- das as ·tolhinhas que a Juventude 
tes de todos os Mtores, na, Capela editou -para 1945. Sendo multo uteis 
das Servas do Santissimo Sacramên- e instrutivas conslihiem prêsente de 
to, à rua da Gloria, 474, das .7,46· às fino gosto para as Festas· ele Natal 
l!l horas. . Será prégàdor o Exmo. e Ano-Novo, Custam · apenas Cr.$ 
Revmo. Monsenhor Dr, Manuel .Cor- 6,00, havendo uma de bonificação i)a· 
rêa de Macedo. ÀS ll,30 llors.s, no ra quem colocar dez . 
n1esrno local tera. lilgar a reunmo Pedidos à sede da Juventude F'e· 
mensalda ;nc, presidida pelo Rev1110 .. minina CatoHca, 1·uA Co11ci.essa de São 
$r. Conego Dr. Antonio dE1 Castro, · Joaqui111, 215, São Paulo. 
l\iayel', DD, Assistente Ge1·a1 da Ação 
e.a tolica. 

PASSEIO A VIL·A FORMOSA 

As jocistas, no . proximo domingo, 
19 d-> cor1·ente, fal'ão un1 pas11eio à 
Vila. Formosa onde' posarão o dia; 
de Iâ. regressando às 18 horas. 

Assistirão lá à Santa Missa, deveu• 
do a ela comparecer de uniforme. A 
presidente da JÓC está. 110Ueitant10 
áii joeistiu1 estejam munidas de seus 
lanches para. o aímoco, 

BF.NÇÃO DA BANDEIRA OA JOCF 
DE VILA PRUDENTE 

A sec~ão jocista. de Vila. · Pruden• 
te, no 4.0 domingo do mês, dia 26 do 
corrente, r&al!zarA. solen& benção -da 
bandeira da JOCF. . 

Ã cerimonia, marcada. para as 10 
hora!l daquele dla

1 
estão· convidadas 

todas a!' jocista.s oa capital que, Ulli· 
forrniiiadas e de vtu, devem · reuuh.·· 
se no larco trqnteh•o à Matriz de 
S:into Emljl.lo, .às 9,30 ho1·as, para e11• 
trad:1, em procissão, no recinto da 
lg1·eja.. 

EXAME PARA COMPROMISSO 

Domingo, dia 26, de 11i ho1•as e1n 
diante, na sede da Juventude as es• 
tastarias dos vo.rlos setores prestarão 
o exame etlgido para o lngr~,l~Q !:',ail1 

. f~!~!r~I! d~ ~cão CatQllca,, \ .... 

ARCEBISPO O, DUARTE LEOPOLDO 
. E SILVA . 

Ocorrendo, amanhã, dia. 13, o 6. 0 

·aniversario do faleelmeilto do llém
pr& saudoso A1'cêblsi,o, D. Duarte· 
Leopoldo e Silvá, a Juventudê far.i 
éélebri!.r .Missa pelo descanso etet•tto 
cie sua aln1a, na cripta da Catédral, 
às 8 horas. 

JUVf::NTUbE ES'tUtlANTINA CA• 
' J°OLICA FEMININA 

· 'Expediente: Recolhimtmto. Assem
bléia Gtiral. 
· Domingo. que \-em, 19 do corrente, 

a. J. E. C. F. :realizará un1a manhã 
de recolhimeuto no Coleldo das Co• 
negas de Santo AgosÜnho, à r:ua 
Càió Prado, 232. O comparecimento 
é obrigatorio para todas as dirlgen· 
tes, membtos de co1npromisso e es
tagiarias. Convidam-se, tamb~m., as 
aspirantes a · tomarem parte nesta 
manhã. 

Para a assembléia geral, as presi· 
dentes tragam um r,equeno relatorió 

· das atividades que ô nucleo desen
volveu no decorrer do· ano· de 1944, 
Igualmente a!l secretarias letão 
um pequeno resurno do mQvlmento, 
e as . tesoureiras farão sumaria reJa. 
(:aO do estado. financeiro' do nucléó ... 

O récolhimento térá tntelo às S ho
ru com Missa. e Com~ã,2;_ te.r~l: 
narli .. àll, 12 horas, ..- r v · ' · 
,' ' ·. . . , . . ', 

professadas pela illteligenela. se .considera uma heresia, já bem 
A A; e. auxilia a Hierarquia num determinada e caracterizada, não é_ 

e noutrn sentido. E realmente a menos verdade sempre que está. em 
À. ,U. tem contribuido para um ço-' jllgo a integridade da Fé e a pure
n'tiecimento maiol da realidade so, za dos costumes, pois que· ·é pela in· 
brenàtnral que é a Igreja, betn como tegri«fade da Fé e a purezà dos cos~ 
para uma vida mais intima nesta turnês qúe impera Nosso Senhor Je,. 
mesnia Igreja. Di-le> o Santo Padre sus Cristo que se difatàm os domi-

.. na Encíclica "Mystici Corporls nios da s;nta Igreja que são os seus· 
Christi", nà' qual regista que um tn· dominios. Neste sentido é. obra de 
teresse, maior . por esta verdade dul· apostolado toda a -atividade : endere· 
cissima se deve aos estudos sobre à çada 'na· conservação do Divino, De
A. C, E qualquer pessqa que acom- posito. êntrl:lgue .. à Santa Igreja inte, 
panhe a 1itéra.t11ra ·ecleslastlca per• gro e· sern delapidações quer na par
cebe como a ·A. C. velu · avivar .üc:i te doutrinaria· quer na juridica oµ 
maneirá. saliente varios dogmas do moral. ' . . . . 
Catolicismo,\ .· · , Se a A. C. tivesse sido, desde. o 

Para nos servirmos de uma pala• inicio, bem compreendida por _todos, 
vra autorizada, relembremos as van- de maneira que nela não se tivease 
tagens que, segundo o Em. Cardial. inliltrado, · em lugar nenlrnm,. desyio 
Piazza, trouxe a A. e. ·para a int~n- algum no campo doutrinarlo, real· 
siftcasão da vida.· de Fé entre os ca• mente não llaveria · Mcessi!iade lie 
tolicos. · · · tantas insisteí1cias a re,speito de seu 

No seu magnifico artigo· sobre · a conceito é sua realidade, . Infeliz. 
"Origem e desenvolvlrnentó de uma mente; porem, em muitos lugares, e 
definição", artigo que se tornou ·subs- em não poucos escritos o ti.mor por 
tancial nas que!.tões de A. c. por- uma causa tão santa · levou .certos 
que precisa nãó poucos· pontos ues- êntus!asmos ·· a estabelecer prlncipios 
ta doutrina. (2), o Eminentlssimo e normas ·que causavam estranheza 
Purpurado Rssim se extérna sobre os no povo fiel. Temos deste fato, tes• 
beneficios da A, e. no campo ,doufri• temunhos · de todo em todo insuspei• 
narlo: tos. A respeito da noção da A .. e:; 

"Do terreno sol:do e profundo da por exemplo, o Emmentissimo Cardial 
definição papal surgiu copiosa e· e:;:. Pia.zza registra que o Santo Padre 
colhida literatura aõgmatica, para a r,reCere uma expressão ·à óutra, por• 
qual O pro'prio Pontifácé subministrou que meúe>s exposta a perigosaii a1n• 
os mais perspicazes e. geniais élB•. pilações. Se os fatos não U'vessem 
mentos basicos. Na Sagrada Escri, mostrado estas r,visosa.11 ampliações 
tura se descobriram bellsslmos tex• não teria o Pontífice manifestado as. 
tos capazes de Iluminar os varios as• suas ·prêferencias; pols · que de ;Si não 
pectos do movin1euto de apostolado se podiám, supor tais : ampli~ções; 
leigo; sua necessidade e obrlgatorle· aliás, o· Santo Padre Pio XI não se 
da.de; sua admiravel excelencla, suas teria utilizado , desta . expressão. 
origens traçâdas ·no Eva.t1gelllo, nas E entre nõs · um testeiuunho lambem 
Epistolas dos Apostolos e 11a. Tradi· il1suspeito. ~ Revmo: · Pe, Penido, f",as• 

· çi'io cristã; seus objetivos e suas ca- t(lm\lnha o infundado d·a ldeiltiflca- · 
racteristicas; enfim uma floresce:1- ção da A. : C. com um tipo especial 
ela de passagens esáituri!lticas, que de piedade, como se· as pessoas que 
encontiam aa Ação Cato1ica sua apli- não têm preferenclas pa1·a. esse tipo 
cação legitima e, -às vezes, tão 11a- de piedaâ.e não foss.em ·capazes de 
turàl, que· pareeêm· escritas ju~ta- ingressàr na· Ai:ão Catolica. E, pàra 
mt'nte pata ela. A ,T!lologia por suá ·não nos alongarmos mais, ai temos 
ve,z ,e,itudando o confrontando esses a Enciclica "Mysflcl Cotpciris Chris• 
movh~entós com varios dogmas, trou• ti" eserlta. para rebater eiTos que ser• 
xe à luz e 1ez salientàr harmonias pejam nos meios catollc9s. 
estupendas e insuspeitas. · Dénunc!Ar, pois, caridosamente es-

0 conceito de · apostolado . hierar• ses erros e procurar deles desviar tis 
quico abriu o caminho àO estud.o ·com. ·fiéis não 

1

é obra de Satànás que dése-· 
paràtivo da Ação Catolica,. enquanto . ja.. ver· dividido o campo do Pai Ce· 
relacioliada com à constituição d!Vi· leste mas obra de caridade e união 
na e a vida ·organica da Jgr&ja, ao pois 'que não .é possivel a união e a 
passo que O conéelto de colaboracão carldá.de a não ser na verdade. que 
serviu de guia.· para. relembrar. · a ba!xõu do Céu á terra e· a~atéceu en· 
grandeza da solidariêdade cristã, a tre nós na .vessoa adora:vel do Filb~ 
qual importa coniunhão de interesses de Dêus. Toâa ob.ra,· pois, tendente · 
e reciprocidade de ação, para o. bem a con:servar a pureza da Fé tr!J.diciO· 
de todos e de cada um em patticulàr, nal ê dos Costumes austeros dó Evan. 

Dai se. pa~spu para a doutrina do gelho · é obra.. de apostolado 11ue nie
Cotpo Místico, ensina.da por São Pau• rece os encomíos e às bençãos da 
lo & às verdades cone:taà de comum . Santa Igreja. ' · · 

· incorporação. e111 Cristo, dà vida M· * * "' 
brenatural em Cristo; da consequente Por, esse motivo, entre nõs; é dil!l 
obrigação de cooperar para ó ·advcm• mais bênell'leritas a .obra .do dr. Pli· 
to do Reino de Cristo. Nos· dois sa. nio CorrM, de Oliveira. "Em Deresa. 
ctàn'lêntos t'lo. ·Bati~mo, que realiza da Ação Catollca.", e$crita. para co111~, 
a incorpo'ração ·e. da, Confh-màjião 4ue bater às perigosas ampliaçõés dé 
expressaménte impõe . a. colaboração que fa,lava o Emlnê!itlseimo Cardial 
subministràndo junta.minta com o Plazza· ·e demais erros que preten• 

' titulo as lndispensavêis energjasi se detàm' desfigurar· a. obra J>rovlden• 
vlrà.lll não· somente as fóntils daque- · eia!. dà Ação Catollca, e assim dlssi• 

· le sacerdocio regio, parà cuja. parti- pa1• 1'éSêrvas que· muitas pessoas 
cipação são chá.1t1ados .todos os léi• manttn11a11i com relação à mesma. 
gos, mas tambe111 as caracteristicas Nos nos Pl'OIJOmos ·aqui e11umerar 'as 
do seu apostolàdo. . verdades que começavam a ser .des• 

Assim é que forl:OSall)tllltê té>i apro• figuradas, e qué foram ·vingadas pelo 
fundado o estudo das relações entre sr. Correa de Oliveira, . Melhor tio. 
a Hlêrà.rquia e o !aicato, é encontra- que qualquer e11coúlio nosso; fak1m 
aos os meios de colaborá!:ão corrêS• as palàvras autorlZ!\das de·.nosso Ve·· 
pondentes às necessídadt'ls dos tem• nerando Episcopado. Citenios itlgu
pos. D!l·sortê.quê a A. C. foi solida· mas opiniões: 
m~nte construida sobre a doutrina". 

Por esse to11ico. do attlgo do Car• 
dlal Piazza se pode ver as t;raniles 
vantagens que à A. C. causou: à iri• 
tensificação da l<'é entre os catolicos. 

* * * 
Não obstante; como, aliãs,· era. na

tural, 0 aparecimento da A. C. com 
seus organismos fundamentais, ·sus·· 

. citou a· ·questão das relações entre 
as novas associações· qúe sê funda- · 
vam e as antigas (Jue sobreviviam. · 
O estudo desta qüestão dêU màrgem 
à ma,nifestacão de l)endores diver· 
sos (lue se extrcm&.vam ou· na 11ega• 
çio llG qualquer novidade no aposto; 
la.do ·leigo, Mndo ~pen-as questão dé 
novas asàôclações <i:u.e vtnhant lllili• 
tar ao lado das outras tireexistent\ls; 
ou nà pretensão de 111'há. .. novidade 
substanci9.l ua Igreja. que· revoiucio
naria a est1·utura tradicinal dos ôr
g·anismos . apostolicos, pelo acrés: 
cimo .de· um valor novo de .importan
cia · transcendental. 

Como .acontece con1 todos .os tx
tremismos, estes são tami>em vÍ<:ioi 
sos, e aptesentam niais o petigo de 
léV'ár as pessoas, antigas da paz, a 
todo pre1:o, a aéllar que qualquer ten• 
tativa de. esc\arechnento nesta, ques
tão é $uperflua, tuum e prejudicial à 
Sántá Ig1•eja, suscitada pelo. "ini
iuicus .homo" que deseja ver n1edr:\l' 
a cisania no Càn\po do Pai de farnHla. 
Néiltà cotrente, é claro, se juntam 
tambem áqur,lês a (]Uénl ar,raz ver 
alastrarem,se os eq·uivocos, enganos 

, e é1·ros sern encontrarem um~ vot que 
lhes impeça a . obra avassaladora. de 
éindir à tuilica· iltconsuUI dê JMUll 
Cristo. 

EM SZO PAULO:·. 

D. ALBEJ1Tô GONÇALVES, Bis• 
ll'l Diocésano de Ribéirão l'reto: . 

"São r,aiinas nas . quau Sê perce
be pão só seu êfitranhado amor à ~àri· 
ta Igreja, como al1ida os. prófuµcJos 
co11hééimentos da má.ter.ia' versada, 
milito apropriada ao, momento que 
passa, porquanto constftue o a~sunto 
ele varios ensinamentos dê seus ulti• 
mos chetes ". 

n: Jo'Sfl niA URICIO DA ROCHA, 
Bispo Diocesàno dê Dragança: 

".0 sr., coi\1 seu livrá, prilstou incs• 
timavel serviço à Ação Catol!Cà . e, 
conSé(Juênteruente, à· $anta Igreia., 
dada a ligação existente entre uma e 
Qutra. ,, Já era tempo de serem· r&-

ãf,A8El.Hõ§ • • ,paraCIIAeCA,FR 

D. MANUEL DA .SILVEIRA D'EL• -
BOUX, · Bispo · Auxiliar de> Ribeirã.~ 
Preto: 

"Tenho a impressão .de q·ue o seu: 
livro, firi:'nado em· raciocinios auten· 
ticos · em .fontes segurlssimas e, 11.1. 

autofidade . do ' Exmo. Sr. Nuncio 
Apostolico, vai receber agora, com a.' 
ultima. Er,ciclica · de Pio XII, o selo 
da consagraçãe> do "serttire cu:n 
Ecclesia'.'. Antes• dissera: "V., . me~ 
caro dr. Plinlo, prestou um graud~ 
$erviço à Ação Catolica Brasileira" .. 

D. ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS.t 
Bisp0 Diocesano d.e Assis: 

"Livro precioso pela doutrina qua 
ensina é . em multo boa disposi_ção, 
precioso· tambem pelo• grande e · ne.· 

· ce~sario fim a que se propõe". · . 

D. ,FREI LUIZ DE SANTANA, Bis,, 
· po Diocesano de. Botucatú: 

."Recomenda-se a obra pela sua fla•· 
grante atualidade, seg.Ut;ança de ,dou• 
trina oportunidade. dos· àssuutos tra• 
tados e prof~sa documentação." •. 

D. HENRIQUE CESAR FERNA~• 
DES MOUR.W, Bispo de Cafelandia:i 

"Felicito-o pelo · substancioso,· eru• 
dito e sobretudo, oportunissimo tra.· 
balho '" Em . Defesa da Ação· Catolí
ca"., ·• · Trabalhos deste.s fazem um 
bem imenso porque. esclarecem duvi• 
das e fixam diretrizes", 

A esses ·Exmos. e RevllÍos. Bispot 
que ajuizaram dll, obra de tal mailei• 
i·n ,t}ué mostram te-la lido, podêria• 
mos acrescentar as felicitações dos 
Exmos. e Revmos, Srs .. D. Antonio 
Augusto de Assis, . Ardébfspo-Bis· 
po de Jal/oticabal, que elogiou . a. 
obra e a recomendou ao seu Re'..-do. 
Clero por ocasião do Retiro Ei'Spiri
tual ' e · D. · Francisco BorJa. ilt> 
Am~raÍ, Bispo de Lorena, que felici• 
tou vivamente o auto.r,· afirman
do que esse livro fal'á grande bem. 
O valor destes testemunhos é. iden- · 
tico aos demais, pois · que estaiuos 
muito. longe, de pensar que algum 
Exmo. Sr. Bispo fosse capai! de ·re- · 
comendar levianamente uma: obra. 
cuja utilidade não conµeça:· Como, 
no entantO; úo agradeé:il)lepto . ao 
autor não têm p11,lavras de oijde se 
pos15a dequzil' pessoalmente ieram a. 
obra, colocamos. seus nomes a pa.rte. · 

}'ORA DE SÃO. PAULO, ENTR]l 
OUTROS: 

D. FLORENCIO VIEIRA, Bispo d~ 
Amargosa, Estado da Baia: 

"Ê 1.una grande conttibuição para; 
·.o desenvoivimente> da A. q, .rios seus 

justos fins e um 'brado de . alarme 
franco· e· caridoso contra as deturpa
ções que se vão introduzindo nll.Sse 
.grande movimento de restauraçãó. do · 
Reino de Cristo na. sociedade lllOder
na ". 

D. FRANCISCO DE ASSIS PIRESi . 
Bispo de Crato, Estado· do 'Ceará: · 

."Livro - de grande atualidade qu~ 
julga.mos de nosso dever vulgarfaa. 
lo o llláis possivel, muito, embora ele 
já se recomende sobejamente, 11ão 
só pelo · nome· do autor,'· como . pelo 
assunto versado... Trata-se, coin · 
efeito de· uma exposição clara da, . 
sii ddutrina, de u1u re()Ositorio d·e 
grand.es verdades qÚe. nunca deve, . 
riam andar esquecidas, em suma, de 
um gU:ia seguro :para todos os que 
111ilitam nas }lOstes de ,Cristo Rei, ps 
quais têm ali muito que aprender • 
'meditar". · · 

D. ATICO EUSEBIO DA ROCHA~. 
· Arcebispo de Curitiba, Esta.do do Pa-· 
raná; 

"Magnifica e oportunissima obra, 
cuja leitura bem esclare9e os espiti• 
tos que não são escravos de la.meu• 
taveis preconcéltos". 

D .. JOAQUIM BATISTA lvIUNili1 

BisJJo de Barra, Estado de Bal,a: 
"Não Séi como . agradecer seu tra

balho. ~screvendo um Uvro, talvez ~
mais oport~no do momento. presente. 
J~ desde muito que estava hnpres• 
sionado com o progres110 que tO!llàV~ 
0 novo moviménto liturgico, . ab• 
sorvendl> a Ação Catoliéa em um am, 
biente, que já. sabii+ demais a here·. 
sias e 'costumes contraries aos da. 
Santa Igreja,,•" 

D. HE!Nll)CIO GOMES DE OLI• 
VEIRA, Arcebispo de Marta!la, Esta
do de l!.llnas: 

"Devo-lhe confessar que, antes 
mesmo de ler sua generosa dédil:a• 
tol·ia, já, . haviamos compradó vârios 
exemplares .de seu n1agnif1co tr~bl!.-
1110, para leitura de nossos bO!lJ:I :se
minaristas, que . o t.em sa~oreado & 
valer; louvãndo a Deus que concedeii 
a V. Exc1a; .tempo e talento, (no sen
tido tambem de ·coragem!) para. le· 
var à imprensa obra da tamanho fo• 
lego doutrlnario esplritua)... "Em 
Defesa da Ação Catolica" para a 
Juventude tem que ser o manual de. 

· leitura quoLidiaria em tudo quanto 
se refira à verdadeira A. e. entre ri§:.". 

Embora a A.1 e. seja· uma obra de 
ação, co1no seu proprio nom~ indica. 
enganat·-se-ia quem julgas.se que r>o· 
de 'lia desenvolver-se sem perigos 
pa1;a a S. Igreja. desde que seja. erronêa. 
concepcão que dela formem as pes• 
soas que lhe estão filiadas. Quem 
governa o , mundo são as idéias; e 
áSslm tambem o apostolado serà de
senvolvido de contonnldade com os 
conceitos daQueles 11ue · a ele se de· · 
dtcam. Não basta o .Ideal vago de. 
dilatar o Reinado dé Jesus Crlst.o. 
t préciso que se couhei:;a em que 
conslstr . este Reinado. Os protestan• 
tes tamben\ eles sé empenham pela 
dilàtacão . dos domlnios de· 11eu Se• 
nho"', e• ríretendem ter a Jesua 0l'I$• 
to cómd Senhor. Minguem, no entan• 
to, entre os catoHcos, Irá aliar-se a 
ele1uiara a obra Ml'l'lUll'l ·. da. /ljlata~ãl! 
do rte1nacll) de Je1;1111 Crlstc,. 

tnoderuos, elegantes, 
em desenhos originais 
Nacionais e extrangeiros 
l'odu1 atr odq11lrldo• 
tjlmbím em 10 paga• 
menta, pito "Plano Suave", 

. ' ) 

D. ERNESTO DE PAULA, Bispo 
Dlocesauo de Jacarézlnho, Estado do 

. •.·. ·- ·. '· •. , \ 1 . 1 , 

Paraná: , 
"A exposição !nte)igente e nmda: 

do seu lncomparavel trabalho, de par 
com a doutrina absolutámente orto· 
doxa; toda· ela alicerçada nos. cio• 
Cllmentos pontlflclos; 11~ de t~zer luz 
em hrnit.os ambientes até agora aga
salhados. em confusão· quanto ao 
conceito puro e verdadeiro como 11.ó · 
exercicio sublt~e da Ação Catollca"• 

D. HUGO BRESSA.NE DE ARAU· 
JO, Bispo Diocesano de Guaxupé~ 
Estado de Minas: 

"Ao passo ·que dou a V. Excia. q 
,:,, - ,(C~i,êt.i.i~ nª z~~ pag,). 
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~ V, A N G E L: H O 

AIPARABOLA DO JOIO 
:VIGESIMO DOMlNGO DEPOIS DE PENTECOSTE,S 

(V depois de Epifania - S. Mat., 13,34-30) 

'f r Naquele tempo, disse Jesus às turbas esta par~bola: o· reino do C6us ~ 
iemclhante a um homem que_ semeou em seu campo boa semente, Maà en• 
quanto dormiam os servos, veiu um seu inimigo, séméou O joio por entre o 
;trigo, e fo~e. Crescendo a herva e produzindo. fruto, apareceu tambem o 
joio, __ Vieram então o:i servos d~ ,pai de .familia, e lhe ·ci1s~erain: "Senhor, 
,ião semeastes boa semente em vosso camp·o? Como então -nele se encontra 
·-tambem o Joio?" - "Foi o homem Inimigo que-o· õemeou" -.r!!=SPo.ndcu ele. 
Di-sseram·lhe os servos: "Quereis que vamos arr.anc:a-lo"? - "Nio ;,:._ res: 
JlOndeu ele - porque pode acontec_cr qu!' arraric:árillo ·o Joio, arranqueis tam• 
:bem o trigo, Deixai que ambos cresçam· at6 a colt1elta, e, no te~po da co• 
1heita, direi aos segadorcs: Arrancai primeiro o Joio, e atai-o em feixca· pJra 
·queima-los; mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro". · 

COMENTÁRIO 

O joio, dizem os comentadores,· são 
~JS _heresias. Infiltram-se elas sorratei-. 
ramente, aproveitando o sono dos 111i• 
nistros pouco i1elosos, e a. obscurida
de ou falta de vigi!ancia dos mesmos 
tiéis presunçosamente segurós de uma· 
doutrina que nial conhecem e pouco 
estudam, quando não crncientes c;u 
inconcieU:tes cumplicldadefi. N~o a p:,. 
i-ecem, .desde logo, em toda a sua he· 
-diondez de fllhas do demonio, o pai da 
mentira, mas afetando uma. semelhan
ça com a verdade, por vezes uma ex
pressão mais viva, mais forte, mais 
autentica desta mesma verdade, che
gando até a manifestar uma·. certa 
austeridade .de v1da, como notava: S. 
s. Pio X dos modernistas. São_ equí
vocos, expressões meio ardidas, quei
xumes de incompreendidos que des
pertam a comiseração de espirltvs 
pouco afeitos a atitudes claras, Uma 
Yez dentro no seio da Igreja, desen
Yolvem-se ocultaniente, estendendo 
suas ralz.es de maneirn a Invadir todo 
o campo' do Pai' de {amilia, com ati• 
tudes a.parentemente variadas e con
traditorias mas 110 fundo muito l).()IÍÍ 
organizadas, com-o notara Pio_ 5{ na 
nrnsnia Enciclica contr:1. os :,1óder11is
tas. Só tarde. - qul(nd9 não m;ti· 
to. tarde - é que ap:;.rêcem os fru
tos que lhes de11ui;,cfam a peçonha. 
Então à limpeza~;:, ·campo totàl e com
pleta ha de -esperar o tempo da 
111° -~e, a ,;,ousumação dos se~los, 
q! .lo 0,-1 scgadores, os anjos de 
Deus r,;,colherão o trigo nbs celeiros 
do Céu, é o· joio nos abismos infer
nais ·"ad comburendum". 

* * * 
· ~ste o significado da parabola, 

:Absolutamente falando, poderia o Se• 
nhor extirpar neste mupdo radkal
mente os fautores de hel·esias. !':ão 
o faz por uma dessas razões que nos 
fogem nos. abismos i111pe1ietraveis da 
San~issima Vontade de Deus. Desta 
J)ermissão de D<ms, porem, ninguem 
deduza que contraria a Vontade de 

J>cus o zelo vigilante, continuo e per
:sistente dos catõlico_s por manter to• 
da. inteira .a integridade da Fé, e a 
.-·u·eía dõs costumes, como si for31--i111, 
r,ertinencia o cuidado de todos os 
-instantes, o intuito de. esco_imar o 
camlfo da seara das ervas clanin has 
das más doutrinas e matis exemplos. 

* * * 
Quem assim coÍlcluisse, poria a Dá· 

tabola do joio .em oposição a do11tri-
11a iúsofismavelmente clara da m<lS· 
ma Sagrada Escritura. De fato, no 
Apocatpse que é o que Nosso Senhor 
censura ou louv_a nos anjos. que pre
sidem às varias lgrejàs da Asia? Ao 
custodio da Igreja de Efeso louva-o 
porque odeia aos. maus, e, descon
fianao de que .alguns. que se diziam 
apostolas,_ provou-os para ver ser o 
eram ·na realidade (2,2): portans 
to esforçou-se porque limpa fosse 
·sempre a sua Igreja de toda herva 
daninha das más doutrinas; Ao custo
dio da Igreja de Pergamo censura 
1irecisamentc. porque ,rnantem alguns 
(!Ue _sustentam doutrinas falsas, CO· 
mo os Nicolaitas (2,16-17). Ao anjo 
de Tfatira igualmente censura con· 
<lescenden~ia com doutrina e exem
plo mau (2;20). Não pode, pois, a pa· 
ràbola do joio significar que devem 
os :õ-Iinistros de Deus tolerar infiltra-

A pretenção de e_ onhece. r melhor 
do qtie ninguem as nccess,(la

- des da epoca, eis a mais gra
ve das desordens dos neo-liberais, 
Juntai a esta prétensão uma genera
lizada antipatia contra os princi!lios 
absolutos e . verdadeira intolerancia 
Dara co1~1 seus defensores; pelo con
trario, grande simpatia para com os 
erm~ modernos e ampla clisvoslção 
de transigir com seus adeptos à custa 
da verdade e dos cliréitós ele Jesus 
Cri;sto; ...:. e tereis o diagnostico da 
doença que _corr9e muitos dos nosscs 
irri1ãos. 

Vimos, cm nosso ultimo 11ume1'0, 
como O ilustre Jesuita, Padre J;:lcnri
que llamíere j;í, em fins do seculo 
passado dein'oustrava que esses. ,ca
tolicos eivados de liberalismo ~e- pot·· 
tam como verdadeiros inimigos elo 
reiirndo social de Nosso Senhor J e-

. sus Cristo. -
Continuaremos hije a transcrição 

dessas atualíssimas paginas do gran
de apost.olo da consagração do mun
do ao Sàgrado Coração de Jesus. Por 
elas ·vcréritos como se opõem esses 
ueo-liberais à uuiãô cios catolicos cn·' 
tre sl, união que somente é possivel 

· em torno da tradicional doutrina da 
lgreja, que eles repudiam. 

--· ººº --
Podem-se reduzir a três principais 

os fu11estos resultados do liberalis
mo éatol!co: enfraquecendo a auto
r:dade ·ao seu chefe, destroe a disci

, pliua do exercito catolico; tirando
lhe a união com este chefe rouba
lhe a forçá que deriva de tal uni:lo; 
enfim desjlojando·o elas armas, sem 
as· q1.i;tis não pode resistir-lhes, nem 
vence-los, · entrega-o sem defesa, a 
seus Inimigos. 

O lil'eraiismo começa por quebrar,_ 
no exercito catollco, o nervo da dis· 
ciplina. e corb isto o priva da con· 
dlção -mais essencial para a vitoria, 
Um exercito, que não obedece mais 
a-· seu ·chefe, está vencido antes de 
combater. Digamos melhor: não é 
n1ais exercito, pois o que distingue o 
ernrcito da multidão desordenada ê 
unicamente a. disciplina, à submissão 
de todos a um chefe unico. E esta 
submissão, iudispensavel aos exerci
_tos que combatem em defesa de 

, interesses- puramente material$. n P. 

ções, contrarias à iutegridade da ]"é 
e à pureza elos costumes entr& <>s 
fiéis; . que, pois, -não punam, na.· me
dlda, do possivel, aos maus, e neu• 
trallzem iieu esforço no· sentido ele 
afastarem do cá!llinho da salvação 
aos bons, 

• * * 

'Ê éurioso notar como alguns auto· 
res procuram 'basear-se n·esta .:parabo· 
la para jiJstiflcar uma certa decidia. 
no serviço de · Deus _Nosso Senhor, 
que é a vigilaricla 1por(lue se_ evitem 
os erros ,e. os escàndalos. Nem te
mem fazer ·uma. teologia da.. Historia 
"sui generis". Assim, servem-se ·da 
para bola -do joio para. explicar certos 
fracassos· de -ot_lmll.S in,tenções . cato· 
llcas, como, por, exemplo, ·o ._caso da 
!nvencivet armada; como se Deus 
desejasse ·positivamente a existen
cia da. heresia. e semi-heresias,-· é por-' 
ta11~, com in,tervenções extraordlna
'rias aniquilasse todas_as tentat!vas ca
tollcas lllan.ejadas no seíÜido' de des
truil" .estas hervas daninhas. 

Este modo· de pensar contraria to· 
talment'e O lll0dO dE{ ~glr tradicional 
da Igreja, a c1üeril somcilte-Joi con~ 
fiada a difusão da doutriná autenti· 
ca d~ Jesus Cristo. Jâ. não talemos 
nas Cru11adas_. ou na InquisiQãO, obras 
autenticamente c~t()!iC~s, q11:e ptoce• 
dera.o. da San_ta ,Sé, que· somenfe a's 
c::!11surou quànd0 se divoroiaràm de 
st1a primeira finallélad&. Temos eni 
nos·sos dias, a palavra Insistente dos 
Papas atuais ad'Í'ertindo e admoes
tando aos· fiéis vara ·que' se guardem 
dos que se. íiltràm uos · m~ios catoli-. 
cos para desorar o Catolicismo.- ·Leia· 
sa esta pa.rte do \ll"eànibulo da Eu
ciclica de S. S. Pio X contri'i o ~fo, 
dernlsmo: · -

"A missão que nos·foi di'viliamente 
confiada, de apascentar o_ réba1Jho do 
Senhor, entré os ·pr:ncJpals. deveres 
impostos por Jesus Cristo con,ta o de 
guardar cem todo ·o desvelo -ó depo
sito da fé transmitida· aos Santo,\ 
repuclianào as profanas novidades de_ 
palavras e as oposições dé uina cien• 
eia rementida. Na verdade esta pro-
viilencla do Supremo Pastor foi l!lll 

toa o D tem Po necessa1·ia · a Igreja Ca, 
tolica; · porquanto devido ao iilim ig(\ 
do geriero l1ui11ai10 nunca faltara.1í1 
homens "de __ peryerso dizer, (At. 
20,30) va11Hoquos _ e ·seuutorés, (Tlt. 
1,10) que caídos eles em erros arras: 
tam os mais ao erro. (2 Tim. 3.13) 
Contudo ha mi:fter _ contessar· que, 
nestes ultimos tempos, cresceu o r,u• 
mero elos. inimigos da Cruz de:. Cristo, 
os quais, com :1.rtifk\os _ de todo ar· 
dilosos, se esroréam por baldar a 
virtude. vivificante da -lgréja e sola
par pelos alicerces,· sé dado -1h.es fos
se, o mésmo reino de Jesus Cristo_ ..• 
O que exs;:e que sem tlemora fale· 
mos é, antes de_ i.u_do, que 'os ·fauto
res do e1'ro já não devem _ ser iH'O· 
curàdos entre inimigos declarados; 
mas o qlte é muito par/l sentir· e re
ceiar, se _ocultam no proprio seio ela 
Igi·eja, tornando-se _destarte ta1ito 
mais nocivos quanto menos 1ien:e
bidos". 

* * * 
Diante à isto, é, pois·, certo· tJue a 

parabola do joio não pode em alJsoluto 
significar uma vón.tàde;de · Nosso Se~ 
nhor permitindo qualquér toJ'erancia. 
com os maus da _maneil'a.. a pô1;. em 

mil vezes· mais naquele qu'c defonde 
na terra os interesses de Deus e ús 
interesses dé Jesus Cristo. Porque 
o llrlmeiro desses Interesses divinos, 
cuja. deresa está co~fiada .aos catoli
cos, é a autoridade ·suprema 'çió Crl_a
dor, exercida aqui na: terra. pelo s.-u 
Vigario. A sub111issão: de todas as 
almas a esta autoridade foi (l primei-' 
ro interes.se que Jesu:i ,Cristo entre~ 
gJu aos cuidados de sua Igreja, 

E querendo que a subm1ssão fosse 
uma obrigação 'màls ind!speusa.v\,1 
que nas sociedades. ten1i:,orais, o di· 
vino Fundadot· da Igreja tornou-lhe 
a pi·atica muito mais facil. ·o solda• 
do que obedece cegamente ·a seu che
fe, só tem a experie11cla ·e. as qüâli• 
cladcs pessoais do chéfe a garantir: 
lhe ll sabedoria de ordens que tal vez 
vão custar-lhe a vida. O catolico, pe
lo contrario que, segue a' direção· da
da pelo Vigario de. Jesus C_risto; quan
do se trata dos Interesses da Js·1·da, 
ti>m garantia muito mais ·solida: . a 
palavra do divino· Salvador, a assis· 
télncia prtnnetidà a. seus representan
tes e a certeza dada: a seus soldados 
dé que, .obedeccnclo-Jht>,. marcham pa
ra a vitbria. 

Se lllll soldado ou oficial é repreen- · 
i:ivel quando. na tlj1'eçãô elo exercito, 
tenta. substituir suas proprias idéias 
à~ ordens do geueral, quânto n~àis 
repreensivéis seriam os catolicos que 
pretendessem dar à· Igreja dh:eção 
contraria. à que lhe. Imprime o Viga• 
rio de Jesus Criflto? 'l'al pietenç_ão 
s,1ria tão absurda eomo· criminosa, 
Violando à ordem_ de Jesus Cristo, 
levaria o catoiic0 a negar o que· o faz· 
catolico. Com efeito o. catollco dite
re do prôtéstánte justamente porque 
o primeiro reconhece . a áutoriclacle · 
do Papa, no governo (ela. Iti·eja· ao 
passo que o. s!igundo lhe p1•~fet·e 
a da razão. Não_ é Isto . por ven
tJra o q11e tariam os crilitâós q1.1e 11a 
bt·a ve que.stão elas relaçõés da lgi·eja. 
com a.s socic,lades temporais,. se :Jul· 
gassem autorizados- a .seguir as pro
pl'ias idéias,_ em vez da. direção elo 
Vigario d<' J8B\IS Cristo? '.E SQ o li· 
beralismo catolico concíuzisst, · a se
melhante resultá.do. não -cessària pór 
lsrn mesmo de merecer o. nonié de <'à· 
tolico? Não se tornada ve1'cladeiro 
protestantismo.?. 

Não ha poià que duvidar: pondo 
~e lad9 ªs j)USQQS i!lfüYi.4uais1 ~ í!S!l!· 
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L IV RtS· 
RECEBIDOS 

MOVlMENT_O MARIANO 
PAGINAS PARA voe~ - Pe. 
Seb_astião Maria l\farfüis SS. CC. 
Editora "Lar Catolico"
Minas. 

·1·emos em mitos este Interessante 
livro do Pe. Sébastião Maria Martins, 
dá. Con&rega~ão do~., Sagrados Corn-
ções. , 

AINDA O CASO DE jACÕ 
MONTENEGRO 

Trinscrévemos ci~ n .. de novembro da. 
"Ei;treÍa. do Mar", s. 3éguinte_carta., cu
ja resposta, pr,ometlda para, CI ·n. _de de• 
zembro prox1nio, agUarqamo_.s com gran
de lntere.ssé: 

'" A _ respeito da. "Carta abert.à. a um 
Diretor",, publica.da na nossa r~vlsta no 
n.o de. a.gostó, recebemos, em -fins de· se
tembro, a carta, que, data. véniá, trans
crevemos na-integra.. 

R~pelt84o Padre Diretor. 
Ave-Màrla! 

. ·: 
'·.;'i" 

participamos todos os· dias· da santa mis
sa:.~,, . 

-··-NOS movimentos di.sclplinados, res• 
pondo- como o níarlartil;mo, não se dis
cu~ ;0pi_nlão de_ superiores: obedece-se! 

- Pois eu estou pela - liberdade. Eu. 
me empenho· na. defe.;;a. . ela inteligencia. 
cristã. 

..:.. AF, ideias desse 1patusco do Jacõ 
(creio que empreguei um epíteto mais 
forte) são· -puro liberalismo, condcnAdo 
pela Igr~jà. · _ _· 

..:.. '' O cjui? Essa carta de Jacó_ Mon
tenegro ~ria. assinada pelos grandes 
chefeÍ; cio pehsa.mento ca.tolico br_asUeiro 
(e disse três nomes)_ Eu o.s cQnheço pes
soalmente, eu leio seus artigos, eu sigo 
sua orie_ntação. 

O 0pusculo enfeixa uma serie ele 
artigos publicados pelo A., na conhe• 
cida revista "Lar Catolico" e tem 
como escopo principal, 110 dizer do 
11r9prio Pc. ,~e bastião Marti~s, "a~re
seutar u·a nuscelanea de leituras lllS• 
trutivas e· a1nenas que sirvam pará 
todo$, ao mesmo:tempo que enfrentem 
e abafem. um pouco sequer, essa ón· 
dá de corrupção a imundície que se 
alastra por toda ·a.- parte, mais do que 
nunca nEJstes ultlmos tempos, átrà
vés do romance i'lnoral e <io livro per-

:e: com verdadeira, indignação (que 
Deus me perdoe) qué e,crévo a, V. R,, 
para; pedir uma resposta: urgente, via-
aerea.. _ _ . 

Explodiu uma cisão violenta.- na. con
gregação, em que sou pre11idente, há 
muito, e em parte por ·minha causa. O 
noM0 Pe. Diretor não se pronuncia. É 
paroco velhO; bit!zcu-rios a, todos;' nun
ca. tomou p1frt!do _de' _úm sector da pa
roquia. contra outro. Teima. em me res
ponder: "De minilnis non curat prae-

- o dr. parece que tem cérebro de 
papel! 'Eu tambem 1eío essas revistas 

'e, que ó· sr. faz alusão. .· Nelas, leigos 
, em filosofia, !elgOs · em Teologia, leigos 

nicioso". . 

em Direito canônico, leigos em Histó• 
ria Eclesiástica, enfiin, . leigos, escrevem 
a1tigÓs contra membros do clero, dou
torà:dos em tudo _isso, que _ eles nunca. 
estudara.m é nunca· entende:ram. 

- O clérigo não é infà.livel. Se erra, 
está bem que· ó leigo saia_ cm defesa. 

A finalidade do livro seria já de 
per si, um;i. carta de recomendação. 

. No· entanto, o autor soube dar aos 
seus trabàlhos um cunho de interM
se que faz com que o_ leitor senti111lo
se atraido pelas 11arrat1vas, vá· liaa
rindo aqueles ensi11amént~s qué, tal
véz,- tenha de· ha muito esquecido e-, 
ao mesmo tempo descubra pontos so'
lldos onde mais e melhor );>0del'á fil'· 

- tor" (não asseguro se isso' vai certo) • 
Is~ é do regime h1terno, pretexta. É da 
Mçada do presidente. Ademais vocé,' com 
sua imprud~ncia, levantou a, lebre: pois 
agor.i cacesa.» 

Tudo nos veio cm cimà por causa da• 
quele !nconcebivel Jacó Montenegro. · 

, da ver/laclc. _ Em mais de' 25 anos o 
ma1·ianismo não lhe ensinou· isto? Os 
leigos tambem. pattlcipamo.s d~ ensi
namentos do Evangelho! 

mar sua fé. ' 
Escri_to em estllo singelo, e muito 

agra.davel, o livro deve ser lido 11or 
todos, grandes_ e ptquenos, velhos e 
moços, pois certamente, todos tira• 
rãQ grande proveito. 

Está,_· ássim,. i!e parabéns o autor 
e com ele, a Cbl'lgl'egação dos Sagra
dos· Corações que tantos fl·uws· espi
rituais ,1em produzlncto em nossa 
tena. · 

perigo ·a itllegriclii.de da. Fé e a purtiza 
<los costumes dos fiéis, Pelo contra
rio·, · quanto. 111als - perigow, mais sn
ti_l o in:migo, maior deve s~r a vigi
lànci_a. Por aí se vê o crue se eleve 
c\iz.er de éSC<l!aS" inte'rcoufessiom.tis, 
de colaboração entre catolicos e ·aca
tolicos cspecialmeíúe em obras des
tinadas à educação . e formação mo
ral,- étc., Não ha inimigo mais· sutil 
e ardiloso do Catol'cismo do que o 
"··esplrito de UllHL larga colabora•• 
ção! ... '_', isto é, de uma cblalioração 
que sob pretexto de aer làrga é uma 
verclàddrà capitulaç(lo, -· 

* * 
Qual serã então o sentido dÍI frase 

inset'ida n_a i>aralJola e que nos preo
. cupa\'ª- ha· pouco? 

Pt·imeiratnente, dizeni os c·omenta- -
dores autorizados da -Sàgrada. Escri· · 
tlU'U. que na aplicagão elas para.bolas 
não - é mister encontré•se corr!,ispon
<lencia na real'clade para todos. os 
porménores ila historia alegoi·icà. A 
historia tem um sentido geral e .é a 
·este q11e sé deve atender;. No· nosso 
caso, é o que d :_ssemós _acima: · Dens 
por motiyos insoudavels peunite ttue 
'na ter-ra entre os -bons ·haja tamhem 
maus, e só no 'fim do mundo se far;í . 

_ uma separatão perfeita.· Aliás foi 
este e só' este -0 sent'do que o pro• 
pl'io Jesus Cl'isto <lêu 'a parallolà. elo 
joio, quando os · discípulos lhe- inda· 
gara.m o sentido da mctjlla (,\fat. 
13,36-43). 

Isto posto, podemos ave1ltar varia~ 
hipoteses. Ta!Yez o sentido sida este 
c1ue Mm t'odos os maus perslivel'arão . 
como tais, mas \Jn\ dia se"converte
rão, e se fossem elimlnàclos · imlld ia
tat)Hmte, -já não teriam te1)1po })àra 
a r,en'tcncia. De malleira quc, 
benignàmente, com grande longani
n1idàdc, espera- Nosso Senhor para 
que teuham tempo, de se coiiverter. 
Neste sentido teria ag:clo tamlJ~m 
Piá X cóm os Moilernistas, conio ele 
diz_ na citàda En'ciclica. · Talvez q,1i
sesse o Senhcl' si!;nificar que a ~li
m 'nação i_mediata dos ríi_aus imp(?elit'ia 
uma exercitação maior da virtude 40s 
bons;· talvez ... são hipotese$... O 
melhor é_ reter o que a Jgréja sM1· 
pl'e ensinou por palavras e ações. 

Logo.,que chegou- a ;, Estrela do Mar", 
eu- li e ri muito: Achei· graça detnals 
ein cMa IÍnha. :rv.i:ás não suspê!ta.va · o 
potência! de polvora. que havia ali ·ocul
to. Tendo· que lr · à. sede· do T.G,, ll ao 
sargento instrutor, catol!co pratic':>, que 
ouviu P, leitüra, em, posi1ão de, cleican
sar, com os dois punhos- apO~ados nos 
quadrli, ~em dizer ume. .pa.:av-,a, .mas to
dt, e. sua, ·-atitude fal;iva uma ~ó col5a: 
"desa"!oro ! " T.ermma.tla. e. leitura, êle 
~mtenclou: "este h~mem ·devi.a. ser fu
zilado: pelas -costas." 

Ao Juiz de Diréito _ li tambim. Ele me 
interro111peu varias vtl!és, parr. · ri? e co• 
mentar: -":f: Isto m<-'smo. ll: al'sim que 
esé, gente fala. •. É o ·auto-1·et1·:;,t::, d_o ca
tolié0-IÍ~1·a·1. E con10 saiu. !ldellssimo! 
Não- $e pode negar." 

-vou eu, sen) ·malicia. nenhuma, faço 
ler o artigo na i·eun!ão de domin;a. É 
costume na nossa e. M. fazer ler na 
rcuniií.o alguns tópicos mais intere.ssari- _ 
tes da. "Estrela". Estava. certo que to
doz achariam muito tipica ·a carta, mui• 
to engraçada. Ah Pàdre, para que? $ó 
vendo o.· reboliço ciu~ · ela. niotivou: ,i;épe.
ração nltlda dé doil; ca.mpos. 

LÓ,p na s~gm1da. frat~, Um congrega.. 
d<', ailás multo ftrvor~o, soltou uma. 
ri.sadt, expontànea. · Mas num tonzinhO 
de· · vaia. Depois vieram a.partes, comó: 
"err. só ó que faltava I" "tira. o cavalo 
da chuva," '' quàntir. MM!ra' junta!" '.' É 
o cumulo!". -Ê out~ coisa~ mais pesa
da!, ouc v .. R. não ·Juitifica, mas e:tpllca 
!lntre · moços, , ' _ 

MM o que não tsriá nem de longe 
imag\hàdc, (oi que· hOuvesse par~lcia-l'ios 
· ferrenh:s das 1dclu · do · Jacó: --MonteM
g1-a, na. mlnlii e. 1'1'.. _E .eles t!Llnliém se 

· m2 nlfésta.ram com destemor e desres
peito .. -

Resumindo: ctepois de algum_ tempo 
de l)arulho, m~.i.s ou menos generalWt.
do, ó. fogo da.s baterias se concentrou 
exchts\vamente · em -dois -pOlos opostos. 
Este. seu· criado,· _defendendo:_ resoluta
mente a po.,lção que, lhe· confiou o mo- ' 
,•lmcutô mll.riano: e um' advogàdinli.o re•' 
cem-formado, · muito' talador dos dltci: 

• t~z da hOm:im, que sê manlfes~u ou -
sJ constituiu chefe ela op::>sição. Não· -sei 
se chega-inos a, nieia bo7a de duelo. Pit
rectu-1ne um relampago. Este moço 
r..càbou, dé receber fita larga. e à Chefia 
de um circulo de Estudeis. Desde que 
vtio da Cái>ltal, serni>'re 'ine ri cóm toda. 
r. dentadura, com cara- de "Luz P.erpe
tur," ·em efluvio de· à.ltluià~ de Pas
coa, Tem sido semp~e para comigo .''. pro
digo· cm elogios sln.cer,s ", slatema. Càr• 
:negie. Porem, domingo passa.do, tirou a 
mascara.. As· Yirtudes · póstlças não :·~,t 
i;fstem ·a.ó fogo .·das paixões violentlls. 
Tanto eu C0l110 ele, füsseincs· coisas que 
t-!nhamc-. no- coração. e nem nós o ·:!à
bilmos talvez; - ma.s certo qué não que
riam,or. ·dizer a ninguem. Ele, · já. dé pé, 
protestou: "~:pelo ·aa. sentença, elo Oi
l'ttor M C,m!edcraçlo Nacional pa.-rl,, a 
ren,so de_ Cr!.sto, que ttm6s nós os que 

NOVA ET VETERA 

- poli; eu é que não vou n~ta. par• 
ticipa:ção dos lélgos, m ensinamento cfo 
Padre Nosso_ áos. -vigários. -. 

- o sr. não conhece a posição li•, 
turglca. do lelgO na -Igreja, corpo mis
tico de Criste, posição de irmão (" ora• 
te tratres")?· Não·de.escrti.yo! Nós con
celebramos! O sa.ctkciote ,diz 1·eferindo-se 
e, nó~ :O.Cigos: "Oferecemos .esté cálice! " 

- Mo;o, · -nâo, seja ingênuo. A posi
çã:o litUl"!llC,t d,o leigo ante •O sace1·dot-e 
ó de · ;loel11és. O_:he _ a. cónf!mão, Olhe a , 
ct~rnnl1ã,:,, ollle a. mlssa. E, se ele se as0 • 

sentl'. dm·an¼ o sermio, é pa1·a apren
d-ir corno d!sclpu!o, ' _não para enslnar 
como mestre. o con~rárlo é lndisclpli
ns,,, eni que éstão . caindo .. multes cató
licos mcc.ei-nos, servindo cóni isto as 
forças do mal, ma-çone.rla, comuni.smo, 
jui:laismo, etc. 
_ - S::jl'. .ó que fôr, eu com minhà lli

teligência. e mil1ha. liberdade, estou com 
J11có · ·Mo11te1ie~ro, _ ll . cot1tra. quem quer 
que iseJà, a.lndá. que seja. :Padl'e Diretor! 

- Pois. entâO poderia retltar-se das 
cengré;;ações · 'Ma1·ian11s! · · . 

· - Não somos nós .os· homens sensa.• 
tos, que nos clévetnó.& 'retirat do movi
mento mariano, mM ê o. moviménto 
marle1n, que s?. déve retirar de_ certa 
eànlrltualidàe!e antlquadà, n1!lltarlsta, 

fanática, · que não se enquedra bem 
c;on1 Ó século XX. Já..: ~u a. as
c6tiéa dot ::1;,-erclclos Esplritua!s dá _qual 
tantos males decorrem· :a cri.stand.ade e· 
qu~ · delta. a. ~rdcr este movimc11to. 
Cumpre llbertar o marlan!smo de "cer
ta dita.du1·a. da.s almM ", que só se1·vo 
Í')àrl?. , lnconnÍ:làr as conciênclas cristã~." 

A ~ta iltui-a. o silêncio na sa,)it era 
· impresslOna-nte. · O meu, àctversário já. 
,,ti11.lm pe1°didl). -cornpletaniente á cabrça 
e aquela compostura tão própria dele, 
inflnitil'nente sorridt1ite. EU tanibem 
jé,_ estava fora, 'cte mim. Dti ordem i,,o 
sécretárlo : que nV-l trouxesse da biblio
teca a .carta "c:im particular ·compla• 
cênélà, l '' LI côm . enfare o tópico: "com 
slngu!Ar agrado. vemos ( ... ) que · tem
l!éràm co11stántemertte suas armas em 
frtquentes retlros esplrituàl~ e ne. frá- . 
gut. doo lllxércicios que càdà ano -pra.ti
ca111 (, , . ) ; seguindo Mmp1·é .11-~ · traçiicio
ne.is v~n:ades· e prlnclplos ée.tól!cos, que 
mirice. se -mudam, senão que ])\lrman~
ce1n inmtávejs com -o v<trlar dos tém• 
i,,s e da.li co!sas." 

Depois do que, com. uma. energia. da. 
qua.1 nU1ica usara em seis anos -de · pi·e~ 
sldce;ncjà., · disse: "O P11pa. falou, está. 
enéerrada a. >d!scusão. Os incomodados 
que s~ i·etirtm. _ Flca marcada a reunião 
extractdlnárla da· Diretoria. pá.ra quin
ta-feira ás_ $ horas da. noite, assunto 
multo importante: e declaro encerra.da 
a -sessão." 

A coiÍ;a não acabou 11isi;0,. Foi ape11as 
o principio. o chefe· da -oposição rcu-
11il1 s:u nuc!cozinho, e . tentou arrasta.r 
outrós. Disse que vai publicar um ma
nifesto pró-\déias de Jacó Montenegro. 
Isto já. está flca.ndo trãgico-cõn1lco. P~-

ENTRAVES À UNIÃO DOS CATOLlCOl . . . ' 

siderando a doutrina em si mesma, de conhecer melhor que nlnguem as 
reconhece\·emos que o libel'alismo necessidades do tempo; juntai a tS• 
tende a pôr sous adeptos em oposiç'io ta pretensão a · antipatia. aos pri11ci-
ao Papa, em assunto que · lhe com- pios absolutos; .e á.. intole.rancia pata 
1>ete. Realmente como .negar que ,11er- c<>m seus' defensores; pelo con-
tence ao chefe da Igrejlt decidir qi1als trario' a simpatia, para_ coi:n os 'en·os· 
são os direitos, desta. so'ciedade divi- modernos,· e a disposição _ de transl-
11a· em relação às sociedades tempo- gir com seus . defensores à custa - da 
rais? Como se pode supor <iue nuiua, ,,erdacle e dos direitos de Jesus Cris· 
questão de tan.ta _ importància, Jesus to, e, tereis o diagnostíco _da doehça. 
Cristo tenha deixado, 1<lurante secu- liberal.. 
los, vitimas dum erro funesto, -aqne• Orá, a menos d_e um_ milagre, não 
les a , quem prometeu assistir com será- uma .simples enclclica do SolJe. 
seu divino Espirito, e que tenha ran0 _Ponflfice,: nem mesmo um de· 
confiado a -homens sem missão algtt- ereto do_ Concilio- Universal, que, po
iua a incumbénliía de salvar a lgre• derá. curar completamente as almas 
ja p.erdida pelo seu ,Vigario? Ora; atacadas·_ desta doença,: e· -resUtuir à. 
-o's catolicos -liberais São forçados a Igreja os proveitos que tinha direito 
admitir · esta_ suposição, Igualmente de esperar da. sua cooperação. Que-
absúrda e impia, se querem manter 1·em permanecer catolicos: 'portanto: 
a s1,1a doutrina, pois é· certo.: que os não se revoltarão contra as -d·ecisões 
clrÉ1tes da Igreja nunca ,deixaram tle dos _ Papas, · mas, - aceitando teori
ensinar a doutrina contraria, :t cér- camente -estas decisões, continu_ari'\o 
to que, desde o dia em que o· libera- convencidos de_ que,. na pratica, de
lismo coméçou a aparecei· no muli· v'em ser consideradas ·. como inexis• _ 
do, foi ferido, diversas vezes coní às tentes.-, Se. não contestam a verdacle, 
mais -explicitas condena:çõ~s. Pio VI, uér;am-lhe a oportunidade; não llesi
Gregorio XVI, Pio ·IX lauçaran1-lhe taÍ·ão em dizer .que os Papas não com• 
seus anatemas1 -_e este ultimo Pont.i· preenderam os -tempos; é.tu& tomas 
fice em particular, ·cuja exalta· ram a. socled'ade moderna às ave;;;• 
ção fôra tão ca.lorosamentc· aplaudi· sas; e julgarão que es_tão· em 'regra. 
da pelo liberalismo, ·deu-llie o -golpe eom o dever de- catoücos,' porque não
de morte com a celebre Énciclica negam absolutamente nenhuma .ver• 
"Quanta cura"· dade definJila 'pela autoridade rlou, 

Parece, portanto, que_ para· os ca- tl'inal da Igreja, estando entretanto 
tolicos. de boa fé, não _deveria ilaver em' oposição aberta.- com a. auto• 
a, n\enor hésitação: qualquer que te• ridade dlr!ltlvâ do Chete da Igreja; 
úlla si de sua ilusão no· começó, des• :t de fé, -p~1·em, .que estas duas auto~ 
de· que· s_e lhes mostre que o llb0ra- r1dades são igualmente soberanas, é 
!ismo é. condenado -!leio répre,sentan• que o Sumo Pontificá não tern -PO• 
te de Jesus Cristo,. não.' lhes 1·esta . der menos 6Ienó l)à.ra. reger· e gover,. 
senão abjurar tão perniciosa doutri~ nar que para,,deflnir e ensinar. lfí de 
na, e reconhecer generosamente seu. _ fé :pot'_ eonseguinte, Q,Ue um catolico 
erro. não . cumpre :senão_. a meta.de do 

Infelizmente. ó liberalismo' 'não é sen . dever· se, :aderindo às_ decisões 
somerit1> unf·erro da. .lnteligencia: ·é dogmaticas do Soberano_ Pontlfice. 
também_ uma' verda.de!ra doençà da - não ace,tar de coração a sua dlrei:ão, 
alma, e as .desordens l11teléctuais em tudo o '1\1& toca ao bem da Igrejit. 
pi-oduzlrlas por setnelhante doença são Deste prin,:ie!ro perigo nasce o: se, 
mais diffoels · de curar · que · a. ce• _ gundo~ · Rompendo os laços de su~ 
gueira proveni~nte do erro .. · A mais- . missão que devem unil· todos ôs ea.:.i 
i~_v! ~~ ~~i5!!~ ~-~ ~!!usão ~~- !.l!~arl<t~]esus Cristfil 

liberalisUJô · torna impossível a. união 
dos·. cato li coa entre, si,' porque, em 
qualquer sociedade, a uníãó do~ mem· 
!Jros e11tre si,, 11ão _pode- resultar ~e· 
11ão da. união de cada um com o clle• 
fe _ ·comum. · Al_i~s, que necessrna,le 
temos de provar a realidade deste 11e
rigo? , Quem não vê e lamenta? As 
divisõés: dos_. catelicos que mais se 
têm distinguido pela sua .dedicação 
à Igreja não _são, de· alguns anos, 
para. cá o· maior luto desta Mã:e elas 
alrnas, ê o ·maior triunfo de seus ini• 
migos? Quantas vezes não se ouve 

-_ com estupefação', da boca de homens 
- que partilham da mesma. fé, e sé 
assentam ao mesmo bauquete -euca
ristico , certas, · severid,acles e cer• 
tos ra;cores contra :ieus innãos, que 
·uão teriam usado contta. os inimigos 
de Deus! Já o dissemos e nada mais 
certó: a. intolerimcia para. com os 
defensores dos princil)ios é justali1en• 
te com a tolerancia para com çs pa• 
tronos do erro, um. dos sintomas ca• 
racteristicos do' contagio liberal. 

:ir:· verdade que os qúe mostram tal 
intoleranciallãci se esquecem de mo· 
uva-la com os -perJgos a que seus ad
versarias expõem a ·Igreja. Persua
didos de que são os unicos a com
preender às necessidades dõ seu 

· seculo, _ procuram inculcar comó · 
agressores . os que os impedem de 
operar a, reconciliação enti·e· a Igreja 
o a sociec'lade moderna, quo>é o fim 
de seus esforços •. E para restabele, 
cer a, paz, propõem ura. meio que ill'as 
1>arece muito faC!I: que -seus adver• 
sarios .cessem de combate;los, e que 
a. Ig1•eja. inteira. abrace o liberalismo 
e assim o liberalismo não mais seja 

· pata. a- Igreja · um eausa de divisão, 
' Infelizmente este meio. !!i imprati• 
cave!: -~ Igreja· catolica. não pode 
abra~r o llbera.11,mo, ·_sem renuµclar 
à sua. tradição, e sem deixar .de ser 
a. Irreja catollca. · Os liberais nos 

-obrigam portanto a combate-los~ en• 
· quanto resistirem em combater a; dóu• 

~1·111~ ~ tradici~naI. :s:a, pol'tanto, 
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ço, pois, declarações precisas a respeito 
do que devo ·razer-, via aérea. 

Abbenôi qnem para o serviço de Ma
rill está sempre ao seu inteiro dispôr 
.agua,rdando ordens. 

(a.) Dr Tibiriçá. Bueno Nunes 
C. M. dipl,, Pres. em cxercfoió 

N. R. - A nossa. resposta aparecerá. 
no p1·oximo nu.mero." 

SEMANA MARIANA EM: PROPRIÃ 

"A Defesr, ", orgão da A. e. de Pro• 
priá, Estado elo Ceará, public-Ju a se
guinte noticia da semana, mariana rea
lizada. com grande exito naquela cida
de; 

"Não podia ser melhor o labor apos
tólica w,. "sem.ana. Ma1·ia11a" cie 8 a 
15 ae agosto em nossa.· Matriz, pregada 
1:elo padre Isidro Belseles. 

Dias mem"ràveis de fé mm·iana. em 
que o simpático pregador desenvolvia 
teses. de pura teologia marial. 

Cada dia. nos ·enca.ntava com. os seus 
gestoa ma.nsos e com a sua marioJogla 
admirável. · o povo fiel acorreu a-? · ve
lhO templo, com intenso gosto, para ou
vir as excekitudes · dá bemaventurada 
Virgem. Mãe de Deus. 

E é sempre assim o culto verdadeiro 
de. Nossa Senhora. Sabe seduzir as 
alma.s e cncamini1á"las para e, , Noõ
ao Senhor, seu Filho. 

A medlta.çá.o dá Virgem Maria, Nos-

sa Smllora é de real beneficil) ã. ~oi;.; 
·sa. vida sobrenatural, como afirmam Oá 
· doutores mais salientes da Igreja CP-tó.,
licà. 

Temos necessidade de um culto como 
é o de Maria. Nossa senhora.. Ela telll 
salvado nações, povos, etc. ·das potesta-' 
des negra.s · do inferno. O povo que> 
aprenda semp1·e, nessas ocà.siões' a amac 
a Mãe de Deus, senão a nossa fé ca.tó.> 
licli. enanguecc e desaparece por com". 
pleto. \ 

o pregador foi calmo; mas incisivo, 
catequético e agradavel. ' 

o paneglrlco que êle desenvolveu· de 
NósS2, senhora, _á estação da missa so,
l211J cantada a 15 -de agosto, a&inaIOl! 
cm nossos espíritos -.nais amor â ben • 
ditr, Vlrg~ín que, em Propriâ, tem sido 
objeto de desvelos ~ · carinhOs por par• 
te ·ctas agi:em,iações religiqsás e entidil.• 
dea marianas: 

Tudo, enfim, fQi àrreba.tador para oa 
coraç5es marianos-. _ · 

Não Podemos esquecer, nestas ~inha!!I 
a l)e{lucna. e singela manifestação . de 
apieço ao ilustre, pregador, feita, á: _noi• 
te do encer1·amé11to fl11B-l, pelos con_gre .. 
gados e pia. união, onde interpretoµ O& 
sentimentos de veneração e gratidão cl
jovem J9ão Barros, com muita fel!cid1l• 
de e aprumo de civ!.smo. 

Gr.aças a Déus Propríá venera. e .exal,. 
ta o culto de Nossa. senhora.•• ----,-. 

FEDERACAO . MARIANA.· F-A 
RECEPÇÃO DE D. CAF.LOS CARME

LO DE VASCONCELOS MOTA 

'Ar'im de receberem S. Excia. Revma. 
D. Carlos Carmelo ele Vasconcelos Mo
t:. que chegará a esta capital, no proxi
mo dia. 18, ás 17 hora.s, as Filhas de 
Marla deverão, nesse dia e nii.- hora in
dicada, concentrar-se no Largo de Sta. 
lfigcnla, clevidamerte unlformlzadas 
(vestido branco, fita faixa e véu) _for
mando ala.s a partir do local de concén• 
tração até a, metade do_ viaduto de Sta. 
lf!gênia. Para que 5eja grand"_ o' nu
mero dé assOcia.dàs nesse movimento a 
Diretorià da Feder~ão 'recomenda ás 
sras presidentes todas as pr9vidéncia~ 
que julgarem necessárias, para a_ Jápi• 
da. tr~nsm!s.são deste aviso. · 

MANHÃ DE RECOLHI~IÉ~T() P,\RA 

DIRETORIAS . DE PIAS UNIÔES 

Haverá, 110 próximo domingo, dla __ rn 
m:,,nhá de recolhimento -para as dir~to
ri,1.:; de Pias .Unl.õea, na Escola_ santo 
Adalberto, á. rua conselheiro c·rlsplnia-
110. o progrnma dessa. manhã será de
sénvolvido das 7,45 ás 12 · hOras, encer
ran:lo-s~ os exercicios . espirituais com 

- a bençz<:> do Santlssimo Sacramento. 
será pregador o Revmo. Pe. Dr. Eàuar- -

do ROberto, D,D. -Dltctor da l"eçleraçii<t 
Maria1,a · Fcmininà. . 

As sras presidentes· de Pia..s Uniões 
deverão comunicar á. sede da. Fcderaçtio 
até o dia 17 do .corrente; o numerp de 
membros ela diretoria. que- participará, 
de™1 movimento, para. ' que sejam to
madas M providencia.s ' nécess;í.rlas. 

MISSA PÔR ALMA DE D. DUARTE 

Á Federação Mariana Fe,111l1ina fará; 
celebrar, àmanhá dia. 13 ás 8 horas, na. 
Cripta, mista. por à!ma. _do sau<toso P • 
Duarte· Leopoldo -e ·snva; Prilnelro AI• 
cebispo· Metropolitano; convida11dO· pe,raJ 
esse atô tod3:5 as Filhas de Ma.ria.:, 

PELAS FILHAS Í>É MARI"-
F ALECJDAS . 

Em sufrr,gio _da. alma. dé · todas Rll Fi• 
lhas 'de Ma.ria falecidas sérá celebra,. 
da. , hoje m_!ssa, ás 9 horas, . na C:ript,!l,. 

T,4-RDE DE RECOLHIMENTO r~~A 
ASPijtAN';rES. 

Terá lu~ar, no Côlégio Assunção, · i 
Alameda Lorena 6~5. no _dia 26. cio cor .. 
rente umà Tarde' de Recolhimento pa;ra; 
todas as Aspirantes' da A,rquidiocese, de•. 
vendo falar ás futura.s Filhas de Ma.ria, 
o Revmo. Pe. · Eduardo Robérto. · 

1 LHA DA ESPERANÇA 
De · Cruz D' Alva 

Um livro simplés con'io a verdáde. Um livro díferénte, cuJos argú, 
mentas justos hão de tocar seu ideal catolico, seu patriotismo brasi-_ 

lêiro e sua fé na libétdadé humana. 8 poémas e 10 ilustrações. Nas_ 
mélMres livrarias, inclusive as catol!cas. 

v1soes que tanto nos prejudicam: é 
preciso que voltemos todos ao caini• 
nho dos 11ossos pais; é preciso que 
nos sujeitemos de novo à direção uo 
Pastor que Deus . incumbiu de apas
centar-nos; devemos repudiar toclas 
essas novas doutrinas, cuja novidade 
11or si só nos dever!a ser Indicio ele 
talslclade; devemos renunciar a ser 
homens do seculo, para permanecer
mos discipulos da .-etlêlrna verdade, e 
servos daquele (fne se chama o Hei 
Imortal dos seculos. 

Se, a despeito_ dos avisos · reitera
cios do Vigarlo de Jesuii ·cristo, os 
catolicos liberais persistirem no seu, 
erro, saibam que só eles -serão res_
ponsaveis pelas .desuniõ"s de que eS• 
te erro é o ,1irinciplo, e das vanta• 
gcns que proporcionarão a nossos ini. 
migos comuns. 

'l'al é ele fato a terceira coitsequen• 
· eia do libe1·alismo catolico: desàr-. 
mando os defensores da verdade, dá 
aos advers·arios toda a facilidade pa
ra fazer triunfàr seus énos. Aqui 
tainbem os raciocinios são super• 
fluos; os fatos falam muito alto, e 
pa.rece, na verdade, que a Providen• 
eia, permitindo as catastrofes de que 
somos testeinunhas, quis vingar a 
-eabedoria. _dos anatemas fulminadvs 
pela Igreja contra o liberalismo. 

Todos sabem que a ausencia de 
reação citntra ó mal é mais causa 
de morte que a violeucia do mesmo 
mal. A vioÍencla do mal · pode ser 
indicio de força, e quando a· 1;eação. 
se opera com suficiente energia, o 
corpo pode tornar-se mais. "lgoroso, 
depois do abalo · que momentanea
mente o e11fraqueceu. Mas quando 
já não é capaz· de reagir, o menor 

-golpe bastará para derriba-ló; Não 
ba, n1ais vida, onde não ha reação 
contra a morte. E é este, sem co11-
testação, 0 mais grave sintoma da 
dec·omposi1:ão social . ª' qu~ assis· 
timos, 

De todos ê)s resultados do libe1·a
lismo, é este o mais funesto. ·Dando 
livre curso às paixões perversas, ele 
enervou os sentimentos generosos 
que deveriam ter reagido contra seus 
excessos. Extinguiu nas almas o odio 
.do mal. S& um homem de bem é o 
que se indigna fl, vista duma má ação, 

_ pode-s_fL dizer qu& 2 liberalismo 
~ tH!u.rJlewiarecer ! l',!~íJL.~ 

homens de bem, Que é o que. vemos 
nos ultimos ·anos?' As leis da ju$ti• 
ça publica e particular são abertâ 
e sistematicamente calcadas. aos pés.
por aquefos mesmos que deve. 
riam defende,Jas; as mais enormes 
iniquidades são perpetradas, sem que 
se levante a conclencla ·da. Europa. 
cristã, A· Ita.lla revolucJonarla· s~ . 
apodera da Capitai da Cristandade; 
ultrajando ao mesmo· tempo, a !lfajes• 
tade do Pontificado e os li:ll),is sagra.. 
dos dil·eitos de -duzentos n;illl,ões !)a 
·catolicos, e os representi!-ntes d~!I 
nações catolicasacompanham ao Qul• 
rinal o usurp~dór excomuugàdo. fa; 
ris é incendiada por· franceses, e. um.: 
mês depois, varias gf,l!,ndes cld~des 
da França enviain à Assembléia Na
cioi1al homens que. professam as mes• 
mas idéias que os i:ueendiarios. 

E não ba$tará tama.nba lição par~· 
nos abrir os olhos? Em., pr~sen~a-; 
. destes resultados tremendos 'do li~ 
beralismo, havêrá ainda catolicos sín• 
ceros que. se. prezem do titulo de ca• 
tol!cos liberais.? · Ter-se-á. a. ousadia 
de prec:onlzar ainda, coll)o pi:eciosa 
conquista,- a liberdade absolut11 do er• 
ro, quando, debaixo. dos nossos olhos, 
o erro fe~ taJ uso de sua li~érdâde? 
Esta ilusão até cérto ponto merece
ria desculpa, se ó erro quisesse- cón; 
cedé1· à verdade a liberdade que seus 
adversarios muito indulgéµtes lhe 
reivindicam. Mas é -assim que pro
cede? • Não o_. vemos· antes a.tentar, 
em toda a · parte, contra a llber4ads 
da verdade? Que vimos em P;íris 
no reinado da. Comuna? E que ve• 
mos ainda, em Rom11-, na Espanha, na. 
Suica, na Austria, onda quer qu~ o 
desprezo ou o temor não estorvem as 
tendenclas tiranicas do liberalismo? 

Em todos estes - paiscs, a unica 
ocupação é forjar cadelas para . a. 
Igreja, _ E que. faz nesse tempo o H· 
beral!smo catolico? Fica de sentina. 
ta, para que os · de!ellsores da fgréja. 
não estorvem o aliado na execução 
de seus tiranlcos deslgn!os, Sim, é 
este o papel que fazem ha muito tem• 

· po os catolicos liberl!,~S, em relaç:\a 
aos liberais anti-cristãos: ó pá.pel da · 
papalvas. Se o liberalismo ariti,crlstãq 
é a. mais solene impostura que· jamail!S 
registrou a 'hi~torja, o catolicismo fü 
beral é o mais col9ssal- !ç,im liª- <1.\l( 
~_conserva. W-~!:!!9!:~.- · 

'-
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TELEGRAMAS DO RIO 
Os interssados sugerem que a ('.~

missão, caso necessitê ·mesmo d.!ss.1:s,: 
an1ostras, as exija .antse do e1nba.rque 
das mercadorias, não desfalcando, tle~:: 
sa. forma, as remessas ,i~ndidas. 

,-.e~ 

PAORõES CLASSICOS E DISCRETOS·.~! PURA -- LÃ 
·Nossas amigas 

pentes 
as ser= 

,UO, (ASAPRES(:) _ Informa-se que 
~ cieuti:.ta. !1mericano, Chàrles I\f .· 
.ll<Hter.t, ac_aba d.e fazer declarações ia• 
'téressantes sobre -ns serpentes, acen
tuando: 

"Não deve1n ela$ ser mortas. Antes 
· de ttldo, ·porque eslabelecen.1 o equili

brio na nature~a, destruindo, por 
exemplo, os ratos, g-randes responsaveis 
péla_ peste bubonica. E ainda, porque 
EÚas são do maior interesse para a 
~ie'ncia. Seu veneno - acentuou -
-constituí" u11l excelento.'analgcsico, s'ubs
tltufndo, vàntajosarnente, o opio. O 
,·eneno da cascavel aplica-se na cura 
<10s "epilettcos; <la cobra 1 •. acassim, á 
côngelação du s..,_.iil 1e; da vibora, cos

·1-.ra. 110mofilia.. "Prosseguindo -- dis
;se - as s_~rpentes são inimigas du sol 
«e notivagas. Elas só s·ae1n para se 
,alimentar. Apenas. as. serpentes com 
d.entes são ·venenosa!-:. As se1n den ... 
t~s, _ nãó possumo ·venenos··.-

Será só · de passagênt, .. 
RIO, .( ASAPRESS). - Foi confirma

fi.a pelos rnefÓ! _ diplomatic.CYs bra~ilei
:t:os, à. noticia de 't.'{ue- o ex-·rei" ··Carol. 
,da Ruh1ania.' que e'St'á a canlinllo· .du 
".nió. d·e- Jall.eir{), do verá. deniorar-se, pou
,cos· ··dias rto iBra~iL 

Acrésce'nta-Se que· n referido princi
pe <lest.ronad~ . reg.ressará ó. E1:,1ropa, 
run10 a l-'ortúgal. pelo. ,pri.mciro, 11a,;io 
que partir d-,sta· cà.pftal, · uépois. de sua 
cheg,t.da. ·' · · · 

O, e>:arel Carol nretende fixar resi· 
den.-cia·· na· Hái_l\8:~lià, ··sua ·tel"'ra :·natal. 

Cientistas p,ortuguêses ~ 

RIO, (.\S·APRESS) - .De Lisboa, via 
:Africa e Natal, c·he'garam ·a1 esta ca
))itaJ, co1tf su ... s reSpectivas e_sposas, 
pelo cliper da Pa11-.A1ne·ric_án, oS pi,() .. 
~ssotes João: Bra-ga, de -Azevedo e 
1--.\ugusto Balazar Leitei o l)riméiro, d i
:r,etor € t.atedratico de ½Oolqgia 1\-ledi
,ca ·do. Instituto· o.e Medicina 'l'ropical 
,de· Lisboa, e o segilndo ca:tedrntico àé 
J\Iicolog~ .· do mesmo · rnstitllto,' .- 1nu1f
·dia.Jmente conhecido· e que depoi:i do 
,de. Londres, foi, o· Pt;imeiro a- ser fuu
-dado. na ·Europ,., 
,· Qs ·dois ·ei11ntistas,, via}ando ·a con-, 
vité do gôv~·.no.· l1ra.silei1 o, farã.o. e_s• 
~ .. gio no lnstitÚto ·osvalào , CriÍz, no 
Rio, Butanta',1,, ém· São Pàlllo, oi1d'e oh:. 
ser,;.ar'ão -os .níntodos àe ·trabaÜ10 elos 
séu·s·cólegas/b1~asne·fros,. retérentés aOs . 
pr·oblémas :e a.3sui1fos de.-doenç;:a&- ·ti-o· · 
I;".cais. " 

Só brasileh:os natos: podem 
ser agentes de ·empr~sas de 
n~vegaçao do pàtrimonio 

···nacional 
.RIO, ( ASAPI\ESS) _.. Jcoi rlefermi

nado que só ··o.; ·brasileiru~ na.to~ po
<lem ·ser a.ge·.Jltes d~ empi·t•sa s de na
Yegàçáo do patt'imOnio nac::iouaJ, teu· 
do .o sr. Presidente. clà R.evubli<'a, a. 
l).roposito, ·assi.ri.8.do o segulnt~ deerC'to: 

Ai·tigo prin1elro - As empr(->sas de 

'naveg·o.ção. que sejam autarquias !n
dt·striais .da. União ou esteja1n incor• 
po1· ·das ao patrfmonio 11'.acional, só po· 
dem ter como representante ou agen· 
te no na fs ou no estrangeiro. brasi
leiro nato ou pef':soa juridica cujo ca~ 
Í,ital por qualquer ,forma havido <>u' 
constituido pertença ?'la.

1 

proporção mi
nima de 60 por ~,nto a brasileiros 
nato3. 

Paragrafo unico - No caso de ser 
a Agencia ou represéntação confiada 
a u,pessoa. ju. idiCa ·a gerencia desta só 
poderá ser exercida por brélsileiro nato. 

Artigo sc:·undo - O presente deor'e~ 
to.lei entra. P.nl vigor na data em que 
for publicano .e apllc·-1.-se a contratos 
em curso e rescisões de conttatos a1~
têriorcs á. sua promulgação por se 
conside1~ar que tais 1·escisôes atendem 
a.os interesses elo publico. 

Arti~o terer- .·o - Revogan1-s·e as 
clisposiçõ,;~ em co:1trario. 

Reunião de produtores 
· leite 

de 

RIO, (.\SAPTIESSJ Realizou-se 
110 salão nobre do Hótel. Avenida, a 
a nuhciada reunião dos _produtorE>s · de 
Jeit~ deis C,t8<1os do Hio, Minas e 
a_h;st€icedor~s elo Rio e '\;itel"õi. 

Estiveram presente-s ·á,qude concla· 
vé. represen·.,riter, de 43 cooperativas 

,, fl11mihe1_ ses rf3 mineiras. sendo o mes-
1110 ·1)r-~·3;dido. peli sr.' Moaeir L'eitão. 
w·esi<lente da Cooperativa de Macuco, 
Senão lnd(>-a.<1o na mêsa p·res'idencial. 
a. -seu convite, pelos srs . .- Paulo TaVa
tc:-;, Rui ('ui111at':les1 _Roberto Cet'rlm, 
Paulo F'ra.nco Wernc-,::k, Eduardo Du-
Yi\·ier e Orn1eu Botel110. . _ 

o· ;;r l\.foadr fe7, a saudaç-ão â' lh1-
prensa. lenrlo a segujr o me1-norial que 
reOig;ra ,ara t \d""'s 01- produtores, no 
qual· aborda a".;pectos .)rinci11ais· d.a 
proclüç):io r1o leite, ; pi"OLiemas rel1.-cio• 
URdos con1 o· seu trRnsuorte. para. os 

1e, c-ados ('.Onsumidores. 
··O refe.r: do memorial ·l.~m0:n_strà qúe 

oi:; ·1rorlutores de leite têin prej11ii0 
vcndendci o 8~L produto \s· coop-;.;_•:t
i.i\'ás por ..,.o e-e 4-avos o litro, cit-:11110 
varios r .,Io!S ~1 uc'.dativos·. 

Falou a seguir ·o ··r. Edua:rdo Du\.-J .. 
vier, tamhE·m fai<"nrlejrO, ditendo <'1ue 
o nre~o pago pelas cool)eratit·.as. ê de 
70 e S0 r.entavos po·· litro, sena.O _que 
as so~ras é que epois são list'ribui
àas. · 

:.,ró 't•·uindo as. dlSê:.u;sõ€:s, ío!"am 
est.udada:s v·ari .s que.ü<ies afim üe -~e 
t>btC>r uma sol 1ção-·pàra 't· riso do .. Jd
te, tendü fe·to úSO d·a Jalçl.vra .mu;tos · 
oradores. 

As -c::s+ões aprovarias por a.Q11e1a 
importante re·u iã", serão levadas ab 
conhcc: 11 o, por via télegraftcà, :to 
Interventor Atn}trai' PeiXoto e Gov·,~r· 
na dor HPnerlito Valadares, de·' -Rcordó 
com a pr-0vos•a de u,1n dÔs i11einbros 
p~- stntes. 

Recomenda,ção do coman; 
dante da I .a Região Militar 

TIIO. <A;:;APRESS) - E1n.n,-itamen
to -á., llltla de serviço ~.o 4, <le· R.brJl · 
ultin ·J e ..... ,...r uós- clhulg-é\da. o g·en_c .. 
ral ,·alentim Be:1 .cio da S'iha, c>oman• 
dante da .. negião Militai', fe~ .a se
g·ulnte- 1·e ... o:ne1·dacão: 

- "l mpõe-s ~, e1n ·cact das di(icul
dadi::s ,·utE- asso 1.)él'iJa 11 f'S ·}·e·ryiços 01'" 

SEMJNARIU . CENTRAL DA IMACULADA 

~CONCf ICÃO · DO IPI-RANGA 
(Cn1ir'.!Jsão da. 2.ª página) 

1oB.é. ;,e Camatgo_ Barro,;, Bisvo de 
Cu~ttiba e ::lão Paulo; O. Alberto· Jn
~é Gonçalves, Bis1io de lW,eil'ão [>1•e
to; -o. ·Dual'te LeoJ)oldo e ::lilva, l:lis
ÍJO de Curitiba e l.o ·Arcebispo .de São 
l'a'ulo; D. José· i\la1'conde8 Homem 
i:!e i\-lelo, Arcebispo-Bispo ·de ::lão Car
\os ;' : D. Joaqu111i Domingues de Oli
veira, .'1.o B'srío e hoje Arcebispo 
àe · ·Ffoi'i:inopolis; D. Sebastião Leme 
da-Silveira Cintra, Arcebispo de Oiin
fa, ·Rio· de Janeiro e 2.o Cardial Bra
'sileiro; D, I•'rancisco de Camilos Uar
t·eto, Bispo de Pelotas e Campinas; 
D, e· ·Joaquim Mamede da ' Silva 
Leite, resig11atario · da Diocese de C.i
ratinga e hoje Bispo Titulâr de Se, 
baste de F't·igia; D. Benedito Paulo 
Alves . de Souza, . 1lis110 do_ ©spirito 
Santo e hLje Titular de Orisa; D. :\lu
~Úel Raimundo · de · Melo, Bispo 
ôe Càetete; D .. José Cat·los de Aguir
l'e. Bispo de Soroccaba; D. Gastão Li
beral Pinto, Bispo Titular de Ipo e 
;atualmente Diocesano de São Car· 
los; D. José Uaspar de Afonseca e 
-;:;iJvi, .Bispo 'fitu'lar de Barca e IJe
:nemerito 2.0 Arcebispo de São Pau
lo; D, Paulo de Tarso .Campos. Bis
po de· Santos e de Campinas; O. Ue
nato Pontes; • falecido, Bispo de 
Valença; D. _ _l,'rancisco Borja do Ama
l'al, Bispo de Lorena e Elle to de 
Taubaté; D. i\lanuel da Silveira 
lYElboux, Bispo Titular de · Barca e 
:Auxiliar em -Ribeirão Preto; D. ~:1-~ 
llesto de Paula, Bispo de Jacarézinho. 

Outros filhos notaveis do glorioso 
Semjnario. ilustraram e ilustram o go
Yerno, a jurisprudencia, o pulpito. as 
dencias, as. letras e o magisterio na
cionais. 
, No .tra11scilrso alviçareiro do 88.o 
)aniversario da fundação do• Semina
r:o _cCenfral_, muitos d·os sens antigos 
-alunos vis.itar.am, o querido e.· be,1e
·merito esl<!,belecimento, na · colina 
hi.storica do.- Ipiranga, onde se for
mam, modela,r. e. ininterrnl)lamente, 
o~ levitas .e Sacerdotes do Senhor, pa-

ra o serviço e a gloria da Jgreja em 
São Paulo e no Brasil. 

COMEMORAÇOES DA EFEMERIOE 

,Ass'nalando condignamente a pass.a
gem do 88.o aniversa,ri9 de sua. fun
dação, no Seminario Central da lma
<:ulada Conceição do lpiranga, foi le· 
vado a efeito. no dia 9, o seguinte 
programa comemorativo: 

As 6 e meia, Missa. de coiuunirla
de, com C'anticos, celebrada pelo 
Revmo. Couego Pedro Gçnues, 

k ~ horas, solene Mis_sa cantada· 
pelo Exmo. e Revmo. Monsenhor JCJ· 
sé Maria Monteiro, Vigario Gera_! da 
Arquidiocese. Pregou ao Evangell10 
o Revmo. Sr. Conego Pedro. Gomes. 

As l ~ horas, almoço. Cantico tra- · 
dicional rias "'lau/les". 

Às 16 horas, ··Te Deum" e beur;ão 
do S. S Sacramento, Renovação é1a 
Con~agn1~ão <lo Seminario ao· Ima
culado Coração de i\laria. 

As 19 e meia, sessão litero-muslcal 
comemorativa do 88 o ani1•_ersario 
da fundar;ão "do Sem'nario. a) ~ Tli
no Pontifício; b) - "Duas lampn-
das" - Poesia declamada pelo semi
narista Da vf Picão; c) - "0 T!lspi
l'it.J l\lis~ionario· na formação do se
minarista" - Padre José Varani; 
d) - "Ave Maria" - Zandonai· - 4 
vozes - Schola Cantorum; e) -
" Prece rio levita" - Poesia do Dia• 
cano Primo Vieira, declamada. pe-
1., aluno Vital 'Brandão Cavalcanti; 
fl - "Haec est dies" - J. Gall_us e 
F. l"rancesc-hini 8 vozes em 
2 coros, Schola Cantorum; g) 
Apresentação, em 1·esumo, do_ traba
lho: "O Genuino Progresso do Dog
ma, entre dois extremos . opostos", 
contemplado em concurso com o prP.
mio "i\Tonsenhor Alberto Pequeno", 
de fundação do Embaixador Carlos 
i\Iaced0 Soares Colação do 
pl'emio - Seminarista Antonio Ar
mando Salgado, e h) - Hino Nacio-
naL · 

Emprêza ._ Auto • Viação 

!· .. 

S. PAULO SAN'l'OS LTDA. 
CR. $ 12,00 

1 

Onibus diariamente de hora em hora entre S Paulo • Santo~ 

S. PAULO 
Rua l1lauá N.0 · 670 

.·H ,Fone: 4-3676 
-.. 2 Mi 

SANTUS 
Rua do Cômercio N.• 3,. 

F~.nu ; 6--777 · ·- 1 >J > 1? ttf&!!l; 

ganiz dos em proveito da. população, 
mais decidida colaboração· de _todos 
os · e leme !tos do oi·ganismo nacl-ona:1, 
não S') justificando priYi1egios ou re• 
ga.lias em favor destà ou daquellt clas
se. 

Assim, os militares. i!_e toçios. os pos
tos ou graduações devep1 o'1ser"var com 
·o maxhno àcaian1ento a-s medidas -ado
tadas pelos responsavels · vor titis 
serviços, ditadas pelo interesse Oe 
s~u efici·ente funcionamento. 

Cumpre a, todos os militares darem 
o exen1plo, respeitando aS ordens 
emanadas pelàs autoridades com
petentes no sentido de serem elas ri
gorosamente executadas. 

l\'ão serão tole1·ados- pelos respecti
V.os chefes abusos de .. c:tua1quer naturf:..
za ou pertu_rbações de ordém e ,ii~ei
plina - em ,;era], a que o- proprio Jl\l .. 

blicri se submete ·na eficiente comrre• 
ensão de Sua necessidade. 

Os militares deverão ser os prim{."J• 
ros a dar exemplo de cordura, ~olê
rancia, orden1 e soUretuclo compost(na' 
e discirllina. 

1'-.lotiva e-sta recomendação o conhe .. 
cimento de irregularidades lll'atica
das por pr,aÇas. de diverÉas ~orp.ora .. 
ções- nos. postos de abastechnento,·· prc .. 
tendendo lhes sejam concedidos ei.n 
J)roveito propr!O ou de outrem pr;y1-
legi.-os· _aos quais nirtguein tetn direito, 

Serã.ú Severam~nte i)unidos· a<j1H,.le-s 
qtt·. 1 ão se suborclir:tarerp a esta rCco· 
1ncndação, por cujâ. f.iel ohservancí~ 
são responsaveis os comanrl~nt,es das: 
unidRdes a que estão afetas as z~n:1.s 
Pfi"ncipai's e particulares -'ref~r'idas }~Jn 
ane~o· A nota' 4". ' · · 

]~sta i:ecomeindaç'rio tem r..,111iCação !l. 

tódos oS 1nilitares· do Exercito em ser
vh;.o: ou r·esidentes, no territOrio <la 
1.a Regl/fo Militar, assim como ,íqu,,
les que se acl~Et;re111 em t.ransito. 

Técnicos estrangeiros para 
auxiliar a reorganização 
• dos serviços . publicos 

RIO, ( ASAPRESS) - O Pre_s\dente 
da República aprovou ·uma. exposi~ão 
de motivos do. DASP, destinaria ao 
có1\trato, de tecnlco·s 'estrangel_ros, pa
ra auxiliar a orientação ela.-. Obra de 
l'eorgan tzaçãó. dos serviços pu biieos. 

Segundo a oplniílo rio DASP.: ser;,. 
hitere8Sànte que fosse cm1seguid8.. a 
cooperação de tecnlcos ·riorte-an1erkà
nos, auloriílad-es com larga experien
da.. do_s t>roblemas_ de· administração 
publica. Xer·s~ sentido,_· estão .. _sen 1.l!) 
\re,-tliZ&:~os entendimentos com o ·go
verno n·orte-amcrk::tno," _tendo o -D~
partamento ·de ·Estado ela. An1eric:a.·c!o 
Nor'te Conshl~rado via\'el . a designa· 
ção . de lec_ryicos rara · exerc~r tunqõ~s 
ot•ientado-ras junto ao DASP, pelo. pra.
zo · de un1 _aüo, cÔ}ll_ renovação de · pc• 
riodos adicionais l)Or seis incses. 

Reclamações sobre a fisca= · 
lização · de exporta,;ões 
ruo, (ASAPI\ESS) ,_; 'Ã. Comissão 

rle Co:ntrole ·dos .. ..\cordos. de \Vashin-g .. 
ton cabe a· .fis_calização das -~XJJ')~··,a-
<;ÕêS dos_ produtos· cOmpreendidos u~c 

• 1nssrncis ac·orclos. 

Agradecimento d<J chefe da 
missão · militar mexicana 

RIO, (ASAPRESS) O general de 
divisão Miguel I-Ienr_iquez· Gusrnan; 
chefe da missão militar mexicana,· q.ue
recenten1ente visitou-1los, ·!3nviou ao 
Ministro ela Guerra o seguinte tel_e-
gra111·a: # 

·. "Belem -· DeY!do a~ gen'til ·convite 
-do ~liniste1 io da Guerra, digllamêrite 
chefiado· por v. exdia., a_··1nissão' n1ili· 
tar mexicana que tenho a honra tle 
cotn3.ndar, _te,·e ocasião de visitar dj
ferentes regiõ-- elo ·Estac1o·· do B·ra
sil, ton1ando assim. con ··ecirÍ1entc ·da 
l)rillwnte organização de seu. Exerci.
to1 l\Iarinha e A-viac;ã·o. · No mo~en
t:o em que saimos· destr gra:nde pa:fs., 
creio 1ueu dever ex;t-iressar a .v. excia. 
o nosso reconhecin)P'lto pela· iimabi
lidade e hospedagem r'ispensadas, ro
gando aceitar nossos tt,elhores '·dese
pos prla pros_peridade do .l~rasil ~ pro
testos da. mais alta cons,à,.ração, 

Festa onomastica do Rei da 
Be!gica 

RIO, (ASAP~'ESS) - A ·embat:t.•.
da da Belgica, pot ocasião da :ítst~ 
p:i.tronal do rei Leopcilclo _1II, man~:1-
r.â celebrar. Miss3. solene na Igr~ja 
de Santa Cruz dos Militarés. Es!lie ato 
será. levado a eíei to ãs 11 horas 1,0 
proximo çlia 15. 

o Embaixador· do · Brasil 
RIO, (A°SAPRESS) -· Embarcou com 

destino a ,,.·as11ington, o embai-xador 
do 'Brasil· juntq ao go"errio .no.rtf:
amerlcano,, · ·sr. Carlos Martins· Per~i
ra de Souza. 

Por ocàsião do enibarque do il,ts
tre diplomata, notou._-se ·-..- ppe~en~a. no 
Aeroporto de San~os Dumon~, "de '·'.:t .. 
r:as altas autoridades civis é'. milita
res, ben1 cot'no pessoas .· da socierla~le 
carioca e ·l'epresentantes 'da. l!hpr~n,•,t, 

-Ex =presidente de· Cuba 
RIO, <°XSAPRESS) - o ex-proid.en

te da Republica· de· Cuba, sr,. Fulgen-. 
cio Batlst8, chegará. á.. capital p·aults
fa por via aerea no dia 28 de d_ezem• 
b~ . .. . 

O antigo c!lefo· do· governo cuba.no 
demo, ar-se_-á. alguns dias em SAo Pau
lo> _devendo estar· ·nos··primeiros dia; 
de .. janeiro ·.do. ano vindouro-,· nesta 
ca1>ital. 

Regressou a Washington 
O Estatuto dos portugueses 

no :Brasil. 
· RIO, (ASAPRESS) ::._ ~ncontra-se 

nas mAo,i do Presidente da Republi
ca, um projeto de decretó-lei, sobre o 
estatuto especial.. referente aos ·pol',tU• 
gueses dómiciliados. no Brasil, bem 
co11Ío o· par·ecer· of.icial C:-~itido· pelo· 
governo de_ Port~gaJ'. 

Adianta-se .(Jue a. assinatura do re
feri<lo ·convenio ·· entre'. os.· dois·. gover· 
nos serâ. efettiadá- dentro ·en1. breve. 

Instalação de 18 estações 
de radio=comunicacão no 
Territodo· · de Rio ~Branco 

RTO, :(ASAl'F;ESSJ -'- O M-inistro dia. 
Viação, atendendo a. u1n_a Sôlicitaçã., 
do i;-overna.dor · do Territorio de ,Rio 
Br·anC'o. concedeu permissão. para.. o· 
l·eforido governo in~talar uma· rede de 
rà.clio-con1u'ni_caç:ões 60111 18 . estações.• 
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OS SNRS. ALFAIATES ENC<:lNTRARAO NA 

Al·hert.<:> 

MÁCHADO & FlLJIO~ 
MATRIZ 
DISTRIBUIDORES: 
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Largo São Bento N.0 ~o 
Alfredo Serra & Cia. 

- Telefone: 2~:?336 

Vita & Femandes • 
lrinctt ·comes de Almeida - l<ua T.2 

de Outubro, 191 · - '.feJef.: foSoo 

-- CAMPINAS. 
-. -· SANTOS 

·-- sAo PAUL?, 

Lª Seinana Social da F edernção das "Caixas 
Rurais · · do Distrito Federal , · 

· do Anchieta-. -'. Teees apresentadas: 
discussão e ·votação .. e z de outubro. -

. A escrita a a . oontabl!IJade. das Caixas 
41.ural~. pelo professor , Francisco' Buar
qúe Aíves. ;...; Te.ses .. -' 3 de),utubro. 
~ "Aos. que ' deséonhe_cem ·· as excelen

. cia.G do: Si:;tema Ralfaizen; •. palestra· do 
ct:, J. CerqÍJe!ra de ca.rvalh'o1\ - Ulti-

Eob a Invocação d, Divino Cora.ção 
EucaritUco de ·Jesus; e o patroclnlo de 
NosS2._ Senhoi·a Apa:reclda e de Lonr

. ·dei, de 13ão José, São João Batista, São 

:ma1 teses. . . . . 
ATde o'utubro, _domingo, os 8em!l.nis• 

t!l.S se reuniram, ás 15 e meia. horas. na 
· p?nte ,' qa .: estação de . Madureira, acs 

Essa _fiscalização ê --rc:ta no: ?~!O~ 
mCnto do-· embarque· das increa<10,·1;~~. 
sendo abertos e exami-na-tlos os Y•.iiH· 
1nes onde estão a-condicionados .. ~\,:1,n- · 
tec·e que nesse 1no1~1cnto é que o fis
cal retii~"a.. varias'·, unidades a· ext,ni·
tat\ á g·uisa de -amostra para ~ mn~
truariO da Çon1issão, ficando a•.:
sim desfalcado ·o lote que· vai s12-r 
enviá.do para o estrangeiro. _No nm
banJue, l>"Or ~xcn1nlo, de ·bolas de tl;ll 
ni s, · ou _sapato~ de _tenis, são rec.ir~l
clas varias. b_olas o·u. sapatos, fic.1ndo 
incomplêta à mercadOria; , ·Quandi ~e 
tl'ata ,de artigos en1 ·p~ça~, c.:01110 im· 
pen ,cavei, o fiscal corta 4 ou õ- n1t
tros para. o ta:l inostruario. Con1u o 
exportador, 'Ju'an-00 ·1egaliza. º" <l<J
cumei. tos na Comissão, não é iníot~rna:
do da quantidade ele unidades que nd 
ser retit~ada, na ocasião· do" embarqu•:', 
não se supre de -sobressalente, p~.l ::i. 
Goloca .. rios volumes_ que contein a 
merr:adorla. que cheg·a incompleta ao 
exterior, n1otiv.:tndo, depois reclanrn.
ções r1o~ hnportadores .• 

FRACOS e 
AMÊMICOS 

TOMEM 

Uiel!I ereGStfif D 

· ~ Vicente de Paulo e Santa Tereslnha do 
- Menino Jesuo, e ~om o concurso de Li

guistaz; Vicentinos :e . Marlalios, a Fe
deração das Caixas . Rurais do Distrito 

' Federal ·promoveu sua l.a Semana So
cial, de 29 de. setembro a .. 5 de outubro, 
pp.,' · obdecendo ao . seguinte· ·programa: 

de Janeiro,, pelo dr. Osorlo Ltrpes, · dire
tor da "A União". ~ As caixas rurais 
do Rio Grande do Norte, _pelo . J)l'0fes• 
sor Ulysses Celestino' de Góes. , - A!Xl· 
lo a.os Vicentinos, pelo d1·. c. :.A. Bar
bosF, de ·oliveira, presidente da· Socieda~ 
de de São· Vicente de Paulo:· - Leitura 
das bençãos dos Arcebispos e Blspo:i do 

• congregados Marianos, Vicen~lnos e 
Ligulstas; e reaÍizár~m uma. . ,•!5ita à 
· capela de -São José da.'<E(edra,. CUJO cru• 
~lro', ·por deliberação da. ·irmandade, 
passou a rer. ·í!a[ opor dla.nte: ·iJuminado, 

''SILVEIRA" 
Grande · Tôniec, · 

um K l'KOl'AUAJC o 

· ~· LEGlüNARIO ... 
,:, ,, 

..,.,. S DEVER OE TODOS 

OS CATOLlCOS 

·tes. grands ·. cimitieres . sous la . lune" 
( Cone! usão da , 1,a pag,) 

Investe contra aqueles qué ·corre
ram em defesa de },1·anco, e per111a; 
nece tranquilo diante· da intervenção 
sovietica ·que é uma elas causas 1>rin
cipais de· todos os horrores da guer-, 
ra da Espanha! De queil1 por outro' 
lado apoia e . d.efende o comunismo 
espanhol, alheiando;se às violencias 
de· Moscou 1iacla ha· a observar. · 

UJJJ verdadeiro. catolico, • diante de 
fatos verifica veis' ·se eleva. acima- de 
uns e de outrós' dizendo ·-de · tod'.ls 
aquilo que deles ~spera de· bem e de 
mal de merito ou de malvadez; mas 
Bernan~s fecha os olhos ás . devas
taçõ.es dos comunistas, e os escan
cara. sobre as injustiças ( verdadeiras 
ou falsas) . dos nacionalistas, e de.bla
tera contra o Clero em nome de seu 
catolicismo! Isto não é juslificavel. 
Nós· não caimos · no erro oposto ao 
de Bel'llanos, fechando os olhos- sob1:e 
o que acontece na Alemanha e em 
i.utros Estados da Europa, calando . 
a respeito elos .. e\'ros do àbs_olutis-. 
mo pàra não ver · senão os erros do 
cÓmunlsmo. . Achamo-nos diante de 
uma ci-ise àa razão' e da civilização, 
não de uma crise da religi_ão e da Fé! 
• Dizemos· fortemente · que a ·força, 

subtraida ao dominio da razão e <la 
l!"ê, , se toi;na violencia . brutal, .sacri
fica · os povos e · mata sem justifica- · 
ção; mas podemos negar_ que a 1·a
zão obrjga os 11ovos a se defenderem 
contl'.a .o comunismo? Por _que .não 
dizer· que a guerra da Espanha ter
minaria em um in~lante se-se obti
vesse a boa vontade das .nações- -vi-

. zinl'tas? Por• que .não ·dizer que é ne
cessario um. Diretorio. das· Nações; um 
organismo. de direito pubjico pa~a .a 
solução das questões internacionais, 
subtraindo-as aos . individualismos· 
acanhado~ e ao domlnio do mais .fot·· 
te? . Porque não dizer que .se .impõe 
uma volta à moral nas relações l_nter- . 
nJ.cionais unia mudança de :rumo 
nessa poiiuca de· !l,rmamentos e dé 
prepotencla? O .áutor em.· Yez disso 

.sentiu necessidade de- falar• mal de 
· todo o· Episcopado. ,ispà.nhol,: d.e .criti
c~ '~~ ·~~ela dos italianos. q~ 9~a1:al!Ji 

mfro à ·sua pa.tria, tle fazer ironia 
porque o Papa, celebra uma l\Iissa 
em memoria dos. Zuavos pontifícios 
quando da assinatura dos tratados de 
Latr<io! · 

Talvez Berrtanos quisesse dizei• que 
o absolutismo e o. comunismo ·.levam 
aos mesmos erros e que cs proble-· 
mas que agitam nossa epoca devem 
ser soluciQnados à luz de uma dou~ 
trina · e · t!É' uma ·pratica de jus
tiça., que estejam ·mais de_. acordo. com · 
as· exigencias da vida; e menos em 
contraste com os direitos· inaliena
veis dos cidadãos;· e que nem todos 
aqueles .que combatem· o comunismo 
merecem ser considel'ados como re
presentantes . da justiça, quan_do 1•s 
vemos combater até. a Fé e .tenderem 
para um regime · de vida· cada vez 
mais dificil. Mas isto poclia ser dl- · 
to sem acusar tanta gente de par
cialidade para · os tota'litarios, como 

· aquela que ele demonstra. pelos co
munista.s, e sem fazer u,ma defesa /los 
verdugos, desmoralizando as vitimas, 
Não é legitimo . tornar-se . furioso 
para coni -os erros e. as defecções de 
quem deseja construir ;uma·: Espa
nha_ catolica, quando .,si! 1>eriuanece 
-insensivel diante de uma ·tirania bar
. bara que tentou fazer-. da Espanha 
uma sucursal da· Russia, e ,_que põe 
em desordem a. Eu'ropa inteira. 

O autor deV'ia assinalar. uma• via 
de justiça e, de.:vaz para· todos, neste 
momentr·em que-o bem comum vem 
se,.ndo negado pr.aticamente ·pelo mo· 
vim.ento, dos- chamados _democratas 
vermelhos e ·nãó· se acha sàlvaguar• 
dado pelo ábsolutism0 . dos ·autor!• 
tarios. 

líl -assim ·qua não se ofende quem 
'tem razão. e não se · justifica· quem 
está errado. 

O . futuro historlco da }g1·eja. não 
terá, necessidade, de :aüdar a. procu-
1·:i.r nas paginas desse. liVl'ó a. .prova 
de que nós ,não t.raimos, o'. nosso ,de
ver . pel·o fàto de, sem· conlvencla· ou 
fraqueza . para com nenhum. erro;, t~r
n1osrprestado .b~neficios a.· todos: os 
tiue erram. 

,. 

' SESSÕES PLEN.-\RIAS NO LICEU 
LITERARIO PORTUGUtS 

29 de Setembro 
Instaiação sob a presideilcia de honra 

dos Exmos .. Revmos. Sr. Dom Jaime de 
B!lnos Camara, Arceb!·po do Rio de 
Janeiro,. · e do Dr. Apolonio ·sa1es, Mi
ni:;tro da Agricultura;. · Saudações a S. 
Excia.. ·Revdma. a? · Dr Apolouio Sales 
peles srs drs. Euripedes Ca1·doso de ·Me
nezes e Edmundo Perry. -,- "Os Pl'i11-
cipiQ,; Cristãos do Raifai~anismo ", con
fermcii,; 'elo·. Revmo Padre Elpldio .de 
Melo. cotiA; Vigario de Engenho Novo. 
. - Saudação ao . Episcopado Nacional, 
. pelo. dr. Demostenes de Oli\'elra . Dias. 
-· "Nos Dominios da. Economia. Cri:;tã 
. ~ · Çalxas Raifaizen ", . pelo dezembarga
dor José. ·Antonio Nogueira, tese que 
ssrá apre.senta.dlj,. pel() dr. Crls.tovão 
Breine;• .. Apelo aos l,!guistas, pelo Re~. 
Padre João Augusto Combat. ss. R., di-
retor gêral das Ligas Católicas Jesus, 
Ma.ria:, José. . · 

2 de Outubro 
• Sob a presidancia de honra do Exmo. 

. R6vnio. sr. DJm . José · de Med~iros Del-
gado, Bi:;po de Ca.icó,,e do dr. José A;·. 

· 1·uda de Albuquerque. 
· "A ação· dos -Vigarios, na organitação 
. e funcioÍlamento das Caixas Rurais", 
- conferencia do Exmo Monse1ihor 
Luiz Mariano da Rocha:, Vigario de 
Olaria. - Saudação aos Vigarios do Rio .. 

Brasil.· · · todas as' noites.· Falou então, saudando 
o Exmo ·Arcebispo' Metropolitano; o dr. 
Jos1 Maria ' Coelho,. representante da. 
Diocese de . Barra.. do Pirai. 

3 de Outubro· 

Encerramento, - Sob a presidencia. 
do Exmo ·sr. Dom Francisco de- Aqui
no corrêa, Arcebispo âe c;uiabá, e 10 · 
capitão Amilca nutra de Menezes. 

. A-' 3 d11 outubro, resta. de santa Tere
sinhll;.- âs · 8. horas 'e mela,, bóüvé. uma. 
missa votiva na. :aruta de Lourdes. à 
rur, · Senador ·. Vergueiro · (Igrejà da San
'ti.ssiin~; Trindade), sendo c.elebrante o 
Revmo. Padre. Elpldio jotlás. 

"O Evai,gelho em ação _social",· corl 
· ferencia do sr. Emanl Esmeraldo de Fi
gueiredo Junior. As caixas rurais dO Rio 
Grande do Sul, pelo· dr, Adroaldo· Mes.· 
quitr, · da., Costa. - Apelo aos Mariarios, 
pelo Revmo Padre José Coelho de· Sou• 
za., s. J. -e IÁitura das 'conclusõe~ 

A ·Radio Vera. Cruz,. na Hora do Cre• 
. pu,culo, dos dias 4 e 5 de· outubró, ir
radiou os princlpai:;: trabalhos · do cer,
tamc. ·encerrando· estas Irradiações o 
Revmo. ·sr. Padre. Eanes CoÜas, em 110• 

me de S. Excla. Revma. Dom J'osé Pe
relrr. : Alve11: Bispo de·· Niterói e presi
dente de honra da Lá Sema~~ :social. 

· ADrovadas. -.Homenagem ao Sr. Presl·· 
d~nté da Republica, pelo dr. Antonio de 
Ba1;celo Neto. 

SESSõÉS DE ESTUDO - NA SEDE 
DA FEDERAÇÃO DAS CAIXAS 

• RURAIS 

30 de seti!mbro: Saudação à Impren
sa. A organização em marcha, no. Dlst. 
Federàl, pelo fundador da. Caixa Rural 

O "LEGÍONAHJ()" SIG
NIFICA 80A LEI 1.URA 

E FORMAÇÃO , 

O PERIGO DA fNFlklRAClO 
CISMATIClE ·PR'OTESTANTE 
1 
1 

Mais uma voz de alarme Desta vez 
ck> jornal mexicano "Novidades" 

' ..Terr4 in,ada. a. gue!'l'a, .o mundo. tem russ'oa. da· mesma .forma. que o México,· 
direito rte esperar que desapareça. · todo peloo pastores Ianques .. Analise o leitor, 
genero cte opressão, porque com este t!m com ·serenidade e ser!~ade o que está 
Oll homens lançaram-se ao combate, é' acontecendo e concluirá. que .a. propa-
para. Isto exigiram-se ·J)rlvações sem · ganda na co1o·mbla.· é nó Meidcô· não é 
conta. a todo~ os mais. Fraude, roubo de• unicamente propaganda· protestante ou 
valores humanos, se.ria ·pretender tirar ortodoxa." · 
desta luta', novas opressões e novas ti· "Qua.l é a. _sui,erio1·idade de cultura, 
ranlas naclona.ls e Internacionais, e p·o- ou slquer de clvillzaçã.o, que estas reli• 
de-se a&egurar. que se-~e equivoco não giões têm sobre aqu,elas praticadas pe-

. for evitado, novas guerras. surgirão :no los povos da Colombla. e do México? Se 
mundo,· multo antes que os · incautos e~- se tratà de. , tirar. da.·" Ignora.nela papis-
ta.distas e diplomatas d~Jem". ta" os fieis, para.·enganjá-los· dentro da 

Assim Inicia o seu artigo de fundo, o luminosidade dessa. . re!lglão do .Esta.do, 
jornal "Novlda.des'', um .dos· maiores ·pe- que é a. Igreja. heterodoxa. dos. popes e 
l'iodicoo que se publicam na cidade do . patrla.rcas, ou dentro dessa. anarquica 
Mexico, comentando "que n·ó contjpente pluralidade dissolvente do livre exame.? 
americano está se realizando um~. das É tmposslvel supo-lo_ 'simplesmente como 
mai:; lnverosslmiels obras de· opressão, -um tem~· rel!g!oso. Já, na .Colombla apa-
com incrlvels correntes: a. rellglão." 1·eceram - por. descuido - _os primei-·. 

"Publicamos ontem · - continua o re- ros sintomas dos objetivos reais. Segura .. 
ferido artigo - uma. noticia. de suma. · do as Informações, atraz dos · mlss.iona• . 
·importa.nela: a Unlão-sov'letica. lançou rios virão .o.~ propagandistas· pollticoa. 
seus "religiosos" a conquista da Colom- B isso que tambem nos·espera? SI tal 
bia, como meio excelente de cimentar acontecer, a historia terá · que . ma.ldizitr 
ai, ecllficios · de · outl'a. nat11reza. A !&50 esta guerra, que se supoz libertadora.,_ 
devemos. acrescentar o· que está acon- mas que parece ter. se pffl!tado· para _a, 
tedendo ei.tl'e nõs: movimentando mi- organização da peior da,s oprei;sões: a. da, 
!hões de dola.res. uma onda de pasto• ~onsciencla e do pensamento dos povos • . 

· res protestantes· lançou-se sobre o nos-
so pais, com fins que nã., foram . decJa- I!: _tempo de . voltarmos atraz, -para. 
radóa, mas que :facumente podem .i;er. ·não expormos uma-grande cama, à ma-1. 
conhecidos.· A. Colombla.. país de gran• dição das ·nações". 

·de· cultiu'à. geral rtâ America' do Sul, _foi · Assim termina. o ·m,8.{nU,1~ .. edJ....wr!;tl· 
çomige111qª' ~h·ê cl!! ~óeli ua,ra o:s de' "?lovicla!iei; ". - · · '" · ~ - ·1 



São Paulo, 12 de Kovembro de 1944 

... ~ ~- ····. ··- .. '-~-:-. 

TEATROS E· C;I NEM AS 
PRO:GRAM·AS DE HOJ.E 

l'FUMElF/,OS EXlBIDOR!S 

ALHAMBRA. .... Maldição do sangue de }:)antera, -~m Slmone: Sim.(!ll. - D. 
Ilha. dos hon1ens perdidos, com John Howard ..... APA~ . 

ART PALACIO - comboiO para: o leste, c:bm HUml'brcy Bogart. - APA. 
BANDEIRANTES- Os Amores de Edgard Allan t'(le, com Linda..Da.rnell. Ai'A·, 
BROADWAY'":" o filho de Ta.nau, com. J.o~my,W,elssmullçr.-:- APA, . ·"-

'l'ragico Amanhecer, com Jean Gabin. - M. ·' r 
IPlIUNGA - Entre a loura. e a morena, com Carmen Miranda.. \ 
METRO - O aJ;ljo·,perdido, com Margaret O'Brie11. ·- A. 
OPERA - cançà() de l3ernadette, com Jennifer. Jones;.;... A. • , 
PEDRO 1~ - Scildii.dinbo dasiArabias,'coni•Andrew Slsferli . ..;.; Q.(· 

A lei do noroeste, com Charles Starret. - A. · • 
RltZ-1".orquem"os,sin9s d!Jbra,m, ~om.Oary Coop,r, - R, 

· · · · ' ·· úbu~Dos EXIBIDORES · ·· 

AMERlCAi- D~~ pe~uenas•para·um homem, co~ Olfvia de Ha.villana, ~ 'APA.~ •• 
seu Ora11de triunfo, com Lew Ayres. - AP A. . · ·• . 

ASTORIA ,- .. ;\Jma;; do mar, com. Gary Coope1\ - AP.A. 
Estrad11 da Blrmania., ·com Anna: May ·Wo11g, - AMC • . 

AVENIDA -'-. Rio Rita; com Bud. Abbot. - APA. . 
Canção do milagre, com,José Mojica. - R.· . 

BABILONIA "'- 0,\iaga!ume,'.C0ffi' Allan JOI\CS'; -R: 
Furacão . do • oeste. 

BRASIL ...... Alta malandragem, com Bud Abbot. -.A. 
Ell!, tjuitsf' mát;(m 'Hitler, côm .Elfa 'Lanéhestér . ....;. k. 

BRAZ l'OLIXEAMA.· ~ Louco por saías, com M!ckey Roone:v. - ~A~ 
Furacão do oeste. 

CAMBUCl - PJmplnela Escarlate, com ·Leslle Howard. -,. A.: 
Queijo su!ço,.coni o·ó'ordo e o Màgro. - A. . · · 

CAPlTOLl.O. ~ .Ali, B,ab,ã e .PS IP Jaclrõe~. coi;n John.Hajl. - ,4PA. 
A perigosa,. com ':Rlta. liay:worth. ..:.. . R. , · 

dARLOS GOMES ':--':Sere!à. das ilhas, com Dorothy Lamour. _; B. 
Ga.valeirQS .. qe :t,ieva~a,: i;om: Charles Sta.rret. - ,J.ltfC, : · ... · 

CINEMUNDl - Foraste!rci ela planicie.' com· Charles Sta,rret, .... 'AMC', 
u~.bluff.fo~mj.d11,ve1. com, Cesar Romero, - AP.A, •. 
Aterriss11gem..J11r,çada, com·,Richa.rd Arlen. - APA • . · .. · 

COLISEU - A!rBabá: e oi, 40 ladrões, com John Ha.11. - APA, 
Grito de rebelião, .com' .Eric · Portman. - AP A; · 

COLOMBO - Mafafotte: que a vida, com Da.na Andrews.·- . ..tPL· 
Cow.boy de .Wal), .Street. . . . - .. •· .. · , . 

C0LON ..... O· homemsem ·a!mat com Jol111' carro! .Nash; - R •. 
Conclencias mortas, con1.Henry Fonda.. -- R. · · 
A pe11sa. envenenada,. co1ri Flora RÔbson: -0:APA: · · 

CRUZEiltQ.-. OUai; 5ipas, .con1 Charle& BJ)yer • . ,c,:.;AP..t.,. . 
. Amor. a pci·centàgcm, com Rosallnd ltUsijCI . ..;.. D. · , . ·•· ... · ... 

ESPEIU..t. '- Don' 'Juàn dá arri1adá,, com. Will1a111 ·Iiuri4illi.ll. ·--A~A.' 
A, tentadora.; com '):'tit;a"Haywort.h, -:A'MC. ··: · -····· ·' . ·~·. : 

FEN!X..;,,. Plstoleltosis~1,ptstolaJ'eom Bud Abbot. _;,,ÂPÂ,: 
Pestroyer,.~ol1l\ll':dwatd G:. •Roblnson .. '.--"D •. ·· ; •. · :: ':i. 

GLóRI4.;... Ooutot éín a.mo1·e'(,, com Patrick Knowles/;,... D: .. \ 
Patrulha. ffontêirlça, com ,w11\ian1 BoY(Í. - AMC:'., ·• ·. 

'II0LLYWOOD.'..- Altà.malandragem, com Bud Abbot6~:A, 
Cancioneiro -do .,Amor, com Alberto_. VJUa, . ..,.,. :ÀPA. . · .. 

IDEAL -' ufu niundó de' r!tnios; com Kai Ka!ser: .;_ APA~ 
Ares. de temp~sta.de; com Clieste1· Morris. - APA( · 
Ma.r_es seí11 dono.: éom<Miclfael Redgrave. -'-A.·., 

llUS.- Carnv~n;·con'l Nin,i Marshall. - APA. , . . . ''. '.' 
AreS de tempestade;· com-. Chest~· Morrls. ;... APA. · 

IPIRANGA PALACIO, - Fui-ia no ceu, com Ingrid l3ersman. - Ai''-· 
· Mestre de ba.Ue,·com Gorilo:e o Magro: - A. · · · 

LUX - Rosa, a Revoltosa, com Bettl Grable. -- ·D. . . 
Mulher .contra homens, com Marguerlte· Chapman, - D. 

l',(ODERNO -As 3 Óoites,M Eva, 'COm Barbara Sta.nWick. -- R •. 
. Esquadrilha internacional; com Roniild Regan. ·- APA, · 

·OSERDAN·-·At \iem os·touros, com os Irmãos J'tit':i:. - A: ··'· · 
Agente subterraneo, com Bruce Bennet. - A. 

ODEON - (sala azul) - Mais forte, que a vida, com Dana Andrews. - :.tPA, 
Viagem perigosa, com Karol Stopa.nek. - AMC. , · . · . · 
(sala vermelha)· - Amor .de um estranho. coir. :Basü Rathbone. ·- A~A. 

· Tàrtu, com Robert Dónat. - APA. 
• 0LIMPIA - Dez peq1.1enas para um homem, com Ol!Via de Havllland. - APA. 

Queijo suiço, com o Gordo e o Magro, - A. · · · · · 
PAIUlSO - Paixão de avcntul'eiro, com Pedro Lopez Lagar. - it; 

A marca do assassino. · · 
PARAMOUNT. - · Aguias a~icanas, com John Oarfield. _. AMC~ 

As 3 glorias. com Donald O'Connor. - ·APA. 
!"ARA.TODOS - Sonhando de olhos abertos, com Danny Kayer . ....; D. 

Oil.rma. di, medico. com Warner Baxter . .;.;· APA.· 
f' AU . , . , ,: Rosa arev-oltosa , com Betty Grable. - D. 

As ~ g.,urlllS, com Donald O'Co1mor .. - APA. 
:pAUI:,tS1'ANO - O solar das almas perdidas, com Ra:r·Milland; - M, · · 
PENHA - Revolta., com Erro!. Flynn. - APA .. 

· · .... o perlgo.,me per5égue, com Chester Morris. - AMO. 
PlRATININGA _. Tartu. com Robert Donat, - AP~ . 

--,:·parilco na· Birmanla,·com Alan can1ey. ·.-• A. 
· RECREIO. (e.entro> .7"' .Aventura a.; mela. riolte. 

·· ,\legre.aolte!rona,,:com Marjorfo Main. - APA. 
RECREIO (Lapa>c - Mlsterios da vida., com Charle5-, Eori:r. - D. 

O falcão e as e~tudantes, com John Howard. - AMC. 
REX :- A canção de''dix!e, com Blng crosby. - D. . . 

uma voz·na tormenta, com Francis Lederer. - R. 
IUALTO - Feitiço dos troj)tcos, ·com Doroth:v La.mour .... AP.4. 

Cinco covas no Egito. com Franclwt Tone. - APA. 
ROIAL· - •França eterna, com Michele Morgan. -· APA •. 

·· · · :Puas vidas. com Çharles Boyer. - · APA. 
ROSAJUO - Ja.ne Eyre, com Orson Welles. · .... n: 
!3,0Xl .... Princeza. de. El .Dora.do. com Jeanette Mac D01,ald .. 
SANTA .CECJt~-Á ·- Damasco: com George· Sanders. - ·APA. 

· D!lema .. de medica. com Warner Baxter. - APA. . . . 
··sÁNTAHEtENX _;·o tenente e a enfermeira, com .Frauk Alben~""· - :.«PA, 

. Fazel'ido 20, -com William ·Boyd. - AMC. · · 
SANTO AN'I'ONTO ... : Fugitivos do inferno. com Erro! Flyn, - A, · 

Sedução· tropical, com Mae. West, - D. · .. 
SAO.;BENTO ,- Ninguem escapará ao casigo, com Marshal Unt.,- JlPA, 
SAO CAETANO - A iua· a .seu :i.lcance. com Pra.n Sinat1·a.. - AP.ol.· 

Aventurá.$ da· um recrutá., com Alan ·c::arney, - APA.· 
•SAO CA~LôS- - o diabo disse não. com •oom Amcche. -- D. 

Um drama em cada vida; com Margo. - APA. 
··sAO.GERALDO·- O filho querido, com Don Amcche. - APA .. 

. . . ..Guaêlalcana.l, com Randolph Scott. - AMC. . . 
SAO J0SE' - Cartas. de amor, com Pedro Lopes r,aiar . ...., .A.l!tC. 

Jornadas heroicas. com Gary Coóper. - ,!.MC. 
S/fO .. LUTZ - Homem gorila, com Bela Lugosi. -' D. 

sepultura.. Vazia, - APA. · 
l:\herlock Holmes e a voz nàs trevas. cotn Basll Ratbonc. - ,APA, 

SI.O PAULO - Alta malandragem, com Bud Abbot. - A. 
A mulher sempre vence, com Alan rones. - APA. 

SAO PEDRO - Impostor. com Jean Gabln. - APA. 
Amor a.granel, ci;,m as Andrew Sisters. -A. 

U]'{lVERSO ... Mais forte que a vida, com Deana Ancb·ews - Al'A. 
Cow•boy de Wa.11 Street. 

VILA ·PRUDENTE~ Ele empregou o patrão. com StUQl't El'Wln;·- .Al'A, 
·cavalo Justic·c1ro, com Robert Ll1wt11gsto:1, -· A/l!C, .. 

TEATRdS 

BOA-V.ISTA - A marquesa de campos, com Oea-Cazurê. - M. · 
SANT'A.NA ..... Cavalinho de Pau, com Eva Todor. - Al'A. 

EXPÚCA<?,AÓ DAS° COTAÇôBS 

B. - BOM - Filme que pode ser visto por todos .com p1·ov~ito mo1·al. 
.t. -' ACElTAVEL · - .Filme que pode ser visto por todos, embora sem p1·0-

. veito · moral, · . . . · . ; . . · 
'AMO . .,_ ACEJTAVEL' MENOS 'PARA CRIANÇAS. - Filnie que pelo enredo 

ou cenas pode lmpressloner o publico Infantil. . . . .. . . 
BPA. -· BOM PARA ADULTOS - f'ilme que pode ~et Vi!to com proveito 

· · moral tão somcnt~ por adultos. · · . · 
APA.: .... ACEITAVEL PARA ADULTOS - Filme que pode sei· visto tão· 

· somente po1· adultos embora sem proveito m 1ral·, · · 
R. - RESTRITO ~ Filme ·Que pelo enredo ou cen11s deve ser eat1·itamerite 

reservado a pessoas de solida. 101. ":ação moral e rellgiosa: . 
D • ..;.. DESACONSELHADO - Filme que pela grave incoriveniencia do enredo 

ou cenas. deve ser cvitatlo por qualquc1 publico. 
M. -· MAU - Filme· prejudicial para qualquer publico, 

· NOTA: ~ f: Importante que o ~spl.ctador não se contente com a slntplea cota• 
. · ção do, filme ou da peça de teatro,· mas ,que précure conhecer pelo 

menos alguns c:!etalhes da critica. .Isto Justificará uma. cotação.que 
nfirmada. sem ne!}hurn comentarlq poderá. parecer. injusta; e so• 
brctudo com a leitura de uma analise qu, põe em relevo ,s ele
mentos llobs e maus do fUmé o espectador pouco a .iouco, educa.rã. 

· sua concienc!a e aprenderá a Julgar por si mesmo r:i outl'ó& filmes 
que lhe forem apresentados. · . .. . .. .. 

. O boletim da .Orientação Moral dos, Espetaculos contem uma 
critica. detalhada de todos os filmes exibidos em s, Paulo, :e; _publi
cado semanalmente e a a.ss)natura an\laJ c1.1st~ Cr$ 26,00 na Ca•. 

. pltal e crs 30,00 para o Interior. lnformaçóes na Asaoclaçáo dos 
Jornalistas · Cato,icos á rua Q\llntino Bocaluva, 176, 3.o indar 
sala. 307 - Fone.: 3-7760. · 

· PARNAl'BA - .PIRAPORA - CABP:.·EU'YA 
. - SALTO - PORTO FELIZ - - ITU' 

. ;<_ -==;::-..;-? . 

-auro-v1acao1sílo Pauw p~-~--t;~ .. · .. 
· Partidas: 7,00 - 17,40 Çhegadaa:. U,041 -18A0 . 

RUÁ DOS ·PROTESTANTES, 194 - .l'ELEl•ON.~: 4~4248 
SAO PAO·tO 

,,.~,.- ... -~-- ···--· 

GOIA'S 
l. l~lt&J.\ E A DlFUU.O DO El'(Sl~O 

EM GOIAZ 

GO!AMIA, (ASAPRESS) . ...;.. Encon• 
tra.-se nesta capital, onde 'l{eiu: aljso• . 
clar-so ás 1lc,1nenag~ns prestadas ao 
seu lrinã.o, :O. H~lvecio Goi.neit de Oli• 
voira, A; qeblsro de Marfana, s; Excl,., 
Revma. ô sr; D. Emanuel Gomes tle 
Oliveira; At·cobis: o de Goiaz. 

o ilustré 'Freia.do, nlo ob$tante . a 
. sua; avàn~ada..'idade, tein. se 1uost1·ado 
·incànsavel :trabalhador,· não 'só na par• 
te. que dl:?: respeito. aos asllun{os 
eclest ... ctleoll, como· tambom en1 diver
sos outros importa,ntea setore:; da· vi

..-:Za. ·de nosso povo; 
' à Arcebispo _de. Goia.z ,é um entu
siasta. ar,dorosó do• ·ensino àgricola. e 
essa. adrairà.ção se tr:.duz em tuna . ~e
Jie. de .providencias )_)Ór ek tomadl!~, 
·s~ndo. su.,, · ítençãó JnstaJa.r no nlUnt• 
'i:.!pio de, 'rrÚída:de · dois' orta11atos,· pa• 
ra, jovens de a.11100~. os sexos, .estabe· 
·1eclmentós esses que serão orientados 
p(')~· ·agrohomos. . . · 

A. proposito· dessa ·sua lnlciatlva, a. 
'nossa reportaie111 esteve. tia Ginaaio 
D. Bosc:o, onde se encoutra. hospedado, 
afim· de· ouvir 'a :3,alavra de· $. Ex.eia. 
Revnta, s.ob,e ··o:i pia.nos para est~ Es• 
tado, ' ' 
· . Atendendo r nthmênte à.o nos~o re
presenta.nte. e i · edq:• dos mottvlia qU& 
o levàrà ·n a. su;i. ·v..Nsença o nu~tre 
Prelado disse, res1,onden·do as pen,un, 
tas q,ue \tie foram 'hüas: 

.''Meu intuito 11a. difusão do ensino 
~ coadjuvar, . ,nà. m•dlda. de 111lnha.s 
posstbilldactes, para a. élevacão dó in• 
dlce de. cultl ra do nosso JIOVO, .On~ 
de. tundo unia ,~scola, quero que des• ,e e~t.a: elet;iúten~o. saiam .rapazes 
~ptos para ,os··.duros embates da ·vida .. 
l"o~e,n. 11,eu o.liietlvo • sempre · que 
exista. · !Ünclonàndo' um curso anexo 
ae agricultura, 1>ols 'Gola.z necessita. 
d.a gente para; H~v'rar suas tê,ras ri• 
qulsslmall, naturahnente adubada.a, 
chttmando :com. a·•idez os elementos 
capa,ies 'ide torna-las' abUllda,htemen• 
te produtivas. · · 

l\Ias, . se, me. l)ermit!reni, <1eseJacia. 
tai:er uo,a,.,sugestão ao govetno,pedin• 
do pa,ra. envl.ar asronomos para a,uxi• 
lia.r nessa · o.bra. :Qe tecnicos Inteli
gentes e :irgut"os. multo necessitam es
sas nossas es~olàs J\ra.t!càs, p,;,ts éles, 
Jlll)lhor '<lo que ·ntnguem, pode.rão ln• 
cutir n·o · con,çãó da mocidade o auwr 
á. tena.". , 

ia.laudo sobre· os p,;oJetos da, ?Ili• 
\i·a. .. Arqµldloc~sa.na. a esse ,respeito, 
dis~e· S, Excia.., r.espQndendo ao repor
ter: : · . . . · . .. . 

. .. "A.Arquldfocelle vai construir o S:rn'. 
tuario do. Divino P:.dre Eterno, ,em 
Trindade, gue é o· objetivo da .. m.J,!or 

1JP!G10NAI<IO 

e 'tradiqlo1:i'al romaria rellgloi;a . do 
oe11te. -bi:àsilelro,. O templo possu\tá. 
capacldalle pa~a ,;oO.O· tiéi!lsoa&' e a sua. 
a,rqutt;etúr& '5erá.• orig:lnafüslma.. Alem 
·.d~ .Santuar!o, iar:L .· edlticad.,. ali a.· 
"Ca~a .. ·do l'tomliko",· on<le não penetra~ 

, rá. ~enl.o 'O: :!n/llvtduo fichado .na l"oU-
c:ia; .. ·na; Si,,ii4e·· l'ublica ·, e 4epol& · <lo 
cumpr\l)leuto· .da toda~ as· ex.J.:encias 
legal!!, · . · . 

'l'atnbem vat eer.· coiu,trutdt. a Santa; 
<;asa. de .. l\H~e:ricordia.-·e um oi:tan.,,tg · 
para, meai!ÍP:J e ·mentnà.s. ~es·ta· capi• 
ta.t ''ll•rá. constiúlda. a. ·"Catecl,,al do 
Oeste:~, 1·:m.,gr.:nde e b.eíq templo" •. 

Jj'ina.lhia.ndo .à. ,IIU&. eutrE>VI~ta. cUss• • 
o· E:1;mo. Sj,; Arcebi!IPO: 

"Na. cidade· de. Ftienopoi1s e$tá. io• 
ca.liza.a:a. a : lllals antiga. Igreja. de 
Goiaz; construida em lH3· ·e . éri~lda 
em .. honra; a;. Vll'gem. do ltosarlo 

Dado o seu valor, é3se templo va.i 
sei.-·· ,:omiiáerado monumento artlstlco 
nacional e o. diretor do Serviço do F:t• 
trin1on\o· Nacional: está. cogitando• de 
restaurar 'as···suas estatuas, inia~éns e 
objetos cie áte. Entre 'os 1avofe3 <les, 
:sa. Igréia. tlgura. uma. ima.g~m .i.d!Ui
ra.velní.ente esculpida. e. trabalhada, <le 
V;1,lor · · a.rt!:stko loestitna.vél e 1n.i.lór 
-.ue o dâ. celébre lmagém . de Nosso 
Sênhor do. Eónt'tm·,. exI.stetite em ;5iwo> 
Joio n·e1 Rey-, ·~ l\Una$"', 

B A l' A 
.' OltQ,\lllE~'l'O P 4~A. .:1.1Ml> 

SALVADOR,. (ASA~RESS) - ô <n"< 
,;;:ame1.1to do. ll;stado para o proxtmo 
e~erciolo fln.:mceiro jã. tol termina.do. 
A ·receita foi orçada. em. 28.300.QOO 
·c,·.i..zeh:os. sendo l&S.450.0!)0 cruzei• 
i;o.$. da ·ordlnarta. ._ a. restante d"' Ie• 
céit"" extr.aordlnarla. · 

:NÉ~RU~ c.uam::>A.TO 

'S.Ú.:VÁbOR,. (AS.4,PR!;:.;$} - Para 
o couou,so .pa~a. o pre&nchtn,ento da. 
·vag(i · dé. Pretor .do .Interior do -Esta.dó, 
nl,o à(i apres.en~o-u. nenhu.ni candidato, 
li.O, contra.rio._ .do .. (\llll costumava.. acon• 
tecer no passado, 

o t·.esidente ~a o,aem dos Advoga
dos;· ·t;1,lan·to á. .1mpre1,sa, · es~lateceu 
qll<1 o re!erldo ·ta.to deve,-se 11-. <:ircut1s'
tancla de, que nenhum advo&'ado ncs• 

. ta epoca, deyé iiuiettar-~e a · ~.a.n1,:i:r 
i,ioo cr11z.etros por. m~s •. 

CO~ll'ltOV OU !'(;\O CQllll'R0llt 

.SALVADOf., (A.SAPRESS) ...:. :t>\yul• 
,i:;a•$é ne!ita.· é11,pitat rião verda.í1e à no• 
tlcià dê: qµe Muuol!nl badquli'ldo, em 
llhêu~; 'U~\a. · ta;enda. de cacau,· trans• 
saç§.o quê ter.ia sido' reall~a<1a quando 
o e;,,;,emba.l:;cador · italiano l!ugo ~ola. 
este,·e M~ta. ca.p!ta,l. . 

1 

:l,;'ll,l Jornal lo°:at l~va.nta a hlpcite$e 

EM PROL DA ACAO. CATOUCA 
(Conclu.s~e> ~ V pairlni) 

meu parabeni pela. excelente· put,]t. 
cação comunico que jà.. a recomeu• 
dei a.~ Revmo. Clero desta Diocese", 

P. GERMANO VEGA CAMPON, 
:SisPo Titilla.f d& 0reo e ,.Prelado 
Apostolico de Jataf, Esta.do de Goiaz: 

"Julgo,. segundo. o meu .. humlli:le sa
ber e entender, 9üe sua. _Qbra será; <le 
grande fruto. para· às al.nias, e portan•. 
to para que Nosso Senhor seja glo· 

. i·l!icado". · · · · 

te e a 'planta.. s .. Vicente· desenvolve . 
. ,.esta. .. compa.raÇi.<', dizendo. qué a.11. ver

da,<1e·~ d~ lfê, .os dogmas consolld~n.i•se 
. co)n os .anos, amplificam-se com o 
. teruj')(l e aumentam com a idade, inas. 
· có11$ervam sua per!elt.t. lntegridadé. 
~§.o ~otrem nenhuma mudança, não 

. perclem . nada do que lhes .. é; proprlo, 
ê ·,ão· sã.o objeto de nenhuma. varia.
tão n.a. sua detlnlcão. SM·co,r o tem• 
po culda.d~sà.mente trà.b:l-lhado~, llma
(1.0Í!, · v·olidos. mas nem ·mudados nem 
n1ut!làdos, G,inltain tnl cvlden~ia, lilii 
·e · dlsú11tll.o, mas' conservam em.· tudo, 
o· que Ü1es · t proprio, sua p•r!eita. in• 

D.- :I)ANlEL l:iOS.Tm, Bis'J)o de. La· tes;ridad~. ·. 
ges, Estado de .Santa Cata,rina: .... Toda !lÍlta. · explan~Í:ão mostra.. ·. at6 
. "Li CODl especial atençãó e .gral1de. que 1~outo· apl!cav.a S, Vicente d~ I-e• 
interesse seu. preélosc, .llvr.c, ." Elll. De· rins ésta. con-;paracão· ·da somente · que 
fesa' da. Ação Catollca". ~·_yehl\Q, a.pre• .. .,,.. . dÚenvoln em arvore. Quem · prc~ 
sentar-lhe ll1ellS slncei·os ,:~pláu$.OS e t61\desse; 'ba.séitM nesta *xemplltica• 
para.bens pela pu.bJiéaçà~'.: do. ~éS~\O, çi,o; 'admttir que uma. CO\:Sa de 1-"ê 
-. O sr. rebateu orÍ;ôs, desfe·z ·p1:eé~>n· admite' uma novidade eisenc:'.l!, · como 
CCÍtOS, diSsipOU dUVidas;, elUÓidOU til• acontece :na.. arVOÍ'ê que ."apenas VÍl'• 
ficuldades ·acerca da. Ac.ão Catolica, 1úa1, e ·não inw.ticita.mente M .cou• . 
enfim,. defendeu-a b1·m1autemente", tem.oll.1i-; ii~niente,,.estaria, ·a)nplia11do a 

analogia do Llrineuse côhtra a. inten
ção do •n1e.:iimo e~ O ~enllr'. comum do~ 

(1) ., Pa.ra. explicar este deMnvolvi• teolo_gos. 
'mentó de que a Fé é passi,·e(de pro- (Z) üin dos .pontos ·.qu& tfrecif,a o 
gl'e3rn, ·graças. as c:ondicões humanas Em•,· Cardial Piai.za. é it' e:téluslvi<lade 
a qu<> está. submeticfa; utilizam-se os <la missã;o apostolica, quê J.esus ,Cris• 
teologos de varias analogias, Assim, to confiou só a Hierar·quia.' De· manei• 
S. Vicente de Lc1·.ius. que.,ê classico , ra, q·ue, sem uma. délega~ão; tJma i>er-
nestot matéria, compara. .o ci-c:sc.imento mtsii!o, , um mandato d.i, Hiérarctuia; 
da· I<'ll ao erescimeuto ,:o:_lJotne_m; que, .n(nguem põde r.edléar•se a.o apostola-
conservando a mesma natureza se. de• ···do.·· : Esh,, e;;;clu~lvidade justi!ica a, 

senvoJve da infancla a. :da.de .adulta, opinião c1aquelei que _não \'~m, nem 
p;,eêanclo pelo e3tado intermcdio , eia. j)OdÚn; 'i·er ·no; mÚidato ida A.: e. unia 
adolescencia. A. creanç·a. não .. é ·o adul. transformação de tàl natureza:ciue .. co• 
to, mas é o r,1 smn honfom .. A . natu• loque os. meÍnbros da A, C. num pia• 
reú1. não mudou, mucloii' i:ua 11ianifes• ·no e~pecttic·am,mte superior JlO. dos 
ta~ã.o, a parte aciclc:itál. .(si,n, O ou~rô~ . leigos c1ue se·. .entregam ·ao 
dogma, substancinlm~n t · se; consar:va 
O ·mcsn,o,' 111as seu. conh1'c·i~1ê11to· se 
.,lesen\'óh·e e so ai,rofllnda, u§.o ·'num 
sentido. novo ,, dtve1•so mas no mes-· 
n10 sentido melhor· conheci<Ioi 'eicplicl
tanienfe admitido nuill conceito novo. 

Outra compara~ão utiisa.d,i ·1>01• São 
Vicente de Lcrins, <> quo. deu. ·aso a 
interj•retações · que abs·olu.t· ménté·. não 
esta."am n:i ,,,ente do autot, é_ a, t1r11,• 
da a semente , .. a planta: ··A .,,füente, 
<liz o Santo, não é a planta .. m:u, con• 
tem a; planta, ~ da mcinna · na.turez'l, 

. quê " planta, de manéir, quo não. h~ 
d!ve1·g-e11cia de especie entre a. semen-

apostpla·do com: às b(ll\ÇàO~ e. :Í apl'Os 
\'ação da Ig-reja. De ·fato. á situação 
1,rJvil~glada' .que ttm a· A. C. no apos• 
tolado · lelsw ·enquanto. incumbida. de 
dtrlgh· e coordenar toélà a· ativ.!da.de 
appstólic~ . dos higos, não conced~ em 
absoluto aos seus meiiibros um,,;' ele, 
le&'a~ão ar.iostolica tal que os ~oloc1ue 

. na Igreja, numa. ·situàção especifica• 
1n1ií1te éllyers,. tlaqueJa em c1ue, se. en• 

. contram- os outros Jeíg:os. ·E este um 
po11to" que, tamllern entende com a 1''é, 
poi:i · c1ue· se scl, ulndot êssa,. trilha, lrla• 
mo:f modificai•, a' estrutura. da I~Teja 
cüvina ·e ·imutavelmente c,;,nstituida 
pelo proprío Jesus Cristo, · 

de que talvez esta, fazenda e:,;ista na; 
zona. de Jequiê, 011de · a colo1üa. !t:i. .. 
liana.-. é numetosa. ·· 

·pA RA l.'B A 
nop,u DE . c:,uao · u,Cl!::ROOTAHl 

JOÃO: PESSOA., (ASAPRES_S) --· l'.>l• 
ve1's.a.J'l êerimon.las se1·ão. i:eaÚ:zàélM; em 
Caixa.rã; em liom.enagem a.Q.Eev.mo9go. 
Apris;io. Espiliola, p.or .. lllOtivo. da,. co• 
n1é1uora.ção. de. ;suas bodà~ de o.uro. 1a.• 
cerd.otais. · · 

CEA.Jt.A' 
ÇONOEOOIU.DO .FEL.O GOVEl\?iO 

, . DOS ESTA.DOS. UNipOs, 
FQRTALl!;ZA., (AS4PRESS) · - O 

ceneral. Gil Castelo· , Branco, coma.n~ . 
dante. da. 10.a· R.egião, Llllitar, !oi con• 
d.~corado pelo .govemo ,.dos Estados 
Unidos com a medalha da Legião do. 
.ll!erito •. em : virtudo dos bons· servl~oa. 
prestados á. causa das Nações Unidas. 
4.a . EXPOSIÇÃO AGRO•PECUARIA: 
. l''ORTALEZA, . (ASAPRESS) - Será. 
inaugurada. nest,~ capital,. hoje, a. 4.a 
Exposição Agro-Pecua\'ia, 
. ' Réinà. o mais vivo. interesse ·em tor .. 
no desse certame, .por parte dos tavra.• 
dor.es e cria.dores. cearenses. 

A; S." 1,· A,. 
MISSA · !'ELOS .· EX~ALUNOS 

FALECIDOS 
A. .Asso.ch,ção dos antigos alú11os dos 

PP. Jesuit~, niaridou rezar 110 dia de 
.hoje, às 9 horas, na. Capela do Cole• 
gio . São Luís, , uua Missa, ein sufragio 
das· almas dos professores é alunos 
falecidos. Para este ato de fé, são·con
vidados todos . os · éx-àlunos jesuítas. 

· · capelanla ·da .. Fórça Publica 
· O Interventor ·Fei:naÚrlo. êost.~. as
sinou. o :decreto . n.o H,274,. criando o 
car~o . de Capelão l\lilitar da :.·orsa 
:Policial. · 

.o titulat do cargo, que sen\. de li· 
vré nomeaçlo e provimento efetivo, 
gozará. as tlrerrogatiyas e vantagens 
de ca11itão. · 

IMPOSTO,. ·SOBRE LUCROS 
EXTRAORDINARIOS 

A arreca.da~ão do Jtuposto ;óllre Lu• 
cros Extrà,ordinarios, feita pela D.e
leiiacla Regional do imposto· de Ren• 
da, atingiu· a e,.$ 347.865,126,60, até 
o !ili\ de. ·outlJbró ulti11io. · 
.. Coi1Íparandd com a· a.rreca.daçlio de 
igual pel'iodo· do ano· passado, quando 
to! recolhidà. a. quantia de ,Cr.$ 
224.2;;8.327,20, verifica-se um aumen
to dd cr.$ 123.606.799,30. 

SCIENTIFICAMENTI 

AS IV.AS n:nmas 
. • Pomada 1ecco1lva ~o Sebastldo 
combate ,clentifieamen1e todo í 
qualquer· a!Jfcçdo culoneó como 
teiam, ··reridas em c;ieral. Ulee1a1. 
Chava• anllva,. Eciema1. Erysl~la. 
Frieita1. Rach.as nos pés e noa ,seio•. 
Espinhas.' Hemonolde.a. Quelfnodv· 
ft:IA, Efupç6••. Picoda, d• mosq~IIOC 
e lnseetot veneno,os. · 

r ~ . . !!! .. ~~B .. ,~!!~l!' 

IJi!ilj 
Indicador .Profissional 
~ D V.O GADOS 
•· , Dr. Vicente Melilo 
P,·açA di, Sê, 23 .• 2,o andar • :Sala l!U 

Dr. Plinio Corrêa de Oliveira 
Uua Quintino ~ncaiuva, 176 .... :i.o 
Andar - Sala 323 - 'l'el.: 2•7276 

· J o v ia n o Te 11 e-s 
e 

'J, N •. Ce~ar .· i.eaaa,. 
Ad•osndo• 

r;,,:c, da Ml1erlcordlà, 23 - Sala 9o, 

[ .. ' Dr; francisco. P. Reimão 
Helmeister. 

nua· São B.ento, · azt · - l.o andar 
Sala a - 'Pet;; a,~6«á ~· s. · ~AULO 

Dr. Càrlóa Moraea de Andrade 
Rua 6enJH m11n Oonataia: ~ir, ,'.o 1,11<1, 

Sala sa ·- '.l'el.: t,1988 · 

M·E o· LC OS 
Dr. Viçente · de . P.áuJ~ MelUo 

Clinica Medtea. - Tuberenloae 
• . . Rnlo• · 1 · . . . 

Jllr~tor. ,to · "i!aiiatorto ·Vila. llucnfo" 
Col'I•-: · R, Marconi, 84 - 6.o. andar 

A1>a.rt.<1 . 63 - · •rei.: ,.aso1 ·, 
. Rea,: A.v, · Ac-ua Branca · n. 95 

Te!,: 6, 5829 
______ ..., _________ _ 
.. Dr. Camargo , Andrade . 
Doea~u de, s'oahórna - Pa,rtoa. 

. ·O"L?raçlloa . 
Pa Ben, Fortug-ueaa , da Maternidade 

· . d,. ::a, Paulo . 
. Cons~: . .R. s,nador . l<'el36 n, ~05 · 

Te!.: 2•27'1 - Oaa• H é.a 1& nora•, 
Sabado; Daa. io é.1 13 l)o~as 

l'te'1,; l'lua :Ratael: i1i Barros, f61 
· ~el,: 1•'663· 

. . . Dr.,. Celeatino Bourroul 
. Res,:. J...go· d,. i:>aulo, a - :L'el,: · ~-~622 

Coo1, .Rua 7 _de Abril, 236. 
L>aa .a. ãa ó noras. · 

EJ~ (j EN H E'· ,R .. ·o.s- Dr. 'Reyna)do. Nevca 
. . . . . de' Figueiredo . --A--d--C------. -- · nn· uowa'AL. o_À!i. uuNrc.o 111 

ma or infra· do, P~ádo ·SANA'J'otuo u.N'l'A <JÀ'J'Aftll'IA 
ICIIA;"Uhlro ".-qulCef~ ' . 

Arquitetura·· reltíi;fo~ot, .- ei>Jegfoa, real• 
· denelu. · enletlvàe · . . 

!tUA ülb.e:o Ballitr6, 46.i' M 'no ~&lllt 
'l'el,; 2,7311 . 

ClRU.l'rGlA . '1lAS! : VIAS 8U .. tA.1tlllS 
Con,,1 . Rua Ma reortl, 14. • . a;o andar 
i'.one: .,.nu - Dila " ta ,lf 11oru, 

.. .Rul!!Dlltla.l A v, ~acaemb.O. .U" .-,. -7:"; Fone; 6.%625. . . 

DIABETES 

Dr. Mauricio LevJI Junior 
Est>ectallzado em· Utetologta no Jns
tituto da Cvutrlç:ão, d• l:luenc,s. Aires 

(l>l~etc,r: t>rot, 1'. ~scudero), 
DIABJ;;•1•Es; Oh~•ldade e demale 

Doen~n• da Nutrlçifo, 
lt.eshnea alltuentarc• em geral 

Cons.: !{, Baril,o de. ltapet!nln&'a, 273 
- 6.o andar - salas 6-H a 6·J, 

. Consultas:. Uas lb às 1~ horas, 
Tels,: Hesldencta. - 7-l0~a. • Con• 

· snJtwto - G-2341!, · ' 

R A I OS .X 

Dr. J. M. Cabello Campos 
JIEDICO ltAIIIOLOGIS'l'A. 

Rádfn•llfairnl.sfleoa ..;. (ll,ratt1e11.· 
ltiutlnlõ,rl!·~ .. a dnnilelih{ 

· 0,u;1 Rua . Marc11n1, 94 <U:l.11flclo 
Past.eur.) • 3.,, .and .• 'l'el,:. (~0656 . 

Res,: Run. Tupi, 693 - Te!.~. ·6·:041 
· Silo Paulo. 

HO ME OPA.TI A 
·Dr. Artur Rezende Filho 

~ edlco ilome·opata da.. O, A.· e • . C,a 
i::nrMll'>ana. Dlretor em1100 tio Amo 
but~torln 11nn,etipAtl~o ·dó :. carmo, 

,: Cnn11.1. t-i. ,.Set),r.,,..~ . l"el300 !OS, telefo• 
:nei. U,08:ill, 'H~'ir.1 ll,U71, 1,farcAr . hO• 

:.ra:,.aas.$ Js ,,J1~r~, s>•l.o .,tel,: 2,osu1 
'-~':' - ' , . : . . ' . ' 

.' «'= 
ff:Éo~fUNOO 
~vo HAMQURG.ô 
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'.14 .DE NOVEMBRO .. . - . 

Sl N TA .· G E R T R U D E S 
· Eslebeu, na Sa,-;onia, foi o 

bérço da Sánta Gertrudes, e de . 
. sua · irmã, Santa Mech.tildes, 
ambas abadessas. 

Com cinco anos, foi in.ternada 
no convento de , :Monjas Benedi
tinas de Rodelsdorf, como então 
·era habito. 'l'erminada a sua 
educação, não mais quiz Gertru
·des abandonar o convento, e.·com 
licença de seus pais entrou para 
a ordem, vindo a ser abadessa 
de ónde fora aluna. · 

Como era de bom tom, Sta. • 
· Gertl'.Udes conhecfa,. perfei.tame.n .. 
te o latim, o que. lhe permitiu 
uin estudo. fácil da Bíblia. Estu-
dando e orando, Santa. Gerti:u
des avançava celere no conheci
mento e amor de, Deus. Alma 

-profundamente contemplativa, a 
sua ocupação predileta era me· 
ditar a sagrada :Paixão. Quando 
falava ás religiosas sobre ·a Cru
cifixão ou 'o Sacramentp; da, Eu· 
caristia, fazia-o com tanta emo• 
ção que muitas choravam como~ 
vidas. 
· Foi a primeira grande revela
dora da, devoção. ao Coração. de 
Jesus. 

Deus não dota uma alma inu,
tÜmente. Esta alma tão repleta 
de graça e tão fiel na correspo11• 
dencia, recebeu. ainda mais, por
que já tinha muito. Santo Ger• 
trudes · era favorecida coll1 con• 
tinuos extases, e o amor divino 
era como o subst1·ach1m d.e todas 
as ações de sua vida. Nada de 
estranhar que o 11:1un_do euquan• 
to tal nada mais significasse pa
ra uma alma abrasada de amor. 
Todos os dias castigava o seu 
corpo, e se privava de tudo o 
quEl lhe parecesse. um tropeço á 
sua união com Deus. Sendo sua 
serva fiel, era humilde e 1nansa. 
Em si 'só via imperfelçõe.s, e as 
c:oro.batia pasiente, porque Deus, 
as tolerava tambem. Constante• 
mente re·petia :· "Utn dos maio~ 
rei milagres _da Bonclade. divina, 
é toierar-me Ela ainda neste 
nnmdo". 

Como abadessa, ·ela e.ra a ser• 
va de suas monjas . 
· Entretanto engana-se quem 

pensar que a suá vida de união 
com Deus fazia-a. negligenciar 

os seus encargo.s terrestres{ 
Nunc,a se esquecia que era. i:eli•i 
giosa. e superiol'.a. Nã.o só f azi,· 
os . serviços . n:iais humildes q~ 

·tomava· a seu cargo,· como ~x.i , 
·gia o 111esmo das monjas·. 1 
. In.timaménte ligado a·o' se~; 
amor por Deus, era o seu am.oif 
por . Maria, Santissima. Constan1:; 
temente. tambetn dirigia-lhe· ora~; 
ções cheias de co~fiança:, Ta.m:f 
bem se e11tregava. as oraçoes pe~ 
las aJ111as d_o pq.rgatqrio, porquE( 
delas µiuito se compadecia. . 

Santa. , Gertrudes ti.nha um.
grande . pl'.eocupação: . compare-. 
cer diante de Peus <:.0m a. inq_-. 
ce11cia batismal. i 

Constantemente era ela: arre~ 
bata.da. aÓ Thabor ou ao Geth~ 
sema1ii, · e ambos os· extases el~ 
recebià alegre, pois eram a i'.ea .. , 
lfaação do ''seja feita, a voss~ 
vonta.de". 

Gertrudes escreveu as l'.evelà•, 
ções que Deus. lhe. fez. Ao l;i,do. 
dos 'livros . de Santa 'fereza, ~· 

• D' . A "' "Menságe)ro elo 1vmo .. mol'._ 
talvez seja Ul't:Ja das obras ~a~~ 
perfeitas sobre Teologia ~r1_sti~ 
ca. 

O ano ·de. 1334 trouxe-lhe _al 
tão deseja.da uriiã.o com seu D.1,. 
v'.no Esposo. Era a realização d~ 
suas paJavl'.as: <{Dizei~me entãq 
com a. vossa melodiosa voz es .. 
tas palavras que soarão com~ 
doce harmonia: "Vê, o E~po::.q 
já vem; levanta-te e .. enla.ça:--t~ 
com Ele estreitam.ente. G.oz.i. a~ 
delicias nectareas' que manam dii 
contemplação de seu semblautei 
radiante de. e!'iplendores eter.;. 
M~" j 

A ligação. f erroviaria 
norte=sul l 

. ,) 
ItIO, (ASAPR+!!:lS) - :i>;m o!idó e~ 

dereçad~ a.o .major Alenca.stro . Guirua.f 
rães, ó . diretor ão Devartameflto. ~a.f 
~tonai d.e ]1:~trada.:;i d.e Ferro levou a,~· 

. conÍleClÍ!lento do.' diretor da. Centra,! , 
decisã,o _do \!inis tro da Via.e.ão, rei"'" 
tlvam.ente á iMOrP.orai;:ã,o â. Esti:a.d~ 
do trecho ferrovia.rio. cuja, consti-ut:íd 
es,tã. a cargo daquele Departam&ntõd 
e~tre Mont~ Azul, e1n M;i11.aa Gerais~ 
e caculé, na Bata., com cerc;\ de .lõll 
qu.iloi.neti·os. dE> txtensão, tã,o Jogo afj 
conclua. sua con$truçl\o. · / 

1 NOTICIAS D·O INTERIOR 1 
SORO C A.B A 

GRANDIOSO ·ESPEJACULO 

No proxhno dia 25, sabado, o O1•up0 
D1·amatico "Ação católica da Catedral" 
Ieva.1:á · a cena. ma.Is · um dos seus otim<is 
f~stívais cê·nicos, com a peça. "Flores 
de sombra.", . de Claudio ·de Sou.sa.. A 
finalidade dês.se -espetáculo é conseguir 
donativos que cubram as despesas de · 
1·evest!n1ento do . salão de atos do· pré
dio "Ação ca.tólica." paroquial. 

- I:ta pouco tempo, a comissão de 
Teatro consegwu, ajudada pelos gru, 
pos ctramáUcos · "7.o · B. C," e (' Liga. 
Católica.", construir as esca.dat·ias de 
entrada. Agora, nova etapa se· encetará, · 
sendo já, gmçai; a Deus, uma das ulti
ma3, pois falta pouco pa1·a que o refe. 
l'id.o edificio se complete. 

Os ·. convites estão sendo distribuldos 
pela srta. Dirce Dei santoro, para o 
di& 25, pedindo-se um óbulo de. trêl; 
c1·uzelros para. o citado serviço, · 

A REPRESENTAÇ!O 00 LEGIONA• 
RIO EM SOROCABA 

AS FJ::S'l'AS . DE PRIMEIRA CO• 
MmiH.\O 

~ .) . 

Real!zaramsse no ultimo dom!ngo d• 
outubro, fe!ta. de Cristo•Rel, . soie.ie~ 
festas ·de prime!1·a. com1.Ulllão Ull. pai:~-,, 
guia da.· Catedra.l, tw1 divers9,s Iil:eJas~ 
na catedral. comungaiam 54a crian~s;t 
.na Igreja do Rosa.r\o 132: na Capelal 
do balrrô do Itlnga. 23 e em· Salto d~ 
Pl1·apora 38, pertazenclo o bellssimo · to• 
.tal de 945 crianças de l.a · comunhão._ 
Estas . SOlénldadeis toram .patrocuiad11,i 
pela Diretoria diocesana. do Ensino }'te,t 
ligioso e pela congregaç~o d.a. OOutrin!lj 
Cristã, · sob a. dlre9.ão do Revmo. Pe, 
Luiz de Almeida Morais. / 

Na Catedral, ás lá boras. houve Reno.i 
vação das PromeSSM do Ba.t!smo e dis.i 
tribuição de sacolas de doces. No Coléc 
gl1>, sob os cuidados da. · Revdma,; Ma..' 
dr.e Edmunda Montenegro O. s; Jt, dl• 
retora do.s Cursos Prlmá.;rlo.-r, a.~ li! 
Missa, com $8l'lnãO pelo Revmo. P. 
Gabriel o. s. B. houve farta me2a dei 
doces e café, t 

· O LEGIONáRIO espectalmerite con.i 
viciado. esteve J)resente ' ! 
FES,TA Dl: SAO CA.RLOS BÓRRO\\I!ll 

riia 4 : elo corrente assistimos a. te~tal 
do padroeiro do nossc> Seminário Menol1 
diocesano e da Obra dll8 voca~oea sa. ... 
c:érdota.is. Sob a presictencia de S.. 
Excla.: l'!.evdma.. o Sr. D, José Carlc,s 
Agulrre Bispo Diocesano, houve mtwil 
solene cantada. ás 8 hora.s ná capel!li 
provisoria do · seminário, falando a~ 
Evangelho o Revmo. Pe. Francisco · l'tl-• 
beiro, lente e Mln!stro; durante o dit, 
esteve a 03$8 · franqueada ás familias, 

. para visitas;· á noite, ás 19 llOras, ben. .. 
ção ·solene, com sennão pelo . Revm~ 
Reitor Fe. Francisco tlr!o de Almeld~ 

Nas cerimonias da. manhã estiverltn1 
presentes os Revmôs. !'a.dres do Moitei .. 
ro de S. Bento, · da.. re.5idencia. Franci2r .. 
cana,; d~ Cate.d tal, e . da. secreta.ria, dQ 
Bispado. · · ' 

Em nossa cidade, a . representação 
contá. com a valiosa. colaboração das se
guintes pessou, que poderão ser pro
cU1·adas para a. aquisição do nosso se
manário. São elas: sr. Antenor de ,Cas
t1·0, em VÓt.orant!m; d. Ovlçl!a Almeida. 
Marln~. na Irmandade de. s. José, · na 
Catedral: sr. José Pedro Luz Neto, na 
congregação Mariana., de Moços; d. 
Leonor · canavan Rolim, na Irmandade 
de No$sa Senhora das Dores, na cate• 
d1·al; sr. Afon.so Bonito, na Congrega.
çlio Mariana de Homens, da Catcciral; 
sr. ·Marcos zi.carioto, na C. M. de Mo
ço!, catedral; sr. No1·be1·to Ma1·tins de 
Melo,· a · awmida. Fonseca, 20; sr. José 
Benedito de Jesus, na congregação Ma ... · 
ria.na de São Bento; sr. Afonso Tra• 
ve.-.so, ria Congregação Mariana. de Ho
mens; sr. Celso Ste!a.ne!l, na Paróquia 
do Bom Jesus; llr; t.ngelo ,Volpi, na Vi-.. . ... A noite, ,depois. da. !)arte rellg!osi, 
1a, Indui;trla.t:ci~ Santa liosáll;l.. . houve uma festa. intilM, r~!stida; t,elcj 

Graça., a. DeUll, em .6 ano$ de proficuo Exmo sr~ ;BL,po .Dlo.c~l\CI, eom repre .. 
trabalho, Sç,roo,aba pode B;presen~rj1m• ·. senta.ção. tea.tral. . . 
movimento 'çrtSCCl,Wl 0llª' ilistr!bh_içãO do<. ; · . FEDERAÇ!O MAltlANA , 
"LEGIONA?,J\;rJ,,);1'1.14ó\se · 1nici~do '.e,nJ.< ; l>el)tr; ·c1e~poticos •.· dÍas a; Federaçã$ 
Biosto de 19c~~,coip_2Q. exe~ pla,r1;sc'me1:-. 1'io~aha . dtstribuliá mais uma clr• 
sa!.9, .chegou :11t_:l,gOstO:l'.le' 1:944,· depois .· óÚlat'~bOieetm, COni f~ noticiário das., , 
de va.rlas ~~1lªQ~s }lotav~i.s •.. a.1116?, ·48,· ·· congrêga.ç6es .flllidas. Junto ao ult!mq 
v~ze~ ma.IS. \All~~nte, . v~rlficou~s~ :· 0 · · ,. fof d!str1buld6 ta.mbem outro referen• 
segum~: em,· 1939,,. l~f, ·,Jornais d!st.rt: > te.· ao'-~tiro l!:spliituaf. dê.ste 'ano, 
buidDll, em 1939, .7.360, em 19¼0, 3,93.5, . . . ·, ... . . .· .. · . 
em 1941,. 4.060: em 19\\~! : l,92~terii .. 4S ,NOT{CIAS J!EMANAIS e • 

,1943, 10.519; em 19~4,' (atê·.·• agQitO) . .. ~t,ro em,bteve tocl.os OS nwrteros i:!1$ 
'1,240, num· total: d8c 3,ikl91 .jornais· _en-. · ·· ~I4!l~IQNARIO" t1·arão noticias de ~ 
t1-egues, rocabà; ' 

Este cálculo sõ M refere ã venda a.vul• As pessoa., . que queiram -solicltar pu~ 
sa. na. cidade de Soroca~a, ~ãô ~ con• blica~ões. de .noticla.s ·nesta. folha, pode. 
tando ainda. os a5$inant.es, ·e ,o trab&• rão .M ent.ender com o pror; L~· .d 
lho desenvolyldo na ,.Diocese, Junto, pr,bJ,.. .Almeida Mllrln$, · .ã rua Cel · . 
c1~a1tl1en+0 

_ "· ~~s.~õe!l M1rww. ; . · ~~-'- ti.. 01.1 ü t.QJlA 6-:!ZJ ,/ · · . 
. , 

/ 



DECISÃO· -ANULADA 
'PARIS; (RéutcrsJ - O .Conselho;do 

Estado,· a mais ·-e.lta. Corte de· Apela• 
lâ<}ão, .da_ França, declarou nula-. a. de• 
cfsão- do governo de Vichy privando o 
barão Henry· de Rotschild de naéiona
li'lade fl'a.ncesa., que alem disso teve 

· todas as suas '.propriedades na Fran
·-::a< confiscadas pouco dépols do go
verno de_ Vichy ter assumido o poder. 

Ta.mbem os vichista.s privaram-no 

ANO XVlU 1 São Paulo, Ú de Noyembro.'de.1944 li 
· de 1tbdas---as. condecorações frartcésas 
.. que:, lhe. tinham sido- conferidas anté~ 
:· riormente. 

Olensiva geral do 3.o exercito o:orte-americano 
~ --.... -------------------- , .~S-·fORÇAS 

- -;TEUTO, 
DJ) 'GAt. PATTON 'PROCURÂM 'FL}ANQUEAR METZ '_E_,··tA:N·ÇÁREIVk&t _NQ.· .T.ERRlTORI..O 
- BERLIM -RECONHECE A: lMPORTANCIÀ D() ATAQUE_, __ ATIVI_DADES \AEREAS . 

LONDRES, (Reuters) · - · As pontas 
"de lança bllndadas.· do general Patton 
aproximam-se rapidamente da ímpor
.tan te , bacia do Sarre. O . a va.nço das 
tropas · norte-americanas prossegue 
com grande· Tapidez, 
1>FENSI VA. a JfüAL-00 Os.o EX'ERCITO 

LONDRl!JS, (Reuters) - o· _general 
Patton colocou súa.s forças a. uma. dis
tancia 'inferior' a 10 'quilometros da 
-fronteira alemã, como prímeíro resul-
-tado de sua· ofensiva· geral. 
METZ. ES'l'.A, SENDO 'FLANQ.UEADA 

LONDRES, (Reuters) · __: A 'cidade 
<le · 'Metz, que ·está sendo objetlyo de 
Jm.portante ·movimento envolv.ente das 
:forças do general. Patton, _está situa· 
da· a 60 · quilometros · de Saarbrucken, 
a primeira cidade ale1n1!.- alem. da fron
t~ira do Relch, de onde . as for~as do 
'general Patton jé. se en·coritram a uma 
-distancia :inferior a 10 quHomet~os. 

se cada vez mais, 1í. medida Que ··.as 
tropas aliaclas transferem reforcos 
para a margem oposta . d_o rio. 

CIDADES LIBEll.TADAS 
P.1nis, {Rcuters) - Na sua.Inves

tida que iniciou na· frcnto ocidental, 
o 3.o Ei.:e1·cito norte-amet·iéano con
quistou as localidades d eLoUvign_y,: .a. 
14 quilometros · ao sul de Metz, 'i'hé
zey 'Sàint Martin, a 23 quilomet.ros- a 
nordéste _de Nancy e a tmp.ortl!n(~ Rl• 
tura estrategica de Delme, a. ·26 qui• 
lometros a nordeste· de Naricy: · 

PARIS, (Reuters) - Importante. 
·ro,•taleza alemã, situada nas prcí'iirnl
dades de l< oen igsmacher, a '30 qui!Ó• 
meti os ao norte· de Metz, foi conquls• 
ta.da pela infantaria norte-americana, 
depois de um avanço de quast ciriéo 
quilo metros. 

CHA'l'EAU SALl,11\'S OCUPADA • 
PARIS, (Ileuters) - As tropas ·nor.

te-americanas do 3.o Excr~ito·. to1na~ 
ram Cllatcau Sallins. 

llECUO ÁLElll,ÍO 

o pad1,ão geral. declinou desde os dias 
da." ,b3sta!ha. da · Inglaterra". 

Ainda que, . no niomento, Johnson 
partilhe da opinião· <le que a .. '"Luft• 
"'afé". est~ eliminatla como força ofen
siva, não a considera stnÍblesmente 
·arma ··defensiva • e· a.erodi ta que, se' os 
os aleniães 'tiver'em. oportunidade iiu-

. rante o in,verno de' reforçàr', seu pode·-. 
rio· ae'réo, ·talvez o·s·· · aliados terão .. de 
enfrentar- os· a.ses· germanicos ·. empé
nhaçlos, : de. novo, em. ofénsiva. 
DANOS CAUSADOS PELAS "BOMBAS 

'VOADORAS" . ' 
. LONDRES,' (Reufors) é:_ Os alemães 
lançâriuír _o~tem. á noit~ contra a rú
glat:er~a. 1\i.áis algu1tfas ·bombas. voa
doras .. --os. ,caças noturnos. e as'. bat<i
rías. antl-a,ereas. fizeram mais alguns 
ttittnfos· .-contra: os automatos nazis
tas. Uina"das bombas atingiu u.m '\/e• 
lho . cas'teio, enquànto outra · caus·ou 
da.nos erri''um 'b'airro 'residencial, pro
élUzihdo tari'tbe$ 'ba,ixas. ·.Fo1;am estes 
os ._unicos,; ca,~os · registrac]os. As_ .cle
niàis IJolllbas. n1fo ·alcançaram. ·a terra. 

Lóri-ai:e~ •. :êOmO .. _Pl~ecauc;ãó, cSte\re 1~0'-

bombas 'de 250 · quijos .. so·b~e os'._ a:ero• 'princ_ipaÍmente _ a oeste de . Schmidt <i 
drmos e outros,' obj'e\:ivo's'. âliàdos. na. r_egião a sudoeste da. cid.ade de 

Os aviões dé jáêtó;prot,uisão ale• Hurtgen. 
mã_es 1>e.1:m.ltem .. _ao .. iAlto.:cqn1,an:do. ale_• .. Nà.-. reg)ã9.de Vossenack as .nossas 

:mão ·rorri1ar uni quadro. do· que .su_c·e- !unfda'.dé·s,: consoliclaram e melhoraram 
de por. ti'ã's ciai· .Urihàs:· alia:~a'.s, ·. u.1n suas ,pos1ço,es. .Os. objetivos 110 n1111r 

· <tuadro · Que ha. muito:· tempo lhe· tem foram . ataca.elos por bombardeadore_s 
'sido negado. . ·. ' . .:' '...' _' ... ·. ;pesados ;ei;coltados por caças; Dois 
· 'E1Ú. ,·ii-tude de· ... ,su_a. 3:ii:a·iv_e_lq_cl,dade quadri-mótores aliados não regressa-
e ele. rapidez .com . ·que executa, as ma.- ram á sua base. . 
nobras, o. novo ,_aparell\o alemão rece- ··Na. regÜo, da Holanda a resisten-
beu à. -alcunha de ".Andorinha". eia ·alemã cessou nas proxin1ldades 

Se quando·os a.lemãe~ -íor~m capa-' .. das'pontes··do Moardijk e na ilha de 
zes d~ lançar á.·luta. .. na.:tre~t_e ,~c.ide_n•. Wálchei·em. Caças J>orta,foguetes ata• 
tal . grande" 'numero ide· '"Átidori'hhas"; : càrain às posicões de artilharia· e. ba-
os aliados não: poderão opor:se. a.· _eles iuartes alemães na região. d.e riun-
com algo parecido._· ., .. · querque. _ . . . _ .. 

:, DO ALTO' CÓMA:\'DO ALIA.DO ·No. setor elo Lune\'ilfa' o inimigo· re-
PAHIS, (Reuters) ..:_ .'Jl:· o seguinte ·forçou suàs posições de vailguarda e 

o texto. do comúrtica:do oficial divul- intensificou o seu fogo de artilharia. 
gado. boje' pel'o-- Suprego·, Q> G: 'a11a·!:10: A noroeste de ·Saint· ·Die, a vila de 

"As forças aliadas estll.o' avànçà.ndo · DeyfÓssé, hovale do ll-!eurte foi liber
a.· .leste do· v·a1e do ·· "Moselá.: 'no·. setor · tada· pelas· 1Jossas foiçàs. nrais · para 
J\[etz-Na'ncy e. cê\ta:'s uriidád~s· ·aliadas' o ·sul· as _nossàs ,,anguarclas atingiram 
jã. se encontram ;na_s -vi,zinha,;iç1\lf .':ele·,. a borda. oriental da floresta d.e .Do
Viviers, - a.· 27 · .. c1ullométros. e· meTo . a ·:mâinia .dé. Champ onde a .. resi.stencla. 

~J7~:::_.;,-·-~· 
' 11/C('U,sc,U Pt 

•. MAl'l'IN STORES 

QUINZENA 
DE· ·rr·A.PETES, 

: Prosseguindo :com êxitQ inini~rrupto; 
. grande :venda. qúe· ora estamos a 

realizando ,PrQporcfona ... a V. s. o 

raro ., ensejo de. adquirir . de que. 

necessita -p(ir.. 

CASA .. AN'G{O,HRASlLHRA 
Sucessora de--MAPPIN STORES 

. • C~mll~~r_· bonus dé "1erra ·é abreviar a. vitoria! 

~ ... ---

•FRENTE OJJJ 88 Q,UIJ,OMJJ:TROS 
STOQKOLJ\10, i'Reuters) - Guen

ther ·Neber, correspondente· ãe -guer
l'a d,t agencia <>ficial alemã D. N. S., 
no· quartel general do marechal ~-on 
:Rúdsted, anunciou hoje que ·a· bata
lha .de Lorena aumenta. de :violenda 
e· agora _se <lesenvolve · numà. fre11te 
,de 88 quilom.etro.s. entre a fronteira 
<le ·Lu:x;emburgo e o canal Reno-1\Iar
ne, a· 1este de· Nartcy. 

STOCE:OLMO, (Reuter_s) . _;_ O <;O· 
munici>.do alemão de hoje informa, que 
a <(Uarni~ão alemã na cabe.ça de pon
te de M<ierdijk foi recuada para. a 
margem riorte de Hollandlscii . biep. 
A ba.taiha na fronteira . da Lorena. 
à.urnant.oll ainda mais de v.iÔlencfa,~ e 
entre Delme e Chateau SallinS ·os: Í'tOT• 
te-americanos lançaram ~- bafall1a:._cér
ca 'de 200 tanques. tenrJo IJOdido· en• 
trar em diversas localidades; mas--so
trendo pesadas perdas. 

; bre :alérta.-. . . ·:,. . 
AVl;,lO · GERJIIANIGO• DJ;; ·GRANDE 

VELOCIDADE . 

leste de Po,ni.~a-Ií1dussói-L . . . • .· alémã'.·continua.· à ,sú pesada". 

A$ nossas ·operações· d,é : ontem· /9• =================================;============================= 
r:;~i~~~~:Si<~cisºfó

1
â~
1?~~~!i:tt=~ A··· ·G U E R R. A N O -E x-· r· R. -E M O -- O R I E N T E-._.LONDRES,_ (Reut_ers) AYiõ.es dorés que estlyera1n· _em tnasiá sobi-e -

ós objetivos: vfaádos;', '.rropàs' 'il\irni-. 
gas, pontos t'Órtifica.d'os; 'bases :de'ar~ 

. . . . :· 0:-general. Patton. -Jantou .'novas di
yisões á. luta. . Ce'!tênas de canhões 
mà.ntel'n o bombardeio incessante. da 
regiíj.o compreendida erit.re Deline .e 
Sa,ille. · Mas, a -despelto de$se bom, 
bardeio .. de · 7:1 horas, lninternipta's, o 
inimigo·· não conseguiu· realizar · qual
quer· avançc;,. 

Após violento bombarclelp, os alia
dos tambem atacaram ao norte de 
l\Ietz, podendo crnzar o .1ifose!a, · na. 
região de Thionville .. 

.":l)Ies~erschiruidt" · de, jac;to-propulsã.o 
eàtã·o. voando .em ,gigàntesca velocida
de ,sobre .as linhas alia.da,s, na Holan
da;- mantelldo assim o Alto. ·coina,iclo 

'alemã,o·'melhor' '!11formado do r1ue nun
Ca; s9bTe~ o .'nlo'Virri'Cnto ·. e ·.as· conceritrâ--, 
çõés'. tlas. · tropits ·brita.nicas.. Esses 
a v.i_õ_~_s· _ '--1\r esSers'?1ihnfdt1

-' .- des~11::vOr,/el11 
em·· v!'.)ó hÓrlzÔntai 'velocidades· .meilia's 
ãe' 96Q' 'quiloinefros 'ppr liora, ·apÍ-oxi; 

ti lharia, ·. transpoÍ't<is. e: corilunicaç~es 
íoràm_ bombarde~dos. ê111 111ii's;ia: -., . ; 

Na · região situada a .. su.deste· .. de 
PonH1.-Mouson as ·núJas"', ,un'id'ades
atingfra.ni. -MQrv.JUe-les-Vic .·a, l<!ste. do ' 
rio' . sénro e . agorà: 'ehcoútí-ain·-se· :·na. . 
Üorestadi,· Auhiois,/a .4, quiloinefros.,laó 
norte da. fÍQr~:,;ta. de- _qrei:n:eçey. ~ > . 

Os· americanos ·atacam 
:oper'açõ~s · na Chinà e 
. -· •, '. ···,. 

a ilha de, Negn~s nas -Filipinas 
Birmanià Reação niponica na 

curso 
ao 

A~ 
dis-: 

REFORÇOS PARA A-.LUTA. 
PARIS, cHéuters) - A ofensiva cio 

3.o E:X:ercito do general Patton, vi
sàndo flanquear ·l\letz.· pross·egue sa.
tJsfàtorlamente ao. longo de ambas as 
extremidades dê úma frente'de 32-qut'
lometros, enhe' Metz e -Nancy ... 
'. ':A · posição alemã a:111da ··é modérada. 
& • os progressos•. re~llzados ontem va
r.Íàm de 3.200 a 6.4°00 metros ... o. crU
b.mento·. ão Mosela,. ciue resultou na 
conquistâ de Koehtgsmàneher, alarga. 

REVELAÇõES· :DA _RADIO 
o·e BERLIM 

. LONDRES, \· 'euters) +. A p;1mel
~a. -reação alemã-a 0decl.i,ra.ção· fejt •. nos 
,Comuns. pelo primeiro .mi_1;1ístro •. sr. 
Çh1irchUI, to1' . .la.d· , pela . emissora. de 

· ondas. longas de. Bértln, ouvlda no 
l)ósto ,· escuta· da· :.gencla Reuters. 
O :Jucutor .declarou o. Se!'(uinti;,: 

"Acabamos· de. · _ecf:ler• :·a · üOticia -d~ 
que o· sr;. Chul .ili '!-dmttlu o uso da 
~rma. "V-2 · ,los alemi -,s, Hoje; os ou
vidos.,; os a,•arelhos·detetor·,· d~ som 
;já.· nii.o_mals -são dê_ utili.iia<1e a.os brl
tinic;0S, _po_h, ue não possiv"l ou
vir o · ruido dàs-· ,·ombàs -:voadoras 
11 v·.::;,,, pois que e·sta:s tê~n a. velócida• 
<lé ·supei·tor a do · som: ; .3_ bombas 
''\"·2" ,surgem ·d, grande\altura. o sua. 
chegada ·é· 'lin compl~ta. surpresa, 

Len.do na·s entrel"nha.s da. Imprensa'· 
inimiga, _pi,de-se ver. w• - o inconfrrta
velmente ele. ·s-e\s.êirte. Seu moral foi 

·certamente :atingido. O inimigo .di_z 
qu8 ·a,_ ãi:ma _";y.·2,. ·-sozlriha:_ não.:- pode 
ganliat";_a.· !:;tÍi·>ra, mas ·nos nUl.<'~·.diS• 
,-~mos· .que ela -poderia. ganha.-la, mas 
sustéútamos {.lu a Alemariha,'. ··· des
J)eito dós i:icsàdos · atariues . aereos e 
de· ·oufra:Í provas .,or ; U3 tem passa• 
do, pode· produzir- unia· aro l. · coruple
tam~nte .nova" .. 

A1'IVIDADES DAS "BOllBA'S . 
VOAllOnAS" 

STOCKOLMO, · (Reuters) ...;. A' agen'. 
eia oficial alémã D. N. B. , anunciou 
esta manhã que "segundo os circrilos 
bein 1nformados de Berlim, à's bori1I,as 
uv.1° e "V·2" foram uti1iz~da·s-·contra 
Paris e An tuerpia, nestas ultimas se• 
rnanas", . . . ~ 

EM AÇÃO A All'rILHARIA TEUTA 
PAR.IS, (Reutérs) - _Reina .calma.. 

rio campo de batalha da. Holand_a.. na 
vesperEL do dia do armistl'cio qu&. pôs 
termo á. ·primeira Grande Guerra,· A 
unica noÜcia de maior vulto é a:· que ' 
se refe.re {,, atividade da. . .artilharia. 
alemã em todos os setores, ativid~de . 
(Jue ~utnenta· constahtemé,n_t~ e' ql]_é 
agora atingiu o seu 111.à.is a:lto' __ g:r~u 
de,'lde· a Normandia. !\ão se -_deve jul
gar por isso que os alemães estjio se", " 
preparando µara qualque~ção dÜên
siva. Essa: atividade signifi_cà rJ,,Jlfnas 
t.1ue os alemães têm. a:gora .gigantes .. 
cos su.prlmenté)s de munição. prontos 
para serem utilizados e consequente• 

·menrfo reforçaram 'Seu prógra111a. <'!e.-. 
arra~amento das ti-opas aliadas .que 
os atacain. 

AS· l'OSSIBILIDADES DA 
"LUFT,VAFE" 

co~r A La F'O~ÇA AEREA TATI
CA, ( Reuters) -· A "L)Jftwafe," a.inda 
pOssu.e certo nuni'éro de bons._.piltóS 
cie cacas que lutarão fanaticamente 
quando chegar a ocasião da_ u_lt!ma ~
batalha sobt'tl o Reich.· Essa é a o])!• 
nião de um. homem que provavelmenc 
te está.. em· posiçâó meihor .. do •que 
qualquer outro. para apreciar às· ver
dadeiras '.condições da arma aerea ale.
rnã.: o comandante de ala J ohny Jôlin
son, destacado '"ãs" .de caça·,britanJco. 

Johnson1 falariclo- á. Reuté'rs.··,dis.Se.·o 
seg4i11te: 

"Os lideres de fot·mação da "L11ftc 
wafe" voam n1uito beín:, n'l·a:s se\Js · 
companheiros são. de padrão· .inferlc,r, 

p· I A N O S · S C H W A R T Z M A N N 
rncruslvê tiJ><> "P"-rtamén'tn ...; V\sltém tlf'>SM exnnsl~lló sem comnron:itsso .. 
Rua, D., JoJê ·tte 801'1'0111,: ·2:;_2:· _.- A.v. Asun llranon._ ri24 -~ 1'_.lefone-- ·'ti•~~~.1 

REPERCUSSÃO. DA . VITORIA · aa~ 
" TORA[ . DE ROOSEVELT 
; NÇ>VA YORK; (Reuters) , . A- emls• 
sara dest11 cidade anunciou que o presl
dehte Roosevelt . conta• ce>m o a.t,o!o de 
:is· dos 48 Estados da. União Americana.. 

o presidente Roosevelt conquistou 432 
Totos . eleitorais. 
. . ACLAMADO O PRESIDENTE 
. WASHINGTON. (Reuters) ·- o pl'esi• 

o.ente Roosevelt regressou hoje em·trlun
!o . á ·Casa. Branca., percorrendo ruas 
iná.rgeadas de milhares de pe:isoa.s·· que 

-Ipe deram entuslasttca.s aclamações, Re
presentELntes de quarenta. e quatro . na
ções unlda.s esta.va.m . presentes, ,lnc'lus1-
ve envia.doo de todos os pal.sEis america
nos, cóm exceção da·· Argenttne.;. 
, o presidente Roosevelt chegou a Wa-

. &lJíngton em· trem . e1;pec_lal,. acompanha
do de amigos e de lll1l verdapelro corpo 
cje · jornalistas. . . · 
.. Da estação ferrovjari,a,,_. o pÍ~ldente' 

Rcose~e!t seguiu para a .e~ Brancà.-ein 
seu, carro favorito, de capota .arreada, 
ce1·cado por l)Ol!c!a.ls do ·serviço· secreto 
e satisfeito pelas entusiasticas ·-acJa111a• 
ções de que era. alvo por parte. de· gi
gantesca multidão que se comprimia .ao 
longo de. todo o trajeto que percorreu. 
A REl'IPEITO DA NOVA .ÉNTREVISTA 

. TRIPLICE . . .... 
w ASHINGON, (Reuters) ' . o presi

dente Roosevelt, em entrevista á . Im• 
prensa, hoje, di.5se que d~seja.va realizai• 
uma reunião com Churchll! e Stalin, em 
qualquer ocasião em que i..<so pudesse ser. 
co1Tespondentes em Washington, desde'. 
a eleição, Rosevelt disse. que Churchill e: 
Stalin concordavam com ele, a respeito 
dessa questão. acrescentando, porem, que 
nenhum · detalhe havia sido resolvido· até 
agora· quanto á epoca ou o local· de tal. 
reunião. 

~7: 
,,_.,,A f'"'1ft.[Tr-\~ 

maclamenté. e •.• '.. • • • • 

·Esú:~ · aviões estão.: reàJiiando 'coú10 
tar.efa•, .P.rlmorcilaL reconl1ecimento · · fo.. 
tografico'. Os aparelhos ".11.!essers~ · 
cfiim'idtº .. iiã'o ·µor· assim' dizer bÍ':nio
tores, ou melhor, são· equipados com 
d.ois, a.pa:relh9s · de jacto-p1;opulsão. ··Ao 
mesmo t~mpo, esses av.iões realizam 
a.táqÚes rios <ÍUais Í'11ergulham compÍe• 
tamente· silenciosos" para soltar suas 

, · ~..._ .· nórdeste :·,0e· · 'Pcont-a-'r!{ouson :. ·as' kAND, Reíi:ters) _ E··'!· scguin~ 
nossàs _forca,s pa:ss_a:ram ,:por .clieíninot te' _ .. 0 <iom.unicado ·'c1e 11oje do co• 
e . àgora· 1>rogridem .. ~.1:e.ni' ·ãá. .c_idade·: .1natido·. do: Sud_este da. Asia: .. · .. 
Mais. par.a:,.o ,norte _tl.zeinos. alg1,rm r,ro, · ... A· ·v 'Divisão_ ela India · realizou _nos 
gresso.at:avé~ do ,io ~fas~~· 3:,-nodes• -vos ,progi-essós a leste de· Fort Whi-
te de Tlnonv1He, ··. , ·:• . , · · , · , te;.·a• despeito da oposição inimiga. 
· :Violenta: luta ·continua. na região d!! .... Nos vales _de··. Ka.baw e Chidwln,
Hurtgen, · e nossas . un\dád.es. _realiza• as·· operações executadas pelas for• 
ram. progressos . loçais .a . tl.;speito-.-''da > _ç·as · da-· A(rica.:. Oriental i)rog:·i<le1n sa• 
résistei,éia. ·?férecida ,peles,. alemã;es, ... · ti;sfatorlamente. 

AMEACADO u·M .. BALUARTE .. DA- CRISTANDADE NA EUROPA 
.-, .. 

l. bolchevjsllJº_· H __ ·ºJ_· ~· a pa_ tria ·de .. Sa_nto: Es. tevão se_ . _v_ ~' i,_~ ·_". ª __ ·. ipe_,ríte .• :_._ a5;5epiada' pel?.s ~o~unistas; e díri~id~ po1· uni 
,governo.:.tttere nazJSta. ·.Rezen:ios .para que esse pa15,..retomei_o.luii(~r,a que tem d1re1to no mundo,cnstao. 

f. . . A-Hungria. foi outr'ora o ,bah.iarte da:Cristândifàe•:confra'o)slamismo. Em 1918, defendeu-a contra o 1 
1 ,. Nóssó cliéhé.Jixa um aspecto ~º. ~álàdio:' re~l de ~u~.ll-J?~st. ·· . 

RHN tem no. 'AVAN·GOT RU"S!SO 
.. ,'S'OBRT · BUDA-P.ÊS.t . 

missão ·ao almirante Horthy nãn foi 
legal, pois. qu~ foi . conseguÍ<la. sob 
pre~sã,o. D)z tambem .ctu.a a p_ers~gul
dú,·" aos judeus deve cessar Imediata• 
mente. e que os opera.rios e engerihei-

. rc's hungaros devem evitar ·que os a.le
;:;1ães .destruam as .. fabricas e o equl
panten to, Oti que privem· O. pais dOS 
generos alimentícios e ·do gad·o exis-
téitte. · · 

Ofensiva 'dos buJg~ros •· na -Sêfvi~'- -
sag·~m . ido chefe . do Estado 'M~ior. 

·-garo aos seus compatriotas· 

Me'ri~ 
-Hün· 

A RUMA.:.HA VOL'l'A A 011.Bl'rA DE• 
. illOCRA'l'lCA 

BVCAREST, (Réuters) - Nia_olas 
:· PeiesçQ, ,ministro ,ruméi o ·do Interior, 
· deelarou o seg '·inte · a agencia Reu-' 
ters:·.. . 

"D.e! as .orde11s necessarlas· para 

HOSCOU, · (Ho '· 0 rs) - · O ·Exército 
russo"·~Vàjlc;. ·como' "Y• roJ.:>_. compr«:!s· 
sor, numEL manobra· de flanco . sobre 
Budii,;1est, .a.o lonl!'o de .. uma frente .de 
145: 'qúiÚh1etr.os"'do .. Tisza superio1:- a 
r.içríto~. -~ t 9,açloc a.. 0~1e~e: e po.roes.te da. 
junçlfo ferrovia.":· de ::;_zolnok · . 

'Esta n'ová: o'tens!va russa, descncan-· 
déada corri. ''linr,eto . avassc !a.dor, . de
se'nvoivà~sé em ,Ca.IT)PO a· er•o e p,i.re- .

. . ce,'ViUr••O -recuo. dos alen,ã"°" para a 
outrà. margem. do DlÍ:rn'•iO; acima. de 
Budapest e • _abrir ' · càmi'ph.o ara um . 

c:,:ue ·todos .-os legiona.rios, membrÓs eia 
legramas ofick~s procede·ntes de Ber- Guarda. de !ferro e todos os membros 
lim; _os quais- acresc'éntii.ui.·v.orefu-;·:qúe dos pat'tldos da extrema· direita, ·que 
0 ataqite n,ão, teve· ,êxito;.· .. ' .. · · · 'sã.e;, ·pro-alemães, fossem detidos no 

lllE:\'S_AGE~i : A'ÓS · HUNG;AROS, · me,n~~ prazo possível, Os poficiais · e 
, MOSCOU;.·. ·cnéÜters_.), .. ·...;.··,o_: édroner.:.· <is dedti11és qµe se fizerám os,Jns.tru-

triéntos eia dita.lura serão levados a g_~neral .:;'\')te;,:, V!lres •. !.chefe:.,d<I. 1/,Sta,ã.o- JlÍStiça. ,: · ·, 
ma.ior hun_garo,. pri~l.cp:ielro a,os · .• rus-
sos, .. enviou. qma. .· .. ordem. 'do,. dia .ao ·o sr. :constanÜn 'Vissolar.u, ministro 
Exército' hungaro>'para nio.: d.,_fender. .· do E:icteriçr, afir,mou que acaJ:/a. de· ser 
.Budapest e so<passa.r• áo-',Exerclto.-rus• · decretado·· que todos os cidadã.os ru~ 
so; com toão,o: sé_u·:a.r'mamertto' e•equi~ menos, 'era1n iguais perante a .Jei • 
pamento. . .· .. -. ·. .: . , ... · .Desta. forma; as.'Jeis "racistas" serão 

· Pai-a as suas. compras._ de Reqdas, seda~ 

:_ ' proprfas pari Ji11geriê, 'grinal~as, veus, 

meias,. perfumariás e outros artigos . 
· môvitnéfito ãil tenazes · so: .re a. éapl

ta.l da· Hungria, 'do·· n'orte :e ·do sul. 

, A -ordem· do. dià ·do córó'neÍ"generál-- · ·re_;\'Ol;"ada_o,. pc;,qiindo _a.ssim regressai'_ ao 
Veres é ·data.dá ,do dlá. 5' do'corrente, pais todos os judeus C:Ufl forem cida-
tem sido lmpressa.en, milhões de pan- dãos rumenos e que tmlgrarani ·é que, 

•• • .• 1. • .. , • : ': ' 

proprios para noivados · 

:VI~ÍTEM_· 

A-casa, 'Onde tudo., mais··ba~ato 
. R:UA·:oAs PALMEIRAS,·88 a ~4-· 

(r~l. ·5-407.0 - §t ~Ml_LQ 
; ). ; . . . '\ .'. 

:Er;!b.üitó 'i,ro,:a·vel q~Íe a. resÍst~ncla 
alemã' -sofra- um éó1;, :·.so . ca.•\tstrofico 
se. as/foi-~as - h\Jngaras · ·cortiel;;arem a· 

· atend~i -~·o ap',. ... do· corc/el-r;;en·ernl . 
. Veréi··cl,,·fe ·do._ Ji:~tadQ Maior ln:r garo 
pàra. que .as forças. hunga.ras· se .pas-

,.sêm .. par&:.p .. lad_o das .. forças. russas._. 9 
có-rô~éf.gênerà.l ·vereii :J<ll. áiírislonado 
pel5'1(s.f:le~lcos.. , ·. . . · 

.DJ11:ECÇ40 DOAVANliO nvsso 

fletçsi e lançaops, vela àyliiéli.o · sovié· forçados pelo antigo • regime de An• 
tica .~obre _as· .forças·, hu_ilga.'"ªl! ,e .1!"~ utnesckoOtocph ?1.; •• a.h ?La: 01 · 
radiadas· 'pela. er 1issora de Moscoú· para tonescu, asslnàra.m declarações em .vir• 
o· povo da Hungria>. ·· . . · · · : · · . tude 'dás quais se compr •me~lafo a 

A. ordem do dia 'declara __ q~ê--a' ,~e-· nunca mai_s voltar ao:_·pais. . 

... 'li:0SCÔU, ' (Reute'rs) '.;;.;;' A.s . tiõp!\S 
:russa.lJ,' explorando a sui,. ~'.'-~eça · de 
_po,ntif( sor,re .'º rió .. 'l'sza,.·.•avanc_ am; rio 

0

TEERAN., .(Reuters) ..... , oe. gab_lnete Sa.ea ,· havia se ·recusa.do -a fazer· con• 
·aclh.-t, atlm' de fazer :luncão com a persa, • chefla_dÔ pelt(: sr.•- .MÓ!üi.111ed, .:cessões petrollferas á. .. Russla., a não 
. poderosa ponta 'de làncà. ru~sa que fn• Seáda acaba· d,f sÓltcltar' suà' demissâo . sér·. apôs a guerra. 
veste .-de Buda.pest--na. direção nordes• · cólet!va, · ... · · · ·A,. agen~l_a· oficial sovletlea "Ta_.ss", 
te., '. 1 ... . , . • , ' • ·'. ·' ·.,. • ' em _ _.·receiites telegramas enviados. des-

. OFENSIVA.,BULGA.Jt:A.-CONTRA--OS' CP.,li\lE OC:ASI~NAD,A,:.P~LA: ·INGJi:-' ta.:caplta.l, · tntórmou. em varias oca-
_. , ' . , · NA:6IS, ' . ·· ' .· • . , ~EN,ClA l'OLITICA;. QA.: lttl;liS~, siõbs 'que a' decisão. do. governoi havia 

. ·-STÓCKQLMO;> (Re,.;t!' t.- ·As _tl.'O• ··:>:r: ;'l'EER.ÀN, '. (Reti~t'S)'h. _11.· ... demissão pi:ovo~a.dl). gr,aride des~ont~nt.1J,me1:_to 
pai'/,> búlgaras :dese'néan éânm . pe~ado -y.;a~:.:: gabinete• · pe~s_a,_ éhll,flaà!)'' :trela '11r-: · em Teeran, dizendo . . ainda que <le

. afaque ·:n~s,~róximlc!adl!_ ide_;l~-01ba1to;:\f}'~~p~m_e~ ,:~a.ed,"'set;üe,s~ : ãs, ·!1,0ti_~las·: monstrnções populares · hàvla.m ·sido 
~!i !t!, ~!rfl!J. •' ~1,1.!!1Q _ anunQl!m 't.§~ :;,,.d~ -llo.sc.~u · lle . ~-:e '_ C.'2Y~-º ;, d9 · §!, 1·eá.u~id!Ss . . . 

de Stali,n1 ------
Na região· ·s~ntentrloní11 · de Burma, glaterra, Holanda. ,e ·Estados. _Unidos 

estenderari1 suas .posições .·a leste ,e ·estslve trabalhando durante.certo tem. 
a oeste, pdncipalm.ente na márg:.:,m . po• êm tal sentido, estud.ando minuci-i 
sul do 'Irrasa.d<,Iy,. na_S·.• ,proxlmida·des osamente :a ques.tão. ·. 
de Shangu, :durai1té O'·dÍà·dé ontem," CIDADES CHINEZAS OCUPADAf!I 

A ·"JNOCENCIA:" DO JAPAO ' l'E.:,os Nl.~ONICOS 
NOVA YORK, (Reutêrs) -'- A KOVA YORK, . (Reu'ters) - A' a.gen• 

agencia.- jâpOneSa.. '.{Doine,i''; ·.-·ci:tnndo cirl' ja"t:>0riesà.- ·"Domei" anunciou hoje 
um· ·pórta·,voz · oficial- japO'JlêS;. '.. dé)l que. unidades·. nlr ,iéas operando ._ no 
a seguinte. resposta._ .a': réfe_rencla. d_o setor oriental de ·K,veilin, Ír1portii.nfe 
marechal Stalin, classificando o Ja.• provinci.- de Kwà:ngsi, nó sul da Chi-
pão. coino · naçllo agressora:·. . .- ·. . . -;·na:; ·frr-0mperam 'pela dela.de a dentro, 

"Aq4eles que estã.o. perteítam!lnte :.a _,depois ele forçarem- o• rlo·que.'corta. a. 
par· das circun:.'t'ânéfãs·· ·CJU\l. éerca:;ajn .. ,reg-ião· ''. ,.• desp~ito. do terrível fogo 
as ''negodações 'an'iei'ic'ano~fáp,on'e.ia:s .. do inimig ,.". . . . . 
que precederam ·a. guerra, ad1ititem··em ·.. , ·i,OVA YORK (Reuters) - Telegra• 
geral que . o Japão não é ·uma .11a.1Jl0 .. 'mas :irradiados pela emissora. .. de To•· 
agressora. ., · . . . . .· ·: • . klo anunciaram que as forças· japo• 
. Alem dissQ, não .há· nephuma·tndl,r:a• nesas conqui•;taram, i ·oiramente. a.· 

çâo no discurso do ritarecha.l Stul1'1 'Cidade de ''wellin. 
ele que· a:·rolitica· da. Uni/i.o SoviM.'ica. Outra; irradiação ·teità, 'tamb~m pela 
para com ó .JàpãO _tenha..-.só!rido qu,i,1- e1,.,issora de Tokio, anunciou _que _as 
quer modlri,ação." · .. . for1:as ·niponlccs 11aviam.· c;apturàdo 
PLANOS -PARA VENDA 'DA BOll'RA•. -tâmbem a ci<lade 'de Liuchow.• .. 

· CHA JAPONESA~.; · , · · · ENCARNIÇADA JJ'.i_TA. ·1.-uÁ.>iAGVAn• LONDRES: (Reute1s) -_;_ Estiio sen• 
do estabelecidos planos para ,a orgatil• D_AJ\I OS, 1''UZILEIROS AJ\IERIGANOS 
zação da venda e embarques da. borra• .-,vASHINGTON, (Reute_rs) _...,.. O. te• 
cha dos ·terrltorlos ocupados'pelo··:JÍt• ··ne·1te-general: Alexand<ir Va.ndergrift, 
pã · 110· Extremo Oriente r11i' .nte .o pe, -comà.ndatHe do- corpo ·.de fuzileiros Í!a~ 
riodo inicial da libertação·. dos ines- vais dos EE.Ull .. n~cd:ss que a prova 
1ilos pelas ·n ,, · es unldà.. ··n·esponden· suprema d'>s- . fu~ileiros na guer-
do, por _cscrlt'o, :a. lima µergunta 'na ra c'onfra. o Japão.,ainda uã.o_ se veri~-
Calnara dos ·comuns, o sr .. Oliver Lit• ficou!' . . .. .. . 
telton, minlstr'ó ·da. produção, declarou- ·os ·: ,1zileiros- aguardam a parte _i,,a.i_it 
que tlma ·comlssllo representando. os e1icarniçada-da guerra·ua. Asia'_ .- diste 
departamentos ci,vls e: milifares d_a 111-·· ele; · · 

FO RLI N'A ITAUA, Ll.BERTADA 
P E t ·º ·V I' 1 1 E X E R C I T O 

A im·portant~. çidâde era chave .. do sisteina 
defensivo nazi· . Reatadas. as relações 
diplomatkas . entre · a ltalia e a· Polonia 

. l • • • 

Q. · G. ALIADO. NA ITAUA.~ (B~u-. rà.m as .·comunlcaçõ.és ·alemãs 110 · val& 
tei·s) - Forain M· forçàs brita_nlca'll <lo _,Pó e numero· limitado de objeti• 
c1o -5.o Corpo do &.~'-Exercito os prl> vos ·em a.polo das· tropas do 8,o Exér•. 
111eli-os contlng·entes · a.lia.dos qui· ei1- ·cít<>, · · 
frarà.m em For)i, ás primeiras' ho_ras .Os transportes·. ê · as comurilcaçõeil 
eia. manhã de hoje, . : . · · • Inimigas na luguslavia e na. ·Albiiriia. 

A 01leti,.ç;ão· aliada foi _prec_edlda · de· · tamhem · eonstltulra.Ín · objetivo dos r.a
tremenda 'ha.rrai::emitle:.artil)1~rt11., que_:: !;as ·e ca_ças-bo~bardeadores •. _A na.;. 
se prolong<>u por toda. a noite de on- . Vêgaçã() inimiga no Adi-lR,tico foi ata~ 
tem pa.ra. hoje. ' . . ·. . c'ada pelos :bombardea.dores medios .. 

. t;OIIIO FORLI. FOI· .. LIBElt'.Í'41JA ligeiros !!.Üados. . . 
·'. Q. · G. ÀLIADO ·: i,;,O·'.;~,Ü;}I)J'l'E'R-IU·~- ·. N;, · rlécorrer rlessa's · operatõe~·- ·um 

'NEO, '.,-(Réute.r:s)_ ... _...,..-·-A,·,ol;d-a<le.-rle:·,F'O:l'·--- --avlã<>·Al:Pmãoc:.fol,"destru!do:. '· T.r$s ·dos 
li foi 1iesa,daníente b,onibardea.da ·ilu- nossos. aparélhos ria.o ,regressaram -a. 
rante todo o dia, -. · · · suá. base. A · força aerea. aliada dõ 

um· bataihão escossês .foi o primei-· l\Iecliterraneo, · realizou cerca de 650 
ro a·· a.tràvessâr ·i. cida.dé :,,;- . ava.néoÚ . sa.lrlas para ataque". 
imedÍàtamente •até os suburbloe · mais 1:1 ,ATADAS AS RF.lLAÇõES ITALO• 
arastados, aflin de e~ta.belecér coman- POLONESAS 
elos,· domln.an10 ... o r)o Mont<>J)e._ .. cuia no;.rA, ·(Reuters) - Os · governos 
superfície vem sendo .varrida pel<> to• da_· Italla e da•·Polonla, o governo pe
go das ... metra.1!1a!lp~as {;'ei:manlca;s .•. ·1.,nês no: exillo, reinlc!ara111 l'élações 

A cidade d.e.l"orli, que,constituiamna .. il!plomaticas·nortrials. Um encarrega-
110,lerosa. posição alemã na estrada. do de negocios polonês foi nomeado 
Riminl,Bólonlla, Í'oi° 'p<>ú~.f>. dâniflcada.; --·para Roma. 

. lllOVllllEN_T9. DE TllNAZE!I . · TRABALHAM !?ARA OS ALEHA'.ES 
Q, G.' ALJADQ,NA ·[TALIA, (R~.u~ 

ters) .... A conquista ·iJit Importante .ci, 
da<le ·de F.órll, n·o .vale· dõ Pó, pelas 
forças do s,o --~xercito -segulú-se· a·. ,rm 
movimento .'coordenado , de . :tenn lies, 
realiza.do em · três dias · .e -•pr'océdente 
·do sul · e do · oeste. · 

As tropa-s -'aliadas ultrapa.ssará.m · a 
cidàde e : jã. atçariçar;amC ·ª. 'p71ncipal 
ponte· sobre o ·Tio -Mont<>ne,· na extre
midade'' ocidental de. FÓrll, ·ondê. agi,. 
ra enfrentam os alemil'es :-que. se·.-:en
tr!nchGiraram - na.· ·inargétn o oclderitá.J. 
Dentro da •çfd~de; as,, f,Ór(ias . aJIIÚlas 
·continuam a.- lutar' contra· os' frà.ticô-
at!raãóres alerriã.es.· . . . . 

. COlllUNICADO OFICIAL 
Q. ,'o. : AI.IIADO ·. NO ,?IIEDI'VERRA• 

NEO. (Reuters) ..... :Í!l.·o seguinte o--tex
to do éomunicado . oficial· divulgado 
hoje -'por este. Q. o:: .- . . 

•:operaçlle• .terrestre• na. '1talfa -
As'. tropas brltantcas do Õ!O corpô',;do .. 
8.o Exercito·. conquistaram · a. Impor"' 
tante ·ctda.c]e e eeitt-ro de com1mlca-
1:ões de Forll e _e!lm!naram tnda a· re
slstenc:ia organizada- ao· tnlnílgo·, ·. a 

Q .. G. ÁliIA.DO NÀ I'ULIA, (Reu
ters) - Informa-se· que 40:ooo !ta.lia• 
nos,. 'sob ·1< dlrecão- dos tecnlcos .da. or:. 
ganlzac;ão "'l'odt",. tra.balham dia e 
noite' na. con·reccão da nova. Unha ãe 
'de'!esa .alemã.,. nas margens do ·.,r.fo 
Adigge, nà .região -nordeste, da Itàl..ia. 
Esse sistema de· de'tesa jil,. se encontra 
em estado avançado de preparação. 

· A linha,·· com que Von I{esselrlng 
espera-. retarda.r o avan,;;o aliado, pró• 

· tége ·Importantes. a.reas de ·comuni<la
ção, corripreendidàs entre .Vicenza, P.a.

. ciúa e 'l\téstre.. A llri'ha "Adgge"·en• 
· · contra~se a cerca de 100 · qÚUoriletros 
· a.o• nórte do ponto ma.Is setentrional 
da, p<1netra.Qão aliada na Itàlia; . 

ÁS BOMBAS V-2 PRENDEM A 
ATENÇÃO DO ~OVERNO 
. BRITANICO 

leste dó.'rto Mon.tone.'ao--sul desta,ci• _LONDR;JS_' (Reuters) _ Logll de., 
da,de. ·' · .. · · · · · · pois de pronunciai· nà. Cama.ra dos· Co• 

·Mais para, oeste· as tropas polonesas müri-· 0 seu breve . discurso nbre·: a 
do 8.0°.Exerclto· real!zarani novos lll.'o• n<ivr .bomJ:. v<'adut'a empregada. pélos_ 
gressos a .. oeste do'-rlo Montóne,.-·çon- alemães,- o· primeiro tritntstro, sr, 
qu!stan'1o uma.·.- altura 'estrategfca. C:le Winston. CJ-,·1r ill, foi lntei:-rogado so• 
tniporta.ncla - · Monta: Rorá. · . · .. : . . bre-: se era ·i:rossivel des.cobrlr -O lugar 

No. sto1:" do:G;o 'Exerclto.'ás ·attvlda.-· de. onde· essas bombas~'torpedos · são 
des •_se limitaram · a· opera.Ql5es ·.de · pa-. tanQadas. · . 
trulha •.. · . . .. ,. _. . .... : ... ,.. ... , ... -Respondendo, .. -o sr.· ·Cliurchill decla• 

Oj)eraçlles. aerea• - As 'chuvas e· a rou: "Náturalmente. · Nossa a.te'ncão jit 
visibilidade. escá.ssa..· l)rejudJoa.ram · on- · está. col).centrada · ri este ponto e .. no 
tem· todns ·a.s Ol)era;cões ,1tereal!I; Bn-· • caso· de Informações satlstá.torlas se• 
tretanto ··S:"l'iõ-es:· dâ·· {ôr<:a. a.êrea._,,tat1-· ,.···.1· recehl<las, ,ão J-oá duvida: alguma. 
ca. inclusive: bom.bardeadores ni.e.dlôs,. · . .::~ ·,que medi elas adeouadas serão tn. 0 

l~U!! $, g;_çali-:b.O~AAJ::<lt~dorea. a.t,!~a.·. Jn,.!d!s,·, . . 
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! São .. Paulo, ·-19•-de ·Novembro-de 1944- FRANCISCO MONTEIRO MACiu\DO · 
·NUM .. 64r: . .. '"1-· 

. . .. .. 

Como decorr·eram 
ce ri m·o·n ias 

s-o·I eni-d:a.d·es as-
1.iturglca·s -- As 

-- •·N·-a· Esta-ç:ão_· do Norte 
:ho:menag.ens ·do Gover:-no 

--
' 'S~o· Palllo recebeu ontem, solene e 
festivamente, · o Arcebispo Metropo
-litano que. foi d~iguado pelo Viga-

. rio de Cristo pam a sucessão de D. 
Duarte Leopoldo e Silva e D. Jo.é 
Gaspàr ·de ·Afonseca e Silva. 

. Conbecidos os fervorosos sentim8n
tqs de nossa população catolica, 
ei;a bem de ver que a recepção ao 
eminente Prelado se revestiria. do 
cunho proprio a uma grande grei que 
acolhe, genuflexa, e de coração aber, 
tQ, o seu Pastor, 

·-Ã, hora. aprazada, para a chegada 
do trem e.special, que conduziu s. 
Excia. Revma. e sua ilustre comili
và, começaram a repicar festivamen
te . -to.dos os sinos das Igrejas da <:i• 
dade. Era a voz de São Paulo, baixan, 
do . de tantos campanarios, em tau, 
tos pontos diferentes, para saudar 
filial- e alagremente seu novo Ar· 
cebispo. Alternavam com os sinos 
graves do estupendo carrilhão benedi· 
tino, a voz festiva e nobre dos si· 
nos · de Santo Antonio, São Fran
ci~co, São,Gonçalo, Carmo, Santa Lu· 
zia. e· Santa' Ifigenia, e este repique 
festivo, que se erguia do velho trian
guio central de nosso historico pia• 
na.lto- piratiningano, se -ouvia -tam
ben1 nos bairros ricos e· pobres, para 
anunciar aos paulistas, em seus la· 
1·es, em seus escritorios, em suas ofi
cinas, que cessara a orfandade es· 
pµ-itual _da grei paulista,, - "Pastorem 

. habemus" ! ' 
'Em .. todo .o trajeto era visível a 

1·espeitosa atenção com que t<idos os 
olhares se voltavam para S •. Excia. 
Revma.,. que, revestido de se\1s para
_metitos episcopais, sob o palio, sus· 
citava. em todos uma grata recorda
i;ão: de todos os lados, com as pai• 
mas, os vivas, o comentario era ge
ral: Como se parece com D. Duar
te e, de feito, a figura esguia e fina 
do novo Arcebispo traz fortemente 
à memoria· a recordação do grnnde o 
jnesquecivel· D.• Duarte. 

A VIAGEM 

S. Eixcla. Revma. o Sr. D. Carlos 
Càrmelo de .Vasconcelos . l\Iota, c1ue 
desdea.~'tirtrma·seguffdá:feirà se <éll• 
contrava em Aparecida, em retiro es, 
p!ritual, embarcou pará São Paulo 
ein trem. especial· ql!e p_àrtiu às 10,:w 
horas de ontem. Faziam parte da 
comitiYa, SS. Excias. Revntas. os 
Srs. D. André Coimbra, Bispo de Bar
l'a do·Plrài; D. João da Mata do Ama
ral, :Bispo de J.lilanaus, e D. Francis
co .Borja do ·Amaral, Bispo Eleito de 
Taqbaté, representantes de SS. 
Excias., os Srs. Ministro da Guerra 
~ ,Ministro da Justiça, 

, Ae> passar por Pindamonhangaba, 

foi S. Excia. Revma. ·. festivamente 
sàudado pela . população locá!.. o 
mesmo aconteceu na 'cidade de Tau• 
baté, onde_ embarcou $; Excia. 
Revma. Mons. João ,Jo·aé de Azeve
do Vii;ario Capitular desta. Diocese. 

Grande comoção · càusoU: .à.o novo 
Arcebispo Metropolitano. de ·São. Pau
lo a c11t·inhosa mànifestação de ateto 
meira c!aade desta.· Arquidiocese atJus 
gida pelo comboir. · · · 

EM MOGl DAS CRÜZES .. 

'Ã v!zinlia.cidade de:.Moi;i das. Cí·u· 
zes acorieram. grandes representa
ções das Congregações · Marianas; ,ju. 
tras Associações religiosas, e. p~vo 
em geral, de tal forma que a. recep, 
ção a S. Excia. Revma. ·· nessa. locali· 
dade se. revestiu de uma vibração to• 
da particular. "Entre 'outras' homena
gens deve salientar-se, a· que presta
ram os Congre1;ados , Marianos, que 
ornamentaram a composição que via• 
java S. Excia,. · 

Incorporoú~se .· à comitiva nesta. oca
sião, s, Excia .. Jevll}_a., o Sr. D: Ma• 
noel da Silveira D'-!!llboux-, _Bispo 'ri· 
tular de B.arca e -Aurjliar -.do, E'xmo. 
Sr. Bispo de Ribéirã~ _Preto'. 

A CHEGADA A SAO PAULO 

Precisamente às' 16 :horas;. ornado 
com as bandeiras do. Brasil e do Va
ticano,. o trem especial. que conduziu 
o eminente . ocupante . do Sõlio Ar· 
quiepiscopal Paú!ppo!itano .dim . en
trada na estação do· Nilrte. $0)>:.fer· 
vorosas aclamações -da ·enorme mui~ 
tidão que tomava literalmente. a pia, 
taforma, D. Carlos Cai·meio: de Vas
_concelos Mota desc.eu do trem,- re
cebendo, em seguida, os oumprimen· 
tos dos Representantes, do Colendo · 
Cabido Metropolitano, de S. Excia. 
Revma.· Mons, _,_José-.. Maria Monteiro 
Vigario Geral da ·Arquidiocese; c1e'. 
1·0 Seçular. e. Regular; senhores Jn
te1·voufor Fernando_ Cosfa; .. ténente , 
~oronel Waldemar Pio dos- Santos re
tll'esentando • o. genéral Hcirtá.. Ba~IJO• 
sa, comandante da. 2:a Região Mili-

, tar;. Jlo_f;,e\19 .~éi.+~li;a;,dà..,J!Jl:,-:a X.!J! 
les, presidente dó'' Cóns~lhb • A'dminis
trativo do Estado; dese:mbarga.'.lor 
Marfo Guimarães, presidente do Ti'!· 
bunal de : Apelação; · Marrey -· Junior, 
Secretario da Justiça; Sebas_tião No
gueira. de· Lima Seêretario da:. Educa
ção e Saude Publicá; 'Pl'Ofesjor 
I!'rancisco ·D'Auria, Secretário .tla Fa-: 
zenda·; . José Gonçalves · Barbpsa ·. Se
cretario da Viação; càpitãó J oã~ de 
Oliveira Melo, .repi-esenfatido .o sr; 
Alfredo Issa, Secr'etario ·da Seguran
ça Publica; coronel Cícero ~arra, · 
chefe do Esta<» Maior 'da 4.a:Zorta 

Coinpleta e rica • 
· Coleção de Fotografias 

_Súa. Ex eia. 'R{vma. ao· entrai~ na Catedràl ·. Provisoria, · Igreja. . de Sta .. Ifigenia · 
.. t."' 

Aer(;)à; ·'represe1itaiites do' cor)jo :con·. nefro; D.· I:'aulo de Tarso .. ,Canipos, Co11Selllo· ·Administrativo, cio Estado 

Q 

da chegada 
Sua Excia. 

a São Paulo, 'de 
Reverendissiôta 

sular; Gabriel iVIonteiro da ·silva, di· ·. Bispo, de. Canípinas; D .. Gà.stão,Libe- e dos. s1,s>Secretarios de -Esfado e ,1o 
.rétor g9:rai do Departamento das· Mu· ral · Pinto,,.-Blspo de São: Carlos; D,: corpo co11s'ula:r .. · S .. Excia. ·à.entrada 
nicipalidádes; _general· Gaudie Ley, Ant1:mio ·dos ··Santos, )3ispo .'de Assis; , 'da_ Igreja, recebeu os cumll!'imentos 

:n. Carlos Carmelo de Vasconcelos _: Mota 
PODE SER VISTA NO 

FOTO CRUZEIRO DO SUL 
Praça do Patriarca, 26 - 2.0 · andar 

São Paulo • 

coniandante ela Força Policial do I<Js_. D.iFrei Luiz ,c1e_ Santana,,. ;Bispo .:de ,· dos. Exmos. Srs,. Bispos ·presentes e 
tàdo; oficiais. de gabinetes elas· . Botucatú; D.,Lafaiete,Libanio, ·Bispo, ·dos membros do .Cabido. Metropolita
Secretarias da ;Edt1;ca<;_ão,·. Justiça e , . de Rio Preto; :·D; José 'Ao.dr.é Coim-. rto'., . Logo em. seguida de- joelhos 
Departamento Adminisfrativo; ·direto-. ·bra· :Sispo;de:•Barra.do Ph;âJ; D, lVIa- beijou o •crucifixo que 1he apresenta'. 
res da _Bolsa. Oficial . de Valore~,. e nue'li da Silvefrà. · · D'Élboux, Bispo · Vª, Monsenhor Arcediago , do Cabido 
<liversas figuras da sociedade paulis- : Auii:iúà:r~do ·Ribeirão -Préto; ·D. Iic'lilo · Mefropolitano; Mons. Dr. João Batis
ta.· · · · JóSé 'Sciares/·Bispos · de: Santos;: D. ta Martins Ladeira. Levantou-se en• 

ria · estação do J'orte, S. E'xcia. , João- da Mata,· Bispo' de .'Mana°:s; D. ·.dereçou-se pàra o altar m61; ond~ de· 
Revma .. dirigiu-se para a .rgreJa:',.de '. Ffancisco: .:13orja do · Amará,!,, Bispo' pois. de cúrta oração ao Santíssimo 
Santo . Auto1íio. Eleito: de·Taubaté; D. ·José Carlos .de Sacramento, tomou asseri to ·no. faldis-

., ,Aguirr!l · Bi.spo êie ·Sorõcaba; D~ Er- tório, ao· lado da <Épistola; assistido 
· ', ' 'neste.d~ Paula, represe11tado pelo Co• 

NA IGREJA, DE .SANTO.·ANTONl-0; nêgo· :A_htànió · de Castro: ·Mayer; pelas dignidades do Cabido 1\1efropo-

Na Igreja. de !'Janto_ Ant(!nio, aguar•, 
davam s·. · ,Excia., os. Exmos. Si's. 
;Bispos: D. · Jaime ele Barros 
Camara, ·A1·ceb!spo do .Rio··de. Ja· 

é · litllno, Ai revestiu-se de pluvial e 
l'tfoi1serillor,J<>.ão 'Jos · de Azevedo, Vi· · com· mitra .e bacuío, ·'encaminllou-s~ 
gario'Capitúlar, de . Taubaté,, Cabido · 
Metropolitano, revestido dos . trajes. pa~a. a Igr~ja. de Santa Jfjgenia, ou· 
càpitúlares;• e. Q r.ever.endo .· Clero , Se- de·· seria. s_olenemente · entronizado, 
cli.Jar· e . regular da Arquidiocese, bem (C 1 · 
cc\nio • os rei;fresentantes das Dióceses . . · onc UQ · na· 2,a · pag,}_ 
sufrà:ganea.s • 
. s.· Excia. chegou à Praça do Pa· 

triarria por volta. das 16,20. S. Exià. 
vinha acompanhado ·do Exmo. · Sr. ·ln· ·• 
terventór Federal, dos representa1.1tes 
dos Exmos. Srsi M1nishos da_ Justi- · 
Çl!,. e da 8uerra,, do sr._ president~ . do 

EM .--s:,_,PAULO o' ARCEBISPO 
DO · RIO DE JANEIRO · 

Viajando em avião -da! 
F.A'.B., chegou onte'm a'es.,' 
ta c·c.lpital o1Exmo. _Rev'ino,. 
Sr . .D.Jaime de Barros Ca~ 
mara, Arcelfüpo do Rio de 

· Janeiro .. , S .. Excia. Revma .. 
veio· a , São · Paulo para as-·. 
sistir. à·. entronisação: do 
Exmo. Sr. D. Carlos· Car
melo de Vasconcelos Mota. 

S. Excia. Revma. ao <lcsemLarc,i'r na Estação elo Norte, làdeado pelo Sr. Interventor 
.fg~~-rnl, f,presenlantcs Jo_s Srs_, N~~i?tro_s · ~~ ·.Q.!_ts,rra e s.Ia J l!Siiça -~·gemais autoridade~ 

O .· ilus'tre Prelado . · está· 
' hospedado no Séminar'io 
Central- da Imaculada Con
~1çao do Ipiranga, onde 
vem .rec½bendo m.uitas ho-. 
mcryag:ens. 

L 

.,. 

~~,n Binu Jesu'' 
• Plinio · Corrê,( '.de· Oliveira 

No dia de hõjc. (1) não é possivel .n.h.· falar em D. José. ·"· aniversario-.clEÍ 
s·ua morte enche de tristeza toda a po1ullcéia. · Mas ·a Providencia não, .per
mitiu que.passassemos este clia n·a orfandáde. Deu-nos novo· Pastor, e por uma 
curiosa colncidencia não ha palavra·s que melhor ·possam exprimir a ·-impres• 
são geral dos paulistas contemplan'clo· na Imprensa as primeiras fotografias 
de seu novo_ Arcebispo,' do que as qti_e D. José colocou nas .linhas liminares 
de sua inesquecível Pastorar cte Saudação, descrevendo. com, sua costumeira 
eloquencla a figura veneràndade D. Duarte Leopoldo e Silva: "Magro e es• 
guio, austero ·.e f_irme, brilhavàni·lhe ·,no rosto, queimado aos sões das visita!i 
pastorais uns olhos tranquilos, acost_umados a éontemplar·o · intimo da alma 
e .a testemunhar no exterior .t sincé_ri_dade ela coJiciencia". Não sabia o pran• 
teacllssimo Prelado que, descr'evendo o seu . antecessor, descrevia com ;is 
mesmas palavras o seu sucessor, Entre D. Duarte e D. Carlos_ Ct.rmelo d&, 
Vasconcelos Mota, a semelhança se nota no primeiro lance de ,olhos, 

Essa. figura veneranda nos vem aure,olacla_por tecla unia existéncia .trans• 
corrida rio -estrehuo serviço de ,Deus. Quer no humilde mister de Parocai 
de pequ·ena loc·afhlade d_o. interior, quer na tarefa dificil entre todas, de su• 
perintencler a formação dos -futuros levitas do Senhor, _quer na missão nobre, 
e delicada de amparar· no leme de titn? grande Arquidiocese -a anclanldads 
de ·um Pastór alquebrado .pelos anos e pelo trab1ilho quer, ainda; ·no governo 
exercido com sa~edória e prudencia sobre um dos recanto~ de. maior signi• 
ficação espirltual e mater'ial, pára o passado e o futuro deste nosso imensoi 
Brasil, sua cxperieneia poude .. entesourar conheclmeptos ·que constituiram 
como que um curso. especializado para a compreensão de todos os problemas 
de. uma grande Arquidiocese moderna: Sentiu. o· novo Arcebispo Vibrar ·em 
seus anhelos mais profundos a meiga e humilde alma popular ele nossos· .ser• 

· tões .• Bem· junto ao seu peito. de Pai e Mestre, pulsou• o coração ardente, e 
apostolico das novas. gerações chamadas _pelo Sl)nllor __ par_a_ o _am!!il']O éle Sua 
vinha, Ele. lhes sentiu OS pr'Qblem·as/ as ·inclinações; as apostei icas aspira• 
ções. Sob a direção provecta do Arcebispo de Diamantina, deu -os primeiros 
passos ·na direção :espiritml.l d.iocesana, imbuindo-se, ao lado daquele Vene• 
rando Prelàdo das mais genuínas fradições de· espírito e ·govúno, do Epis• 

··copado Nacional. Finalmente, a Santa Sé o colocou em São Luiz do· Mara• 
nhão, onde em umá prolongada experiencia poUde consumar suas qu,alidade!l! 
pastorais. D. Ca_rlos C_armelo de Vasconcelos Mota .vem, pois, a São Paulo, 
trazendo-nos,. alem do tesouro que é seu coração de B.ispo, o tesouro não ·me• 
nor de sua solida ·inteligencia, enriquecida por todos os predicados que a ex. 
periencia prolongada e. mµltifa.rme, e s6 ela; pode dar aos homens de governo 
espiritual ou temporal. ós dóis Arcebisi,os que São Paulo Jev_e foram _fjgu• 
ras absoit4amentc; exéepéionai_s. Nosso terceiro-Arcebispo: parece fundir·-em 
sua personà.ffdadé algúmà coisa de cada· um deles. Por sua origem arlsto-. 
crat!ca, pela nobreza de seu p~rte: severo .e llll_pónente,, lembra D. Duarte, 
Vindo ·.de Minas como D; José, traz: consigo no coração, por certo, muito_ da• · 
quela. doçura dó meigo coração _mineiro, <.ora que .D, J_os~ ~11nto eflcat}to_u .
al_ll'la_ pa1.1llstâ'. . 

!" 'I\ 9. 

O lema de D. Duarte era "l~S\l firm(tas et auctõrltas' mea'! -- .. ,t Cristo! 
minha firmeza e 'minha autoridade", Firmeza para. que? Autoridade para 
que? o lema de D. José pare·ctà ~m complemento, uma continuaç'ão ao le. 
ma. de D. Duarte: 1<ut '.'ómnes: onum sint" ;_ 'para .. que todos sejam um"~ 
Firmeza, autoridade, que não tem outro. objetivo, senão. consérvar a unidad~ 
de todos, ·aquela unidade que era a· sUpreína.asplra~ão dó Coração de Jesu~ 
Masunidade 'em forno de que, no ·qµé? O lema de D. Carlos Vasconcelo:4 
parece por sua vez uma resposta, um complemento, do lema de o. José- De• 
vemos ser todos um, sim, toclos um "in .slnu Jesu" ~ "-junto ao peito p~ 
Jesu.s". Eis ai o .centro adoravel da unidade espiritual de:todos. os fiéis, 1 

Assim, pois, os lemas de nossos três Arcebispos se· completam recipro4 
camente, continuam-se u_m a_o_ ~utr_o, rlo,no ~m. expie_r,díd.Q !li).ll_bol~ ~e. có~ 
tinuidacle de governo.· · 

I;, 

. .. )'-

. Em suas aclmirave.is -revelações Santa Gertru·des terri paláv'ras qtle e~ 
plicam perfeitamente o lema do novo Arcebispo; Diz ela: 

"Como ela (a Santa fala de si na terc_eira pessoa; p~r humildade) visse! 
1mas outras irmãs se dirigir ao-sermão, queixou-se ao .Senh_or neste termos:( 
"Vêde, meu Bem-Amado, que· eu gostaria _de ouvir o sérmão, se não estives. 
se retirada pela molestia", O Senhor lhe respondeu: "Queres, minha· Bem• 
Amada, que Eu te pregue,· Eu. mesmo, o ·:sermão?" ''Desejo-o ardentemente"• 
respondeu ela, O Senhor a atraiu então a Si, de tal'maneira que seu coração 
repousava sobre o Coração divin·~·- Depo_is ,·de ter s_aboreado um doce momen• 
to de repouso, ela sentiu bater o Coração _de Jesu11 · com dois_ m_odos admira• 
veis e· soberanamente doces.· O Senhor lhe disse:· · "C.ada uma dei;sas púl• 
sações de Coração opera a salvaçãó dos homens ·de três modos: a primeirii 
opera a salvação dos pecadores, a se,sunda: a do_s justos. Pela primeira _ pul• 
sação de· amor, Eu invoco: incessahtem_ente ·o Padre Eterno, Eú o satisfaço! 
e inclino à miserloordia. Em seguida, falo. a todos :os meus Santos, e, depoisi 
de ter advogado ··perante eles a causa dos pecadores com o zelo e a ·fidelida• 
de de um _irmão, Eu os excito a rogar por e·ssas pobres almas. Em· terceiro! 
lugar, Eu me dirijo ao proprio pecador, e o chamo misericordiosamentc3í 
penitencia, esperandó em seguida sua ·conversão, com um desejo inefavel, 
Pela segunda pulsação de Meu Coração, convido antes de tudo o Padi-~ 
Eterno a se regozijar comigo por haver tão utllmente efundido Meu Sah• 
guc pela redenção dos eleitos, pois que agora: Me delicio com suas alm·as. 
Em segundo lugar, ·excito a milicia _ celeste a celebrar por louvores·· a via.
tão -santa dos justos, e a ·Me agra_decer por-tantos benefjçlos de_ que o:;j_.' 
gratifiquei e ainda gratificarei. Enfim; dirijó-Me aos justos;·e lhes dou pro• 
vas dulcissirnas de Meu amor, excitando-os com invencivel per~everança a 
progredir dia a dia e ho~a. a hor_a. E como. o bater do coração humano não! 
f; in!errompid_o. nem pela ação da .yjs!a,. !l~m do. ouvido, nem do trabalhg 

·• ,(continua. na. 2,"'· pag,) 
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a;,soéi:;i.çôes,,'901·p9f'àções, ·jqstituições 
e congr~gações, no 'Vi!.Stissimo cam
·pc> do apostolado; de-;sorte que cadá 

·,_régimento· ocupe·o setor.·estrategico 
·:que· lhe Jor. des:fgnado. · E . todas 
as forçás ordenadas e disciplinadas 
cqJic9fra,m par~ . ;a. · vj~oria coJUum 

;c1-o _ _e;i.ercito pacificQ que. de(ende o 
, ~·e,irio .. de De11s. ,]'la·,:hora presente, 
al;Js.t,enn,am·s~ .ps,. qatQliços de tudQ 
qim;to .. Oll pQssa . d,ístrair. ou rli
v{fJ.ir, ,:_.,ora~·ão, união.• e ,colaboração 
dev.ejn ·co·nstittiir à ordem da nossa 
ê,hiipan.'ba pelo relnadô dé Cristo Rei. 
viela; ~Ücarist_ica 'pa cie ~er a força 
.misteriosa que a· todos nos· congre
gue junt<- de ·nosso Rei . e · Senhor e 
nosso ·unico Méstre. 

Escutemos ainda uma vez a pala
vrá:'de 'São PaulÓ: ' Caritas fraiertJi. 
tátls rnàneat ín vob\s; (25) Em vós 

,:pefinàn'eça a.:caridadé, fraterna. Ma
~is~er vester· unus est, :·christus. (2<i) 
l'\Iestre. só. temos, ú.rn,· que ó Nosso 
Senhor . Jesus Cristo. Doutrinas, 
quaisquer q11e sejam, só podemos 
aceita-las quando filhas da verdade 
e da caridade e ensinadas pelo Evan· 
ge!ho dAquele que. é Caminho, Ver
dàde e Vida.· Ocupemo-nos e preocupe· 
mo-nos coin a vida real e obji)ti· 
va' !ia Fé, ou sela, com sua pratica 
eficiente, "mais do que cbm a vida es
Dcculatlva da doutrina, isto é, com 
a teoria pura. 

Consoante a oportuna sentença da 
."Iiµitação de Cristo", tome cada qual 
l)Or sua norma o qutrer antes sentir 

· a. compunção do que saber-lhe a de
finição: "Opto. magis sentire com
punct!onem · quam scire ejus defini· 
tionem". Quanto quiseramas qüe, 
a bem da concordia de todos os Nos
_sos carisslrnos diocesanos de São 
Pau)o, a bem da paz de suas cons· 
cienc:las e a bem do serviço de Deus, 
esta Nossa tão amada diocese ficas
se à. margem de todo e qualquer mo-

. vimento ·ae conturbação espiritual! 
Para tanto p1•az-Nós declarar aos 

Irtnãos Nos;os em Cristo a aspiração 
máxima de nosso coração: Faça-se um 

. armistlcio total e absoluto nos at·· 
rala:!i( contendores! 
. · E$ta. orientação- queremos dá-la não 

ém carater definitivo, mas apenas rle 
emergéncia, enquanto mome1it0Bos 
asi;untos .. não forem julgados pela Co
m!r;sãó "Episcopal da Ação Catolica: 
Hoc autem dico secundum· indulgeri
tlam;-'ncrn secundum, iniperium. (27 J 
Fàzenws •Nosso este pensamento ele 
São Paulo, esclarecendo que o dize
mos··tâmbém Nós por condescenden
ci<I, 'não por mandamento; conseiho, 
não i)tecelto. 

· Flamó-Nos; todavia, de quE> sere
mos< atendido em ·tudo, e por todos, 
visando a · um apostolado- ·sempre 
construtivo, nun·ca d:emolidor. 

·' · A"··t>i·oposito ·. ·gostar!amos ·de lem· 
brar este con;elh-o de um par!anren-· 
tàr ·patrlcfo: "Devemos usar· de ter· 

ttJo, que não sejam futeis,: para. ou.sar 
contender sobre ela. 

Por sua. vez, "pro bono pac!G·'.', a 
Ação Cato!lca a.girá com prudencla, 1i• 
mitando, voluntariamente, ó seu- campo 
de atividade, a. fim 'de. evitar colis.ões. 
Aliás, · na referida. ·carta de Pio XI ao 
Eminentíssimo Cardeal Leme, bem ·como 
hos Decretos do Concilio l?Iéiiar!o Bra
sileiro e .. na alocução proferida, o a,nó 
pa~ado, p€IO Santo Padre ::>!o XII, no 
Jubileu de Pl'ata da. Juventude FtmlnÍ• 
na Catollca Italian~. a ·sublhne.'·mi&São 
da catequese e a da· sanUficaçã-0 . das 
familia.s são setores, nos quá.is, _enqua
drada no mtnisterio pastoral, déve à 
-1):ção;é::átollca ,trabalhar, de. preferencia, 
para o reinado social de ·cristo Rei. · 

Segundo a Orientação de notavel ca
tequista. moderno, essa catequese terá 
Po/.' fim ror1na-r igual e simultaneamente 
as trcs faouidaéles da. alma:· !ntéligen
cia., coração e vontade. Não gira,. por-
1,/l.nto, em torno de . simples definições. 
Seu fim, pi;_lncípaJ pão ê. fazú do ho
mem um filosofo cristão, mas sim um 
bom cristão, que pratica a1egre· e inte• 
gralmente a sua. religião. Eis por que 
porá de parte as q ucstões de .mera. es_• 
pcculação e, mais ainda, ·as ·questõés 
c911trovertidas entre filosofos ê teologos, 
as quais não têm nenhuma utilidade 
na vida pratica. Em g·eral, procurará ti
rar às verdades religiosas todo o verniz 
de a.1ta ciencia e apre.sentá-las numa for
ma popular e de faci1 compreensão, evi
tando os tennos eruditos e técnicos, ,que 
tanto eriçam os catecismos, ainda os 
destina.dos ás crianças. Os termos téc• 
nlcos convem às aulas de teologia ou 
aos teologos de profissão, mas I1ão têm 
eficiencia no ensino ministrado . ao po
vo. 

O ensino, ao comum dos fieis, deve 
ser dado em linguagem simples' e sem 
a1tjfici0. colllo . a que usava o Salvador 
e os Ap:Jstolos, para ser compreendido 
e a.prendido, para comovei: o coração e 
estimular a vontade, não para fonnar 
sabias e meno,, ainda. para martit!zar o 
cspirito com termos lnfnteligive!s e tor
nar a catequese e a religião fastidiosas. 

Não obstante, deve tal ensino ser 
transmitido segundo as normas da. mo
clema clcnci::.. pcdagoglca, tomando-o 
atraente e ~fica~ Aqui p,der!amos · repe
tir o estribilho histolllco do p0eta pa
tri'cio Mario de Lima: 

"A luz do ca-tecismo, 
no coração do povo, 
espalha um .clà.rão novo 
ele fé e de civismo." 

A Açflo Cato!ica só agirá, portànto, 
sob o col!lando do governo pastoral: Só 
tem c01\tas a prestar à ll1erarqula.. 

Para que se não súspeite ser este um 
ponto de vista pessoal Nosso. · citare~ 
mos aqui as palavras previdentes de· 
Dom Francisco Silva, o grande· Bispo 
do Maranhão, na conferencia que pro
nunciou no Circulo Vatcilico de R€Cife, 
em mafo de 1911. · 

· mos habê!s e· fugir de: questões ir· '' Duas coisas nte parecem incont· s-
·i·ftarifes;.'' Ou melhor; aqn.ilo de San· ta.veis na hora presente: a necctsidade 
to Agostinho: "ln necessariis, uni- da Intervenção dos simples fieis na obra 
tas;· "in dubiis, libe1'tas; iu omnlbus, do apostolado rellglow, e o perigo drs-
. caritas"> Quer dizer ·o· Doutor eia s;:. intervenção desde que muito. exclu-
I"i-eja:: nàs. :.coisas necessal'ias pa1·a a •1·.,a al I d o · ·d. t' -., " , e m· rcgu a a. que LS ing·ue a 
·salvação· das almas ó ·à gloria .ele . Igreja catolica cte todas as· seitas cris

' .:Peüii; I_haja \lnlcfáfüf:· 'seriJ .(líscrepan- ~ tãs é. antes de tucio, a sua unidade,· E 
_;,da;, nos• assuntos· em -que niio cous- .essa. unidade faz-se visivel, sobretudo, 
,,,ta ·a certeza de obrigação, ré'spelte- pela llierarqula, isto é pela subordinação 
,$e a !lber.dade, que é prerrogativa- da dos inferiores aos superiores, dos fieis 

- ,:resi;oa_ ;J:111mana; em -todos 05 caso3 , aos pastores, dos pastores de · regunda· 
. -impere,.a,.caridade. · · ordem aos de primeira. que estão, estes 

. ,_,,EÍ0 :_~-i.·Ú. rua sintese mag.uifica <la ,., mesmos, subordinado" ao prbneiro Pas-

. · moral ·cri:,tã, para a vida: pí-atica. On tor. ao Soberano Pontlf!cc, i,; preciso 
1éaloutra maxi111a do ê mesmo Santo que o catollco saiba resp,nder qual é 
Agostinho, que tão bem ·. se aju,,ta a sua situação na sociedade reJ!g!osa de 
.aos · aposto los e que convem nunc-a que f'lz parte. ·lt preciso que· ·ele. diga 
·perêler de vista: "'Diligite homines, sem l1es!tar, como dirá um soldado: a 
interficite erl'Ores" - amai Qs. 110• co11::--u:1llia, o batall1ão, o regimento, o 
:mens, inesmo quando lhes combatd~ d ·to te corpJ o exe1 c1 a que per nce-, co-
os erros. locando-se assim, em poucas palavras, 

AÇÃO CATOLICA 

Seja tida e havida a Ação Catolica 
1JOr. Instituição· oficialmente incorporaC::.1. 

. ao nosso ministerio pastoral - diocesa
no e. paroquial. Seu, e.stabelecimento ofi
ci.a.l ·é obrlga.torio e ui1lversal, segundo 
as determinações categoricas de Pio XI. 
Ileu providenciá! instituidor." No Brasil, 
de modo todo especial, se tem ela or
ganiza.do em virtude da· Carta de Pio 
Xí · ao cardeal Leme· e . dos estatutos 
con!!lcio~ados, aprovadÓp ·e pçomulgados 
iJOt todo .o nosso Ep\5copado. Pela apro
v11ção e promulgação canonicas confe
ridas pelo . Santo Pàdre Pio XII aos De
cretos · do Concilio. PlenariÔ BraslÍeiro 
de. 1939, está á. Ação. Catollca defillitiva 
e !n.sof!sma.velmente fixada na organi
z:i.ção __ pa,roquial e diocesana. da Igreja 
no Brai,i), Nem se. compi·eeri'dé passa 
a)gueni -d~ b_oa fé e co~sqÍeniCniente dis
cutir . assunto sobre o . qual a . santa Sê 

· j;j, dislie a. ultima palavra. "Roma locuta, 
C13-Usa finita", Podel'·S\)·á. ter ra,zões pa." 
ra não fa~r Açãp Catolica; não se po
derá todavia, ter nem ao menos pretex-

no seu postl> de combate. Obedecer a 
seu Vigario, a seu Bispo e finalmente 
'ªº · Papa - é a es.5encia do catolico. 
Querer agir por si, arrogar-se o· direi
to de criar, de organizar, de dirigir obras 
de essencia rellgiooa, não compete âos 
leigos, como não compete aQS simples 
soldados dar batalha sem oi-dem do 
c11ete. 

A Santa Igreja, de que sois fllhOs 
e Nós, Pastores e 13isJ)06, tem aqui neste 
mundo um n~me de. combate -· ela é 
militante. E, ~1 nossos dias, a luta. vai 
acesa por toda a parte contra a Esposa 
do Cristo .. Soldados de Cristo,. ·deveis 
cerrar. flleir~;; em Lorno de vossos che0 

fcs, escutar atentos a sua voz,· obedecer
llles como um soldado• obedcc~ ao som 
do clarln,1 .. se, à força· de astuci11 ou de 
violencia, quiserem arrancar-nos o direi
to de ensinar .a infancia, de dh'!gir as 
alm~ .. de !)Uiar. as conscienclas; se, a 
pr~texto çle uma falsa liberçlade, quise
rem. il;npor Q _divorcio. que desorganiza a 
famili~; se, a golpes de justiça, quire
rcm nos e~poliar de nossas propriedades 
e !'JOO colocar. fora da lei, .e nos tratar, 
no sejo .da patria, :como se fora.iuos pa-

O, BRAZAO ARQUIEPISCOPAL 
. ~Çonclu~ü_o da 1.a lHl!,\'inu) 

3.~-as é1_u que· _cotnba:ténlrn ~ôl<lados· bras!leiro~. "'- fi rw 1 ment<", andou pelos ser .. 
toes do_ COJltu~ente .e1u. maos-· ~le -banrlc1rantel'i de ~ão Pauto - das Gulan~s 
ao_ Prata e do- At)antit?o. ao Pacifico.'' Neste brasão. é o !-!lmholo. ··especial .. 
mente 4~ '~co~qu_ista para. Cristo". 111:ua a Eucari~tia e pela Eucaristi'a; · repre-
zsentada' no centro da Cruz. · 

KP QUARTli:r, li:SQUERDO sôlre fundo azul, uma Co1·oa ele Visconde 
entre <lois rap10.s, _ uu1 de fumo e outro ele carê, preso~ por um Jaço sino .. 
pl_e e_ ouro~ que sao as cores nacionais. ~-\ ,i:oroa lembra o bisavô paterno, 
V1_sconde de Caeté (Dr. · José 'l'éixeira da l•'onse<·a Vasconcelos). colega de 

. .Jo~ê- Boryí~a<;!n. no~ _i)af:Leni -'ª?ª~micos. ·de qo:1nhra e na campanha pela- In-
~eperydênc1,:t dQ .· B,a.sU. O. Vtscond~ do Caeté, '"natural <lo Sabat·ú, em Minas 
9-~r.ais .e~a. au_t_ên_tiN~ de_scC:nd{"ntc dos Banclelrantes PauHstas, pelas familias-
Campos u -~·Jvarenga. - lHcudo, até_ Felipe de Camnos, na fund<1dto de· São Paulo, 
Jt1 oi o en)ba.ixaõor de l\tftfa.s o~rais junto no Prtnclpe B.cgenfe. a fim ele .con• 
''\te_nc~-lo a fica.r 110-!Brn.sil. · Depois. 1.0 Pr~sirleule de l\Iinas e ·Senador do 
ln1pêrio.- No disct.J.rso de· SUfi._ P-tnbaixaõa junto a.o futuro Dom Péclro I. diz}a. 
no· dia i-5,-dó·f.evereiro de· 1822, no Rio: " ... estamo·s j(1. prontos a. -defendP.r 
<>~--- nos:sos d.ireltos e a .derra1nar a· ultima. gôta de sangue pela no_ssa .. liber ... 
cfürle; "se Portui,:aJ. é Pátria (!e .Herúls, taml>é>m o Brasil o deYe ser, e tem sido. 

' ,icgundo. 1110s_tra. a. ~-liStói·ia .E,raf'il icnse. A nossa causa é santa e· justa; ô· 
Céu a protegerá.·. Nós ·unido5 a·os ·nosSos 'briosos Paulistas, nos~os conjuntOs 

. ~'.!11 _sangue, ~niizatle, ·costtin1es e. IJl'Rvura, nacla temos:: a temer, cooperando <Je 

. ~o~rd_o;com as ,m.a.is ;E:'_ro'l'inciils unidas, igualmente distintas em valor e sen-
íimentos." . . . , .. . · 
. ·NA PONTA; o esc·udo da Ordem do Carmo simboliza a consai:-rnçãó cfo 

~rééblspo· a :Nos'sà Senhora :do Car,no; cm cujo dia (lG de julho) veio a 
este mundo. ·.-. .· . 
.. · Envqlve o escudo um pálio -estilizado, De uso mui antigo .1,a:. lgTeJa. foi ·o 
-l'ál!O, .a ·:partir ao· -século XL c_onsitlel'ado corno sirnlJolo ela vlenituda do ))O•· 
·-d~f-po'ntlfical. exercido em união com a Sê Allostolica. Ê, na sua forma. atual, 
u1n.a. faj)!a .. cli'culnr .de· là, · ·branca, eingtndo os ombros do- Pontifice con1 cluas 
tir"as Pendente~ ;.sobre. o pei l<l. e: a .. , .re;.i-ião cérYkoprloysa 1.· ttsrtda pelo Arcebispo 
l\I~tropolitan9· e1i1_ <let:~rrn{n_adas funções· r,onPflcai_s. .Traz seis cruzes g-regns 
bOrJ.àdiis:com sêda .trreta: ·uma. em "-ada extremidade Elos peudêntes e ·qua·tro· 
n;,, ,faixa.-.: Três <lestas são 1,erfuradas por alfinet<,s preciosos. Dentro da três 
:mê~e_s-·oon·tados <la ·sa.gniçào-·. (ou, se já é consn.g-raclo, u partir da t-iUa promo· 
~ão), o li!etropolità deve. por si ou por outrem, pedir o· Pálio ao Sumo Pon
tífice. A· imposição 6 f<-ita em Rom~ ao A rcebi spn ou ao seu procurador. 

As armas rlum Arcebispo têm por timbre um chap~u verrle <le aba.s lar
gas e cordõe·s verdes entrelaçados e guarnecirlos de dez borla$ de,· ca.da. lado. 
.Alêm da mitra e ·.do báculó pastoral, figurn taml>ém uma eruz de dois 
travessõ.e.s". sim bolo. do ,poder. ·arqtifeplscopal, . 

· LEMA.: IN_ SJNU JESTJ .,.. "Recllnad'o ao peito de Jesus." Lembrá. a ce
na _que Y~_l1!: J1:(\ ):~V.8:,ng-elho._ nu·ando, TI.a ultima ccja, o n.põstolo be1ú-amado, 
ouvindo t:~l~r em .tr~Jcão, recostnu n f:;i,ce sfl~r..._ o peito ,10 Se11hor, ansioso de 

·.lhe provar suá onfmnrla lP-alr!adé e absoluto amo1·. Exprim~ todo o programa 
:do .. _a.o Ai:cebis))o de. Sãq Paulo, q,ue re.erá. o :se,u- govêrn_p l)~lll,i; p_ul~l!,SÕ!ll! uo 
~acr;i,tíss.1!115:t C_pr;,.s~.o dl:l Jei;us, · · 

ria~. então - Voz, Nós bradaremos, e 
sera. o clarim da càrga. . • · 

Soldados, esta.reis em vossos j)O!il;o.<; e 
valentes e intrep!dos imita.reis vossos 
nraiore_s que . em .ltororó . seguiram a. Ca
xias, en1punhando. .a bandeira auriverde, 

. dizendo: "O general que vos conduz 
nunca foi vencido. Quem fôr brasileiro 

· n~-J slgà ! " Com ina.tôr vel'dade} pode um 
Bispo dizer: na bata.lha, vinte vezes se
cular, não fui vencido. E, empunl1ando 
~ 'ba11detra. da Cruz, ·dirá: Quem·fôr ca~ 

. toüco' me :jiga ! " . . 

Acabastes de ouvir ·o. eco duma.. voz, 
que, llÍí. .33 ànos, baixou dos labios de 
um grande apóstolo do Brasil,. e que, 
ainda lloJe, é de tão flagrante atua.lida• 
de, como se fôra inspirada pelo Espir!to 
santo. oxalá trouxesse ela consigo aque
le carisma de· vida com que o Esp!r!to 

· de :oeus, . pairando sobre o caos primevo, 
infundiu ordem, ao. mundo Incipiente! 

SAUDAÇ~ES 

Depois de, ao deixarmos a Noss., pri
meira e para sempre queriQa Arquidio
cese de São Lui~ do .Maranhão, hàver
mos apresentado o . Nosso saudoso adeus 
àqueles Nossos. primefros diocesanos, 
Nosso coraçãp se refaz agora, ao saudàr0 

mos jubilosa.mente os novo~ Irmàôs' e 
diocesa.nos Nossos ·de ·São Paulo,. que . 
bem merecem as caricias devida{; aos 
bcnjamlrui. · 

Antes, porem, é devêr Nosso levar os 
mais filiais cumprbnent:s e as · mais 
hum!:ldes ·homenagens de amor e vene
ração - em Nosso proprio nome e ·em 
nome de :Nossa amada. Arqu!dioci:se -
ao Vlgarlo de Cristo na. terra; ó · Sobe.
rano Pi>ntiflce, paé!flca é glo•:!osamen
te reinailté, o Papa Pio XII, a. Qué111 
-pedimos venia: parà exter!'1ar os fervoro
sos votos que· a ·Oêüs fazemós porque 
breve se 1'eal!re a suprema·· asp!fação 
do teni!sshno coração de Sua Santlda
d~. ·que é a de ver restaurada. a paz 
mundial, ·frut;) bendito 1a· Justiça e da 
çarià,adc. ' · 

O · Pastor Angellco. que, nesta quadra 
de ún!vcrsal pl'ocela, tão sabiamente go
verna a Igreja de D~us,' é · bem o novo 
l\ltlohesidccll, Rcx Saien:, R~i · da Jus~ 
tiça, i-, d.i. Paz, Pont!f!ce do Altlssimo, 
que :Merece o ·_pão e o vinho 'nb Sacri
fício real e pessoai' d~ Cristo ua Euca
l'istia e·. tem assim nas mãos .. a. Força 
O:üpotente, ·capaz da aplacar ventos e 
teínpestades,, restituir .à _tcrrr. a tranqui
lida<le da. .ordem para. bem dos homens 
e elevar ao ceu o fritíuto de gloria que 
rendem o.s homerus · a D~us._ . 

* * * 

nhor Interventor Feder11l, Doutor Fer
nando CX>sta, à sabia e· ·honrada Ma
gistratura paulista, a.o Governador, -da 
Capjtal e ao.s Prefeitos de' tod~ as Ed!· 
l!dades . ba.nde!ra,ntes, à d!sc!pilnadá For-· 
çà Policial do Estado,· numa- palavra. -
· a todo-· o · Goverrio paulista, l)l'Otcst.amós 
Nossa a.dmil'ação, estimá e ·sol!darleda~ 
de em prol dà ordeiu, do progresso, da 
justiça .e de todo o bem publico do no
bre povo-' de Plratlnlnga. 

o ApOStolo São Pat110· gloriava-re de 
poci.er dizer: Hebraei süllt, ét ego; Israe• 
litàe sunt, ct ego, · (29)" São hebreus, 
tambcm eu; são Israelitas, tambem eu. 
semelha.ntemente, Nós tambem nos 'ufa
namos de dizer-vos: sois brasileiros, 
tambem Nós; sois paulistas, Nós ·tams 

'bem. Paulista somos, não : pelo nasci
mento, sim pela natureza, pelo· cora.çã.o, 
·pela. graça, Em Nossas veja:; corre '3an
gue bal1delrante, herdado tanto do la.elo 
paterno, quanto do ·materno. Paulista 
pelo coração, pois que neste i;empre 
ardeu o, amor à gleba e. à gente de São 
Paulo. E, agora, paulista por graça És
pecia'l de Deus, que Nos prepôs ,ào go
verno. ·espiritual desta grande. e }>rosr,era. 
Arquidiocese. · 

* * 
Estreita.mos no mais afetuoi;o amplc~ 

'xo os· -NOSSOS Venera.ndOs' Irmãos do 
Episcopado da; Provincla, Ecles!astlea 'Cle 
São Paulo. · Temos a mais iàbscili.ttà. cer
teza de que em todós os· EX!nos. senhO
res Bispos sufraganeos eiicontraremos o 
càrido.so. conforto · da. mais tkll -amizade 
e dos mais. sablós conselhos para. Nossa. 
ajuda nó goverrio de· .tãci importante cir
cunsc1ição - eclesia:;tlca. · 

De . Nossa parte, queremos ,afli'mar· a. 
Suas Exc!as.·que, em seu majestoso ce
naculo apostol!co, &irvir .·a todos será. 
r, maior- honra ·do Metropolita: Non ve
nit ministrar!, scd. mlnistrare, (30) 
· Dentre o.s Nossos Cou·mãos, l)C.dinios• 
venta para· mencionar aqui os nomes de 

, Dom Alberto José Gonçalves, przcJ01-N 
decano do Episcopado Nacional; .de-Dom 
Antonio Augusto de · Assis, cu.lo sud!to 
fom:s, no saudoso inicio de. No.sso · sa
cerdoclo, quando era. Sua· Exc!a. Bisoo 
Auxil!a1· de Dom Sllverto, Gomes ·Pi
menta.. o santo ArcebispQ- que Nos corto 
feriu a. ordenação sacerdotal; e de· D,m 
Frei Lufs de sant'Ana, que, pl'eclsa.
mente.- hã doze anps, 'quis dar-Nos_ a 
honra de ser um dos ,Bisj}Oli allSlstentes 

,na soleÍ1c 1·ito de Nossa. i,agração epis
copal. 

* * 
Ao co1endo Cabido . Metropolitano;· 

Nosso auxiliar direto no g<>,;erno da. Ar
- qu!diocesc, .senado do.:Arcebispo e '.-5eu 
-.eventual· sucessor ·na. · administração 
ecles!astlca, efusivamente .i;a.m)amos e 
àbençomn:o.s, · t.st.,mU111t2.11do i todos e 
a cada um dos . , n.évmos. Capitu.'.a1·e-.s 
Nossa !~re~Lrlta conf!:mra.. 

que a11u11ciou a constituição. desta Pro
yincia ·.Ecleslastiéa, deixou escrito. o se~ 
gulnte: "Elevado, por Decreto especial 
da Sagrada. C<Íngregaçãó dos Ritos, à 
categoria de llasU!ca· menor, o santua
rio da Aparecida continuará sob a Ju· 
risdlção do 'Arcebispo Metropolitano como 
um patr~onlo sagrado ci.e toda a Pro
viticia, perdendo," pois, o seu cai:ater Pu
ramente local. J!: uma nonra. para o nos
so tra.dl~lonal e dévotisslmo Santuai-!o, 
que assim· êoiocado ~m maior evidencia, 
porventura se tomará -> ponto conver
gente de' toda a Nação Brasileira." Foi 
profeta Dom Duarte. Não só à querida 
Basillca Mariana é o santuario Nacio-

. nal dos brasileiros, senão tambem e 'ain
da mais, é Nossa senhora Aparecidá 
Padroeu·a maxima da nossa Patria e 

·principal Patrona da Açãó catolica..Bra
sileira. · Consagrada -por Nós a. querida. 
Arqu,idiocese ao coração Eucarlstico de 
Jesus na -festa de Cristo Rei, tambem 
0, consagramos, então, ao -Co1·1i:ção rnia
culado dll Maria, Mãe de Deus e nossa, 
representada ·na suà. veneranda Imagem 
Aparecida. 

* * 

·potentes,- entre as mais ativas forças , 
;dó bem e cto mal, avultam a. ln1prensa e 
a Tàdiod!fusão. Tcm;i:; certeza de que, 
em São Paulo, essas duas forças se con
juga.rio em prol do bem publico é da 
causa de Deus. FOt · isso mesmo, Nosso 
espírito se tranqu11iza. e exulta na pers
pectiva de sua operosid:i.de, colhnando 
não só o maximo p1·ogresso temporal, se
não' tambem a prosperidade moral e es• 
p!ritual' de t\ossa. terra. 

&.udamo.s, .. poill,. efusiva.mente, esses 
arautos. eia justiça, da 01iberdade, da or-
dem -é da páz soci:l,L · · 

* * 
Maxima veneração N-Js merecem os 

· educadores de nossa. mocidade desde · o 
ensino -primaria .'até• o ensino universita
·rio. Dentre os .estabeleci,.1entos. de ensi
'110 superior, seja-Nos permitido salien
tar a vetusta e· fam,sa Faculdade· _de 
Direito. Culminante, à semelllança do 
Itatiaia. entre os -nossos pll'L'.l.Culos, tem 

·. sido verdadeiro tar_ol da Justiça e· do Di
reito, bem como das liberdades ciV!cus, 
e . fecun~o viveiro de apostolas da Lei e 
do .estadistas dos mais notavei& do Pa.is. 
· Nossi. ru11patia pessoal· pela; nob!litÍtn

te carreira jur!dka; .de tamanha -af!ni
·dadc' com .o'sàcerdóc!o, zelador da. .divina 

· justiça, e a. 'tradição de muitos membros 
<!e· Nossa· famlll;!. .'ai, formados; cremos 

· que justificam. esta No.ssa. particular es· 
t!ma. ' 

Continue a Providencia de. Deus a 
, multiplicar esses soldados de -luz.· qUe, 
com os fachos . -acesos da. ciencl.a, vão 
conquis:ando. vitorias para .a, Fatria., ao 
inodo dos .solC:ados de Gedeão! 

* * 

D~ direito e de fato, dessas . mesmas· 
homrnagens Nossas compat'tll,ha o Exmo. 
Senhor Nuncio Apostol!co no Brasil. 
Nunca· a nossa Patrla te\<e. oufro Em· 
baixa.dor da .santa Sé que tão intensi
va . e exten3ivamente haja tra.!Íalha.do ·_ 
para. Deus,' como o. E_xmo.· sen11or Do1n 
Bento 'AJoisi ·Masena, junto da Igreja. * * * . Os op~1·a;·ios da .ordem ·economlca., os 
e do Estado. qu~ gêr::_m a 1·;qi,eza. . pela produção agri-

Além do. grande . numero de novas . Aos Revmos. Parocos e. Sacerdotes de cófa, pastoril e extrativ~ .. os que véicu-
diJc2se:;. criadas em nossa. terra, mais ·d.a Nosso Clero diocésano,. :;:ldaçlos· ·· herol- ~am. a produção J)l)lo .qomerc1o e oo que 
metade d?S atuai6 Bispos do Bra,sii' hão co:.; da. sagrada mil!c!a., p::eciosos.c·oadju- assi.-i11lam .e 11alorlzam, as ma.terias pri• 
sido eleitos sob os desvetados auspicies tores Nossos .. no. magisterlo, '.no .ministe- mas pela incl.ústr!a e pelo. trabalho,. aqui 
de Sua. isxc!a. Revma., que tem pessoais . rio e- mesm'.) no go,~rno' da. .Orei, pelo têm o.~· l\lossos aplausos _e :pal;.vras de 
mci1te vi.sitado cs mais Jong!nquo& ._rln,- --divino Pastor confiada. ao Nos.s9 cajado, bençãos. · 
cõ~s do Pais, o qua:l nmito .. es~ra ahJd'a, ::i.fetuo.!amente apresentamos Nosi;á3 Sa,udamo~ especialment-e a todos os 
de S(!a bçm1:osa __ ~1n_i_E~<l •.. _ ~ · ....... ,. ,,,.- .. §J:~t,I_aç~:;. e. !f~mCJs Nossa. b~rição ]?ater-__ , . operurios,-de São, P!l]lO-L Iautor~s ma;;i-

nal. n1os . 'da lndepeni:!ene!a e.conom!ca de 
* * . -~.. "·' --~se, ·Patrla,-, bare. riece/iBatiil- de .súa 

'' 
1
,,. >1< * * .- ·-~·,:t;:tnãependi · outica . .-•A1ém"àwso, é o 

Ao ini;igne Prcs!q,~t)l;é''"da RepU~I!:~;; . . . . _ ... ···· '.:'.t1:ábalho . p1'atl~ d~,füóral!za-
·Doutor Gctulio vargas, os Nossos . res- . o Clero do futur,, os se1p!n.a.ristas de . çi;o dps .. costumes de m11 .. povo, e, por-
pc!tosos c1impríineittos, qim IUL---N:::ssá.,' ' hoj~; vinculamq•los -tatnbem' no Ül~~';~;,tG;1~1>,·i-f~ór iJtdispen.sa.ve1' para. a pro-
qualidade de cidadão brasileiro, qutr na. a.teto o ·'.na. mesma, b€nção; emol<iurándo yr!a, vida. religiosa dõs ,cidadãos. Já no 
de Bispo da Igreja de, Deus. Não po- o Nosso ,grand!Olio semlnarío Central· do parais:> . terreal impusera. Deus ao ho-· 
demos os catol!cos do Brasil · deixar de Ip!ranga, o. Semh1ar_jo Menor. Meti;9,po~ lllem o honrç,so dever de trabalhar: Po-
proclamar, com sincera gratidão, as Jltano de Pira.pera., o Seminario ,PreJ)a~ . suit eum ln paradlso voluptatls, at opc-
cbras be11emer!tas· de seu Governo, que 1·atorio e. as Escolas Apbsto!lcas na 'mais raretur .. (32) . _O primeiro . homem foi 
nos tocam ·ma.is de per_to: a legislação àur!fulgento aurora: de esperança da ·A'i:• destarte ,o P1ilmeir_o o~ra;!o agr!cola. 
operaria, modelar e cristã, segundo a. · qtiidiocese Paulopolitana.. Bem ·hajam, pois, os bOmens da la-
mente do .-Evangelho e da Encicllca voura , paulista . que, ·num. perene, fati-
" Rerum .novarum"· o ensino facultau' ·* *· ,;e gantc e miraculoso "abrc.:te, sesamo", 
\/0 da :Ooutl'!na cristã nas E5colas pu • . fazém com_- -que a terra se desentranhe 
bllcas; a defesa. da honra e da santi- ÀS congregações Relígiosas, quer de · ·cm: .selva e· sangue e ,,ida. Benditos 
dade da Famllia brasileira, ameaçada sacerciotes, quer ae 'leigos, confessamos aqueles que tlr:i,m da terra.· roxa os grãos 
pela p1-opai:a11Cla. divorcista: e a. instala- toda. a No.ssa·, estim .. , pela consc!encia ,:fulvos _de ou:º do café, as fibras de pra-
ção do serviço Religioso nas Çlaues que temos do::, relevantes serv!çós. à ta · do algodao, o. nectar ambros!aco do 
Armaclzz. causa de Deus, ji na perfeli;ão cristã açuca1:, o grão providencial do milho, 

· de sua vocação, Já no auxilio que pres- ,botan!camente classificado de semente 
* * * tam à Hieral'.quia.' De modo especlalis- divina - e, sobretudo, os grãos louros 

·Às nossai valorosas ·Forças Ar111().das 
de Terra, Mar e Ar, o preito de Nossa 
admiração ·e .estima, sobretudo . agora, 
quando nos prelios cruentos da guerra, 
dão. a proprla vida pela independencia -
e soberania dll nossa amada Patria. 

A Sua, Excia. o Senhor Ministro da 
Guerra, personificação das virtude.$ mi
litares e morais. do imortal Caxias, os 
Nossos . calorosos para.bens pela sua. pa
triotica atuação no cena1io da presente 
conflagração universal. , 

Pàra a. Força Expedicionaria Brasi
lelra e para os apostoilcos Capelães Mi
litares invocamos as bençãos elo Senhor 
Deu~ dos Exerc!to.s. 

* * 
ús . Nossos cumprimentos· a todos os 

Excelentlsslmos senhores Ministros de 
E5tado, e distin_tamente ao Exmo. se
nhor Ministro Ma.reandes Filho, egrc
gio Representante de São Paulo, que 
estâ a gerir simultaneamente e com'a 
mais cabal eftciencia o.s negocios da. 
Pasta da Justiça e da Pasta elo T1·a1oa-

. lho, 110 ao'verno da Republica. · · 

* * ,;e 

Ao Venerando e Ap0stolico EplsC:O
pado Naclomil, a que preside -a. augusta 
figura do Senhor Arcebispo Primaz do 
Brasil, osculamos · cOmovldamcnte a,S 
mãos sagradas 'de sacerdotes Magnos da 
Eucaristia e . Ministros. do Sacramento 
da Ordem, · suplicando-lhes que, alça
da.s. em cruz sobre a. No.ssa Arquidiocese, 
nos sejam· as suas destras. fontes pere
nes de bençãos do Alto. 
.. Singular ,e afetuosa llomenageni que
remos aqui render aos Exmos. Senhores 

· Arce.bispo5 de Belo, Horizonte e. do- Rio 
de: Janeiro: Dentre o. ele1·0 diocesano de 
Dom· Antonio dos SantOs Cabl'al, fomos 
eleito para-o Episcopado e,. de suas mão3 
pont!fjcias recebemos a. sagraç·ão da pie
n!tude da Ordem, Na, mara.v!lhOsa Me
tropale Eclesiastica de Dom Jaime, de 
Ba.rro.s Ca.mara e sob a.· ho,witalldacie de 

· seu coração fratemo telheis esta.do a-ca
mipho de Nossa. propr!a. Metl'opole ·e· da
·qul escrevemos esta Nossa ·prhneira. Car
ta P~to1·a.l aos N·>&Os caris.simQS 'juris
dlc!onados. 

* * * 
.As Altas Autoridades do Estado de 

§ãg rª'q1_i,, 1( prlµ_i,eir~ ao ~nliAente Sç-

simc, admiramos e apla.udhnos os seus do ·.trigo e i:.s bagas sanguíneas da uva, 
providenciais 'trabalhos de niiBsib1ia.1ios, o)ementos estes sobre Õs quais a. pala-
do catequistas. e de· educadores da ju- Yi"a. de Deu.s, onipotente e consecratoria, 
ventudc, missão tanto mà,is valiosa, embora. proferida. por Jabios de hOmem, 
quanto se rci;sente multo 11ossa Patria opera_ o ·milagre perene -da. iucaristiÍt, 

'da carencia de clero dlocesàno, que não m.agno ·militcrio de fé e de vida sobrena-
é ainda a'dechna parte do que neces- .tural, 
sita o minbtcr!o pastoral. · 

Pa.rticularmelite .agràdecem:os e aben
·,çoamos a obra. dé caridade heroica. a 
que se dedicam tantas Réligiosás noa 
hospitais, asilos, crecht..:, orfanatos, e 
ate no campo de . :)atalha, Deus: lhes 
reverta, o.s sacrificio:s em · bençãos! 

* * 
Ao lado da.· ação saccrdota.r e · J·e!igiosa 

veril a. colabQraç§.o u1est!ma vel da. Ação · 
Catolica. e da.s Ailsociações de Piedade. 
Não devem confundir~é nem· colidir 
umas com -outras. l,embrem-se. das pa
lavras de Jesus: ln domo Patris mci 
inansiones · mul&ae s.int, (31) Há· no 
campo da Igreja lugar para _todos. Tra
balhemos, pois, com harmonia de vis• 
tas, preocupados tão somente com os in
ter~llSes de peus.: 

·* .*.- * 
Não podemos deixar sem especial re

ferencia o auspicioso centena.rio de :fun
dação que este am, comemora.. o Apos- · 
tolado da Oração. · Da h!storica. cidade 
cte' Itú em N9ssa Arquidiocese, não tar
dou a se estender por · todo o Brasil, 
abrindo· caminho pà"ra a to1Tênte de gra
ça.s que havia de .inlllldar. as almas e 
santificar os corações, sobre os· quais as
senta.ria o seu · trono- Cristo Rei. Aos 
seus Diretores, Zela.dore.~ e Associados, 
Nossas afetuosas congratulações e ben-
,ção.s. . 

* * * 
:::ongrega.do 1nariano, há cerca de qua

renta anos, rejubllainO-Nos de: ver em 
São ; Pauld · wn exercito · cerúleo · de du
~ntos e cinquenta .inll millcianQs, nu
me1·q este que esperainoil com o . favor 
do Deus e as bençãÓS de Ma.ria., d!esça 
mais e mais e se · aprhnore em virtude e 
santidade. Salve Mària.l com· particular 
'afeto abençoamos a. todos ·os que· se em
penham por bem servir â. Virgem Mãe 
ele Deus. ' . 

0 !nesqueéivel primeiro Arcebispo Me
tropolltanÓ_. de São Paulo; Dom tluarte 
~opoldo e. Silva., n;i. c:ai:t:a J:'i'-Stor.i.l ~om 

• ,;e * 
Não há perante Deus nenhuma acep

ção de pessoas. Das Nossas sa udàções 
e bençãos ·nã(>" entendemos, pois, excluir 
ninguem: nem raças, nem credos, nem 
cla&res, nem ,Individuas, Queremos a to
dos como ovelhas de um só rebanho, que 
é 9 .reba11ho de um só Pastor - Cristo 
Senhor Nosso: Unum ovile ct unus pas
wr, caa) · 

:REMEMQRANDO 

Entre os gra:ides vultos do . Episcopa
do paulista, dois se No.s antolham, cuja. 
memoria. Nos empolga espectalmente o 
espir!to e o coraç1io: Dom Antonio:Can
dido de · Alvarenga. e Dom José Gaspar 
de ·Afollllec:1. e Si'lva.; Do primeiro · so
.nos ci.uas vezes· sucessor, embora não 
!media.to;· no Sollo do Maranhão e no· de 
São Pa.Ulo . 

"Dom ·Alvarenga:_ ,- ·:escreveu .Dom 
Francisco Silva· - ·era _homem de a{;ão, 
inteiriço, cara ter genuinamente sacerdo- · 
tal. Magro, estatura. reguiar, fisionomia. 
altiva., óJhar. ·quase . duro, não .era. atra
ente à primeira vista. o 'seu exterior es~ 
tava, porem,. em completo .desacordo com 
o seu intimo; dai o . ter passado quase 
Incompreendido no l.\iràran.hão. Debaixo 
da_quela casca gi:ossa, rude mesmo, por 
vezes, lla.yla uma alma simples, sensJvel, , 
afetuosa. e .reta •. Ele tinha.. a . nobre pai- ' 
xão do bem·. Pertencente a uma Ilus
tre. fammli de São Paulo, fez Ós · seus 
estudos 'de huma.n1da.des e teologia no 
Seminatio .de -sua terra · nata.!. A· 8 de 
junho de 1878, chegou. Dom Antonio. de 
Alvarenga a. São Luiz, ·onde por 20 a.nos 
trabalhou e sofreu. com abneg·ação de 
santo. Fo!, em toda a. força da. palavra, 
um pastor de almas. Se·i longo episco
pado nó Maranhão, como. seus ultimós 
anoo em São Pa.ulo, dão disso testemu-

. rillo; e podem:· salientiw-se rasgos de ca
ridade e zelo ·que fariam honra áos inals 
santo.s Bispós. Pudessemas nós guardai· 
a reUquia de suas virtudes. como guar-· 
dara. Eliseu ó manto sagrado que lhe 
d~ix.a"ri\ ;Íi;lia.s! · r.eIQ. · me110.s, . prQooritµ.os 

faze-las co1u1ecidas. Jl: o nosso tributo 
de veneração ao grande Dispo." 

Tambem i'/ós, a exemplo de Dom 
Franci5co Silva, a.'.) transcrevermos esta 
pagina, tivemos o intento de homena
gear ao ,pl!ssimo Bispo que . sa-nt!ficou 
duas Provincias Eclesi.asticas; agora tão 
carru; ao Nosso coração. 

De Dom José Gaspar, cujo. sucessor 
agora somos, não precisamos dar nzm 
mesmo ligeiras notas b!ografjcas. Sua 
figura ap3stollca, exuberante de vida e 
de simpatia, está ainda bert1 viva 110 
coração dos paulistas, e tentar focali•· 
zás la fora empalidecê-la. 

Consum.m&tus in brevi explevit tem
pora, multa, (34) Foi tanto mais notavel 
a tnagnitucte de seu pontificado, quanto 
menor a duração. No Quarto congres

_so Eucaristico- Nacional, tão alto se le
vou, tão perto do Cor.ação. de Deus, que 
j,i, lhe não convinha fical' na terra. por 
mais temp,. .Arrebatado, como Elias, 
atraiu na sua trajetoria para o ceu as 
mentes e· corações do seu rebanho- or
fan~do e de todo o povo braslleu·o. 

Praza a -Deus nunca. desviemos Nos
-sos olhares d= dois arquetipos · que 
Nos propõe a Providencia. JJQ~ modelo de 
Nosso episcopado · na. Paul!ceia!' · Olhos 
voltados_ para <> Ceu, contemplemos os, 
seu.s merecimentos e glor1a, e invoque• 
mos as suas bençãos para os seus ~au• 
desas filhos espirituais dé S~o Paulo. 

CONCLUSÃO 

Nossa mi5são,' convem 1·epetb-, ~- tra• 
balharmos juntos, ho apo.stoladó biei:ar
quico e no apostolado leigo para. que 
triunfo ·Cristo Rei, cada vez mais, em 
São Paulo; reine; cada vez mais, _.no 
Brasil; impere, cada vez mais; no ·mun-
do. · 

Piaz-Nos, ainda uma vez, fazer Nossas 
a;; palaJ,ras de Dom Francisco Silva, na. 
primeira Carta Pastoral aos maranhen-. 

"A Igreja traz nas mão priilcipios 
sái,;a.dores 'das almas e · dii.s sociedades. 
Ho.je, como .ontem, Jesus Cristo é a so- · 
lução de t_odos · os problema.-;, conforme 
a bela frase de- um ~adre da Igreja: 
"Solutio omnls difficultatis; C:hristus" • 
llomem de Deus,- antes de tudo; Homo · 
Dei, preocupado unicamente com as al
mas, estranho. às dissensões partidarias,. 
só temos uma ambição: dissipa.r da fa
ce de Jesus Cristo, nosso DeUll, da fron
te da Igreja, nossa.· Mãe, as nuvellll com . 
c1ue procuram deturpá-las .. E f<1ze-las 
irradiar em toda a l!Ua imo1·ta1 beleza, a 
fim de conquistar os corações. Quando a 
Santa Igreja, Inspirando-se nas Sagra. 
das Escrituras, quer dar~nos o ideal do 

· Padre e representá-lo ,em toda a subli
midade de seu ministerlo, no-lo apre
senta trabalhando, antes de tudo, na • 
sua propria santificação. E, ao mesmo 
tempo, buscando apaziguar os conflitos; 
apagar ·o.s odios, aproxbnar as almas 
umas das outras, para aproxÍmá"Js 
mais de Deus: Ecée sace1·dos ma.gnus, 
qui ln diebus suis placuit Deo, et · in 
tcmporc iraeundiae factus est reconci-

•i lia tio. " · 

Vivat Rex! (35) A.ssim. delir.antemen
te aclamaram os• israelitas· a seu ·primei• 
ro rei. . 

Vivát Chrlshis Re;,,;! Seja_ o grit; de 
santo alvoroço com que sempre . acla
maremos 11, nosso· Rei e no..s,so Deus. 

Hcsarina F'ilio David: benedlctus qui 
,·cnit in nomiue Domlni! .(36) Faremos 
tambem nossó, em toda a parte, ·ellSe 
louyor dos men!nCf; hebreus a Jesu.s, . no 
dorµingo de Ramos. E repetiremos com 
toda a enfase de coraçõts estuantes . de 
amor e gratidão: "Gloria, LOuvor, Hon
ra Vos damos, Cristo F-,l -e Redentor 
nosso!" "Gloria, Laus, Honor tib-i sit, 
Rcx Christe. Redemptor;" (37) 

Alcemos o olhar para o Cristo Re
dentor, do Corcova.do. Não há, no mun- · 
do, monwnento ·de tama.n11a. gra,ndeza. 
Nem de tão alto simbolismo cristão. Ele 
traduz. não só os sentimentos dos bra
sileh·o~. mas ainda um:l. transcenden
tal realid_ade h!storica. Ê a estátua. do. 
un!co Rei que impera no continente. 
cristão das · três Americas, em cujas ter-
1·as nénlmm .monarca tem trono. 

Em duas grandes data.s · patrioticas 
ouviu Piratll1inga as aclamaçõés dos 
paulistanos aos . seus primeil-os sobera
nJs: Amador Bueno e Dom Pedro de 
Alcantara, Passaram ambos. Há, contu· 
do, outro Rei, .cujo lmperio não logram 
os homens nem o tcinpo derrocar: Aque~ 
Jc, cujos triunfos forain proclamados, 
com esplendor jamais visto antes, na 
Paullce!a, no Quarto congresso Eucarls
tico Nacional. É Cristo Rel, Nos.so Deus 
e Senhor que, no mesmo esplendldo · Os~ 
tensorio, ai continua, perenemente ado- · 
rado, no trono que Lhe ergueram os 
páulistas, na Matriz de santa Iflgenia. 
E que, venturosament1 entronizado, 
tambem continua a viver e reinar no 
pensamento. e no c9ração cla. lricl!ta 
Geuto. :Bandeirante. 

NOSSA BENÇÃO l'ASTORAL 

Olhos voltados pa.ra. a. giga11tesca t!S• 
tatua de Cristo que se ergue no topa do 
Corcovado, dai, mãos espalmada.s _do Rei 
e Salvador- é que recebemos a ·benção 
pastoral _ que voo_ tra~mitimos agora, 
ca1·!ssimos Irmãoo Nossos e F!lbOs di• 
let!ssimos da Arquidiocese Paulopol!ta-
P~ ' . 

Procl!lmações de paz. foram as que 
.saudaram o Nasebnento e a. .Re:;surrelção 
de ,Jesus Cristo, nosso Deus e senhor. 

Sejam tambcm votos de pa3 - com 
Deus e com os 11omens - o fecho e te• 
mate desta NDS.5& Pastor.,! de sau'da.ção. 
Espirita de paz e de · conéordla é o de 
que mais carece o mlllldO lnfellc!tad_o 
pela guerra e pelo odlo. Para. vôs, seja. 
Nossa palavra oficial: UNIAO E CO• 
MUNHAO. União e comunhão com 
Deu3, pela oi-ação e pela vida. eucà.ristl• 
ca. União e comunhiiü com os homens, 
pela caridade fraterna: carldad<{ Me(i• 
va - traduzida. em senthnen,tos slnce .. 
ros; e caridade efetiva ~ ma.n!fes,tadai 
em obras e colaboração. Esta é. a, veraa .. 
d eira clencia cristã, qu~ edifica e .. não 
envaidece: Sclentia inflat, ca.ritas vcr11 
aeditlcat. (40) 

Et pax Dei, quae ôxsupcrat omnili,i 
scnsum, eustOdiat corda vestril, et intel• 
JigcnUas . vestras .in Christo Jesu. Gratiaó 
Domlni nostri Jcsu Chrlsti cum spirltu 
vestro. Ame.n. (41) A paz de Deus, que 
está acima de tod.i o entendimento, 
guarde os vossos corações é ôs vossos es
píritos em Jesus Ci;isto. A graça de Nos• 
so Senhor Jesus Cristo ·esteja com Q 
vosso espirita. Assim seja.; 

" ·, 
Et benedi~tio Dei · OÍnnlpotentis l"a; 

tris, t ~t Fllii, i· et Splritus t Sa~cti des .. 
cendai super vos et .manea.t semper. 
Amcn. , 

. Sobre todóS VÓS desça e COÍ'ÍVOSCO '.l)er• 
maneça para sempre a. Berição de Deui 
Onipotente, Padre, Filho. e Esph-ito san .. 
to. Assim seja. ' 

1 

Dada e passada no Ptesbiterio ,da Ma.~ 
triz de São Joãó :Batista da. Lagoa., :n1' 
Rio de. Janeiro, aos vinte e novÉI de ou~ 
tubro de mil novecentos e· quarenta 4 
quatro, .festa de Cristo Itei. 

t Carlos Carmelo, 1 

Arcebispo Metropolltano de São ;paulo,/ 

JHANDAMENT_O· ·{ 

1 Seia. esta Nossa.- carta PéStora.Úi:f 
da àos fieis cristãos da. ·Arquidiocére• 41 
1·égisti:ada no a1'qúivó pai-oqtiial, cómo dé 
phfxe. · 

z. :Enquanto se não. mandar o con .. 
,trario, seja 'dada.· p01· "impera.ta.", éin aj 
Nossa Arquidiocese; e segU11do as rubti/ 
cas, a oi·ação "Dé Spfritu Sancto "~ i 

"i" Cãrfos Carmélo, -"1 
ArcebisJ?O MetropolitanQ1 l · 
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~PÂREL.ôÕS 
. . . . . 
,para CHAeCAFE: 
.modernos, elegantes, 
ein desenhos originais 
Nacionais e extrangeiros· 
Padeni ,ar odqalrldo, 
camlifina em lO pasa• 
111enloa. pelo "Plano Su11ve", 

Et ln terra pax llomlnibus, (38) ariun• 
ciaram os anjos de Belem; Pa.x . vobls, · 
(39) foi .a primeira sa.udação de Jesus ,,
ressuscitado. · 

~t1J11 24 de Maio, 80-90-S. rnu1o 
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1-!APPIN STOl<E$ 

QUINZE·NA 
DE TAPETES 

Prosseguindo com êxito ininterrupto, 

a grande venda que. ora estamos 

realizando proporciona a 

raro ensejo de adquirir 

necessita por 

V. 
de 

s. o 

que 

PREÇOS MUITO ATRAENTES 

e As A A N G l O·- B R A Sll ErR A 
Sucessora de MAPPIN STORES 

• Comprar bonus ele guerra ,é ~breviar a vitoria! 

-A SAUDACÃO DO SR. ARCEBISPO, 
ENVIADA DE . APARECIDA . 

O Exmo .. ReV'mo. Sr .. D. Carlos Car· 
une! i, de Vásconcelos !\Iota proferiu 
dia 17 pp:; de Aparecida, pelo radio, 
a· seguinte saudação ao povo paulis
ta.uo: 

. "Meus caros Diocesanos: Quanto 
:mais me avisinho do vosso cora!,àu, 
das. 11alpltações de vossa. alma, úo 
.mundo. dos vossos ance:os, tanto 
mais sinto crescer em mim a .i.te
gria do · nosso enconti·o a: ventura 
eni poder estar con vos~o, a gra<;a 
que. o deslgnio de Deus 'l'odo Po,1e· 
1·oso depositou· em minhas· po)lres 
mãos e que !oi a .gr:iça. de. estar a 
serviço do vos'so espírito. Não sei 
como pçissa sufocar o meu jubilo, 
domar à anela que anda por m .. n, 
a 1,JXpansão do .meu contentamento, 
quando · sei que daqui um. ponto 
inais .esta.rei. em,· vossa casa, estarei 
convosco em familia, hospédanrlo
tne sob· -.o \'.Osso · teto, -e aquece1Hto
me. n.o 'calor· do vosso fogo, tal. cu-
1110 se ·eu fosse · u1í1 dOs vossos, aq,ie-

· le que · voltasse, o prodigo em lrnn, 
~-a dó :qual estendereis os vossos 
:iuantos niais , b.eJos· e t'izesseis o 
fostiru · mais suntuoso no. auge ela 
vossa alegria ao:, ver-'·cli'ega!" o ;pe 
era esperado, o que será 1•enturoso 
!lOrque estarei convosco como no pro-
PJ'JO far. . 

lilstou. saindo neste instante no 
S:i.cratissimo Santuarío da uossa 
:grande tJrotetora e .. màe, Nossa, ~e
_nbora ila Aparecida. Ourante .dias 
s.eguido:; estive a ·neus pé·s, ol'ando e 
clamandu ·por 'iós e [)OI' mim, por 
mil11, pai-a que me desse. tol'ças, iHH 

Vós, . para· que vos g1iardasse agvra 
e semp1'e···11a suá generosa miserit:GI'· 
clia .. Para· ai. vou com o coração e:n 
al.voro!;o. pela dadiYa sem · i,lar 
<!:.te Sua San'tidade o Papa Pio 2'11 
a ... -abade fazer-me, tirando-me da m1• 
nha, tão minha pelo afeto e pela 8at1-
dade · distante, São Luiz do Mara-

. nhão, para Arcebispo da vossa g/an
de 1\Ietropole. Não l'OU porque OS' 

pirasse.- Vou {lorqne obedeçu. Mi· 
_nht humildade ·cJe Sacerdoté nada· 
mais pediu seilâ0 trabalho. A non· 
rarla que. veio depois veio pela 811-

ma generôs:dade de. Deus. São Pa11-
lo nasceu dos. escombros do Coleg,~ 
de · Piratininsa, e estendeu já 
seus braços gigantes, e alçou o %'li 

posto giga11te·, sob a cruz leQdaria e 
. !Jeroicâ, a cruz que cortou os· 
mares, avassalou as selvas e se plan
tou nc,: córação sensivel da gente 
brasileira. É um grande viveiro 1ie 

1-0 Bispo de Sã.o Paulo até. o infortu
nado o: Jo3é Gaspar de Afonseca. e 
Silva, seu ulti1110 Aréebispoi não. têm 
visto outro rote:ro, o_utro no,rte, ou
tro 1,uwo, senãd o de servir_ à Reli
gião CatoHca, à Santa )!;:reja lto· 
mana, .a:' Deus Nosso Se11hor, de .. (o. 
do coraçâ'o. Nosso lénia támbem se
rá este: servir. S~rvir.·a Cristo, ser· 
vir ª" Papa, servir à lgrejâ;" servir. :,o 
BraJI], .se1·vír a São Paµlo .. · .Ne· 
nhum deles' teve ·outro ili'ograma sé· 
não· este, O Nosso programa' iam bem, 
este s.erá. Seja á Nossa prlni'eira oe11-
çâo para ·vós . o lianie itivisivd, 
mas real, que 'unirà' o Pastor aó :re· 
banho que tanto ama. Em Nós , te
reis o: Pai desvelado, o guia' sem te· 
mor e amigo de todas as· horas. Se::
de tambem conosco vigiia:1s; _conosco 
permaneceis, afim de .que a ·re aq,1i 
a111plie os seus braços e· sejam' cada 
VPZ mais . ri dentes e. ma's · b'elos os 

· frutos da vinha do SeÚlior. . 
. Em tempo, hei •. de ·vos .. fr/.1.r . coni 

maior exaüie e com· maior 'detún· 
ção. Pôi- agora desejo apenas estrei
tar-vos· junto ·ao,.meú coração e .nada 
mais. Quando de n·ovo. voltiir ,à vos
sa presetiça sel'á para v.os Piidir at0n· 
ção para alguiÍs. dos·. gl'a_vés pí-ohle, 
mas da ho·ra . pre·sente nQ <JiJÍ, 1;esr>·Ji· 
ta à con,luta .do catolico, à pro
pagaç(io da,fé, á salvação dás alnms, · 
às. o b·.r as pias, às vocações, 
às comunidades religiosas, .. a tudo 
quanto · merecer o zelo, a . arlverLm
cla, a conselho., · à: a.ssisteüéia, o ,,s
timulo, e a att-nçãõ do Pastor. Es
p3ro que ·todos · cooperem c.:omigo. 
Grandes e pequenos, ·1·icos e· pobrRs, 
homens e tirnlheres, . ·velhos . e . jO, 

vens, pois que ,no meu l)ejto do '(iarn.· 
po serão benvindos, quàntos .queil·:tm 
servir a· Deus lavrando a terra das 
almas e nela semeando a boa s·e
msnte, í1 semente que prodigaliza a 
};',\, proporciona a esperança.- e 
iwopicia a caridade. as ttês chamas 
que devem d e arde~ no peito de. f, o
do tiom cr·stão. Espero que tod'ls 
'Os Sacerdotes da Arquidiocese este· 
~am vigilantes nos· seus postos nesta: 
hora de tremenda- provação. . 

Vigiando e orando,. pedindo for,:as 
,v, ciéu parn o ·arduo. eombàle çon
t·ra os inimigos i:le Deus,. Eu ,j€ 
mim, tambem · peço a Cristo R~i e. 
à Santiss,ima · Virgem citie sé)ani o 
nrnu escudo tia. cam rihadi{ o meu 
elmo de batàíba, assistindo'.me com 
sua misericotcHa e a sua divina vro' 
teção. E é do tnals .fundo do me·ú 
~e qn• voR abençõo em noine do i>a. 
d rn, do !<'ilho e do Espirit-0 Sa11to 
para que Deus vos assista com a sua 
. eomplacencia e vds prorligallie de·iiua 
gra,:a. e vos conduza a todos à sal· 
va-ção eterna"·. · 

EMPORIO,' PADARIA E 
PARAMA CONFEITARIA 

Gêne11,.,, ~lim(•nticios. pães e bis
coutos de todas !\~ q21alidades -
À.pronta-se encomenda~ para ,ca
samPntm, bati7.ados. "~oirr.es'' etc. 

• 

LEGIONA RIO 

ARMISTICIO i 
- _____,., ,. , 

A solução prometida· pelo .Exm.o. Revmo. Sr. ·D, _Car• 
· 1os ca.rmelo de Vaeconeeloa Mota, para os.debates ocorri· 
dos de algum t,mpo p11ra cá, a(lerca· da A. c., não pode 
deixar do agradar il quantos desses debates tenham. par
tíclpadÕ com espírito alevantado, e o exclusivo -desejo ·cte 
servir -a Igreja, E lato, .qualquer que seja a·liás. a P!)Sição 
ideologica que, perante tão grave$ e complexos'·proble·, 
mas, tenham assumido os que por eles se interessam, 

Com efeito, todo o debate, ou se trava· com· o nobi-e.ob'. 
Jetivo de' persuadir, esclarecer, fa:i:er ·o bem; óu slgnifi.' 
ca, como disse acertadamente .o novo Arcebisp·o, mera ex· 
plosão d_e particularismos e vaidades pessoais, :anc·a de 
mando ou itwêja de regalias ou preemlnencias. . . . . 

Ora, a grande felicidade q'ue os espíritos, retos: en
contram em ser catolicos, consiste· em que, ... estando com 
a autoridade infallvel da Igreja·, não podem errar. · 

·Assim, poi.s, todo, aquele que procure ·a. verdade para 
si e para os outros, com s_inceros e nobres .intent9,s, não 
pode ter ventura maior, do que sabettdó que a· -!greja, 
pelo Magisterio infalivei' de Pe~rO'; ou do~ Sis'pos que 
aderem a Pedro como os. sarmen~os 'à vinha, vai. exercer 
suas .Prerogativas na solução de· um problema q'~alguer, 

Com efe:to, a ·.~utorldaihi· da lgrej!I, fot_. instltu;~a -~m 
vlstlr. da debilid_aáe do .lispirito · hu.ml!"º· que, p,or ·vezes,· 
aindà qua.nd.> posto em· fac:e da •verdade _çerta e demoris-· 
trada, não vê, ou teima ém nãó ver; a luz meridia.ria que. 
lhe e_ntra olhos a den.tr,o •. E, por· isto, alnda .. que as con-, 
trovers'as doutrinarias .fossem, sustentadas· com:· os tio·· 
mens ·por _Anjos vinci,s Jio Céu, gerartk d.e~gost~s, resen-· 
t.mentos, rebel.dias' que: a logica rriais crls:talina .. não. to• 
o-raria vencer. lnfeliznie·nte, os, Anjos. poucas .vezes apa
recem aos homens· para ·partíc.ipar' de süas 'contendas. 
E; -por isto, as disputas-·e·ntre homens tomal)l· em.: gera·1 
urri · calor, urria · intensidade, -uma combat:vidade. que·, en-. 
tre nós a ·natural viveza do espirito 'latino, e- a "verve;, 
brasileira a'nda acen'túam ·mais. . • . .· . 

· ~ra, o que os,, homens .não con'seguem, e os proprios 
Anjos nã'o. con,seguiriam .dos homens, com:egu'e,o dos ver
dadeirc·s catolicos•,a autori.dade 'da· lgrej_a. 

Com ete:tQ; pa_r:i .o verdad.eiró catolic:o, a voz.da lgre· 
Ja é. a voz de Cristo, ·na terra. Ela desce do alto do'. Céu; 
não_ para vencer. seus fil'hos,. mas para os ensinar, 'e:· nos 
àcéntc:s com qu~ ela· define para nós a verdadé; ha sem
pre alg_o da. m·e10.dia 'angelicà· q·ue ouv(ram éxfas ados º' 
pastores de Selem., . F. éom .o .mai8 puro e exclusivo· de.se
jo. da ugloria de Deus no· maiS: alto dos· ééus,. e da paz 
na terra para os hómens de b.o:a vontade"., qúe·. _elà exer: 
ce seu magi~teri0 ·.e dissipa as d'.screpancias entre seus 
filhos, . . · 

Na',prornessa -do ·Nata\ estava contida a promeii'sa do 
magisterio infal:vcl da Igreja, sem o qual a dialetica h'u1 
mana seria impotente para promover a gloria de· Deus, · 
e ~ paz ,verdadeira; até mesmo ·entre os homens de. boa, 
vontade. . ;· 
I . E, prec:saménte por isto, se em todos os scculos da 
Historia Cristã sé têm erguido vozes· privadas,_que·,: para 
sustentar o que a Igreja não proibiu que se sustentasse,'· 
fazendo uso· da "l 'berdade que '.é um11 prcrogativa da· pes
soa :humana", como diz o novo Arce_bispo;· _quer- para im· ... 
pugnar o que se s'ustente contra doutrinas. imp(icita cu. 
txpl:citamente definidas por Roma, escas vozes, atnda 
que nascidas das melho;·és intençõe$. muitas- vezc's não 
loàrar·am estabeJecer, ·mesmo entre os bem· intene.ionaçto's, 
à concordia ~em. nuvens, qúe Jesus quis para seus fiéic. 
ll: que nenhi.:ma voz· tem. na· te'rra à. maternal efic'acia cíe 
iluminar e sanar,' ciue tem a voz: ·da lgre].i, . As vozes pri~ 
vadàs torni:n:i-se pois superfluas, _-:pérdem sua lmp.ortan
cia quando, na si;a magestade, a l_í:1reja ergue sva voz di: 
vina, como se ,apagam as luzes e se extinguem a·s ean-. 
de:as; ao triunfal romper· da aurora.. . 

· O Sr. D. Carlos Carmélo de. Vasconcelos Mota nos 
traz a promessa desta aurora Chegou por tini o momen• 
to em que· à Igreja, em:sua. sabedorià, ente_ndeu oportu·. 
no deéidir, Sua palavra serã ·uma _palavra dé 'ord'em, uma · 
l,alavra de· paz, porque, sempre fiel a ·crJsto e a Cefas, se
rá uma palavt'a ·<ie Verdade. , 

Plínio C.orrêa de. Oliveira 
Com .Cfeitoi· pr'omete-nos S; Excia. o julgamento. da 

Comissão Episcopal, para os· .. '.'momentoso11 assuntos" .. re
ferentes· à A. e. · Ess,{' (Jromessa é aurea. Todo·. ato de 
mag'isterlb ela Igreja é uma: joia,. o· que se nos p_rom,e• 
te é um escrinio dé joias já que 'é sobre mals der urn·."mo
mêntos·o assunto" q'1ie a' ·comissão Episcopal vai d·eéldir, 
Todo ato .de magisterio da. Igreja .é .semente., é. ·precis·o 
Gue o 

0
terreno ·se. prepare pela ora~ão, pela penitencia e 

pela caridade{ para recebe_r essa seme~te. . 
E; por· isto, S. ·Excia., "se·cundum 1ndul.gent1,am, l'On 

secunduin .jmperJúm;' pede· um. armistício,··' Para este 
·''armisticio;'. o LEGIONARIO entra, ·não só afim de aten
der' ao .a.ugu~fo :pedid·o; mas." de granéi. coeur", como quem 
re.aliza .'u!'lla velha. asp:raçã·o. ·.· . . . . · .· . 

. Lembro-me de uma con·vefsa.· qu.e tíve, ainda não ha mui~ 
-to com· um distinto Sacerdote de outra Diocese, que· me 
adonselhava sileneio. a· respeito" dos· assuntos de-batidos 
em ínaterla de A. e. E .eu . lhé d is.se' que· só· i:ilenciarfa, 
·ou ã v:sta ·cl.é uma,' solução .dada pela, Autoridaclé, ou, n'a 
falta· desta solução forçado pela d:sciplina -que devo à 
AÚtorldade compet~nte, Esse Sacerdot'e insistia em· seu 
ponto. d-é "vista. E eu lhe· res;,ondi: 'a meu ver, paz r.a 
estagnação da .'ambiguidade;, s.erá para a·:.A, C. urria rui• 
na.' Mas a ·paz à vista· ele uma solugão dos pontos eon-
trovertidos é o meU' sonho dourado. ·. . . 

· Ora a Pastoral : do Sr, o. · Càrfos Car,nelo de Vas• 
concêlo~ · Meta· nos.fala. ni.sto,·' num. armist:cio "não: ~m 
.carater 'clefil:,!tivo mas em ··carater de emer1-encia", que 
-durará unioa e :.exclusivamente .''enquanto momentosos 
assuntos· não forem julgados· pelá Comissão ·EpiscopaÍ 
da Ação Catolica". Que melhor, .senão esta espera, que. 
não é a' estagnação na· ambiguidade, mas o .luminoso e 

· seguro prenuncio da Verdade? 

E; insistimos; que. mai3 pod, clesejar um espírito .,.,. 
dento de: Vertiade? O pronunciamento da Comissão Epis• · 
ccpal serã. um. autentico divisor de aguas.. Os que o 11ca· 
tarem - ·e será, nós· o·' desejamos, -.a totalidade absoluta 
-· revelarão possujr o verâadeiro-espiritci da lg·reja-, to• 
-do fe;to de ·obediencia incond:cionat a autórftiadc de Pe, 
dro e dos. s·is'pos; · Para essis catol'co~, desempedido de 

, prcblen-:as _internos, o campo -abrir-iie·á,. inais atraente e_ 
. empolgante . que nunca, a seá_ra do · apostolado no afcr• 

vóramento <!os bons e na expansão do Reino de ·Crilõto. 
1intre. os infiéis. Os que não o aceftarem, é ·não p:rmita · 
Deus que os haja, desacatarão a um témpo os Bispos, São 
Pedro e o proprio Cristo, Manifestar-se-ão teim.ocos e es
teréis .fomentadores de· dissensõe3 i: de contenC:as, sem e a• 
dores de··joio e t!e sizania. ·serão m'.licianos dignes de fi
gu,ar nàs legiões deciâclentes 'e. vencidas de Çonstantino 
Dracotés, nunca· nas legiõe.: ·vencedoras e realizadoras cio 
primeiro e grande Constantino, 

* 

Todo_ o· a·~niist:Cio é congraça.mento, t.'lJsmobi!:zação, 
suspensão de ·riu·alquer altercação doutrinaria, esc;uec:me,i· 
to voluntar: 0 de'.que_ixàs pessoais, introito de v:da nova. 

. Pa.~a este .irmisticio, o L~GlôNí\RIO entra .. afirman• 
,do.aos tjue se sintam m11goadcs. com alguma palavrà sua, 
que nunca foi esta sua intençáo.' E que dá p·ór esqueci• 
das as magoas qüe no ca!or d.a refrega se lhe tenham' 
causado. . . · . · _· . .· 

Cessou· o .passado,· e toda a nossa atitu_dé;.consl~te· em 
trabalhar na saâra do. aposto!ado, olhos postos· na Au.to
ridadi; da Comis::;ão'. Epi.~copal, da qual esperamos 11. as-ua 
viva da Verdade, _c,om. ~· sedenta e abrasada sof~cguidão 
do cervo '"ad fontes aquarum". · .. · 

Esta .Verdade, os catolicos genuinos, qualquer,'_que se
,Ja sua presente. 'po!lição doutrinuia, estão prontos a acei
tar'. ainda que discrepe de. todo em todo, .de seus por:itos 
de vista indiviciua:s, qu~ sacrificarão sem merc~· nem pie
dade ·para. estarem em tudo e por tudo, 

· com à Igreja· 
c'om a•(greja

c.om ,a Igreja. 

·e··. '·.···A···.·., ..•... ·.·.:T.·· .. · o· ··L 
', . ' . • I ~ . 1 oos 

Comprem, exclusivamentê s~as Jóias e seus . presentes na conhecida 
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Ynico1 11u.11c.eisionario1 do,. AFA\f.\ 
DOS ,relogioa • ELE c·T R A • · 

Festivamente -· recebido · o Ixmo. Sr. Arcebispo Metropolitano 
(Conclusão da 1.ª pag.} 

O CORTEJ.O 

Oberlecendo ao edital da Curia Me
tropolitana, .as as.sociações re]igio, 
sas e os f'éis em geral formavam 
alas, ocupando os pa_sseios i:la· Praça 
do Pat~iarc:i. rua Libero Badal'ô, 
Largo d.e Sã~. Be1ito, 'Viaduto .e Lar
go de Santa Ifigenia. No cortejo; que 
rfrocessio11almente conduziu S .. Excia. · 
para a C~tedral Provisoria, tcmou 
\>arte· ape1ías o Clero Secular e regu
lai•, bem como os Seminarios respec
tiv_os. 

À 1_nedida que se: aproximava O' palio 
conduzido por · Sacél'clotes da ,Arq;1i- . 
diocesé, e ~ob o qual se· eúcontrava 
S, Excla. Revma., o Sr. Arcebispo 
Metropolitano, . prorrompiam entu
tudiasticas e cáforosas. salvas de. pai~ 
mas, destacando.se o entusiasmo :na
nifestado pelos éolegios da ' Ca
pUàl. Ao chegar à, Matriz de .Santa 
Ifigenia, S. , Excia. elo cimo- ·.dcs 
deguus ela .escadaria da Igreja, VQl
tado. para o povo e rodeado 
.pelos Exmos. Srs. Bispos e membros 
do governo do Estado, r<lcebeu a cor-

. -dial ·saudação da· cidade de São Pau· 
lo, feita pelo Exm,o. Sr .. Prefeito da 
Capital, Dr. Franciscó. de Prestes 
Maia. 

e nr. . companhia. de: D.· Silverlo, prova-· 
· do fina:lnicnte em longa carreira 110 . ser
viço . da câusà piedosa., apresenta-nos · 
Vossa. Excelenclll, Reverendi.ssima -tOdas 
as · credenciais de .. sabedoria.;', da. .opero_
sldade e da. bondade, ·para o desempenoo 
do·· cargo maxlmo cta 'nossa província. 

·Na.o cabe . aciui, , mais pormenori~da 
b'iagrafià de Vossa Excelencia Revcren-· 
díssima, mesmo porque, = ·expf()Ssão do 
poeta.. inglês, "quem constroe uma lgÍ·e
ja. ao Eenlior e não 'à fama, esqueca de 
a~inar seu nome no ma.rmore "·e.o vul~ 
to : do · construtor pa.si;arâ. a ser o. do 
proprio monumento. . . 

Mas os fieis agua.relam o seu ·pastor, 
m rellglosos,o.seu ·chefe, os proc~i·es o 
seu .. cómp,anheiro na considera,:ão dos . 
grandes fatos sociais ou humanos . 

Ai>rcsentando ao. novo Arcebispo' de· 
São Pai.tio· as bOas vinda.; ela · Cidade e 
do seu povo, trazemos-lhe os noss~s sin
ceros· votos do. mais dilatado e glorioso 
ministerlo." 

Te1·min.ando . a oraçãO, S. Excia .. 
Revma. ,cumprimentou amavelmente · o 
Sr. Prefeito da Capital' e cieú entrada. 
solem, na sua· Catedral, seguindo -minu-'. 

. ciosamente <i ceremo:1ia1 prelátlcio. . 

çe.cÍiago e Presidenté do ColendO Cabido· 
Mttropolitano de São Paulo, cm memo
i·avill oração, saudou .ao Exmo. •Sr. D. 
carios Carmelo de Vasconcelos Mota em 
nome do · Clero e dos· fiéis da ArquidlÓ
cese. 

Mons. Arcl!(j.iago recordou o Significa
do do chapeu :que .se via no trono du. 
i'a.nte a vacahciâ 'da Séde: era o sinal 

:de Juto. pela ansencia do Pastor.~ Hoje 
es.sé lut::i se convertia em á1egria, pois 
s: Paulo· recebia o novo Chefe espiritual 
na. pés.soa ·ao Exmo. Sr. D. Carlos Car
melo. de Vasconcelos Mota. 

Teve S. Revni.a. pa.Iavras ·de carinho 
para. com os Exmos. Bispos presentes; 
apresentou- ao Sr. Arcebispo o· Cabido e 
o Cler9; ·rememorou os Exmos. Bispós 
que . ocuparitm o Solio Episcopal de S. 
Paulo, desde sua creação até o màlo
gracto e saudoso . D. José Gaspar de 
Afonseca e Silva. 

Saudou ao Sr. b .. Carlos Carmelo .com 
, protestos · de amor filial obediencia e 
v~tos de. longo8 e dilatados anos; 

COLETA DA PADROEIRA 

· e<1piritos, lltn gtande estuario de al
mas, um grande mar ·de esperan· 

. ças para a, Igreja Catol'ca. Para a 
Igreja una e. indivisível, a imagt>m 
do proprio Cristo. presença do prfl
·prio céu ·entre os vivos, lelnbnrn· 
ça dJ, redençãó para as almas; re
fugio dus de_sesperados, 1iorto se;;u-
1·0 dos que conhecem o que de vazio 
-existe nas grandezas e nas pompas 
deste pobre .mundo. Sei o quanto me 
pesa de responsabilidade no l)csto pa· 
ra o qual fuL destacado. ·sei que a 
l\litra: de· São Paulo tem assenta,lo 
por ·Sobre algumas das mais invulga
res cerebrações. do Episcopado í'<a
cional. . Os· Pastores que entre vós 
têm estado;· desde aquele diligente 
D .. Bernardo. ·Rodrigues Nogueira, r .. 1. 

meado por Bento XIV em 1746 pna 
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Damos a seguir a ora.ção de S. 

,. Excia.: 

Primeiramente tomou o hi.ssope: de 
agua. benta, com- a qual sé. aspergiu, de

. póis 'de· te-ia. apresentado aos Exmos. 
Srs. Bispos, asperg!rido em seguida. aó 
Clero e ao·, povo: Fói . então incensado 
pelo .sr. Arcedla-go: do. cabido. Metr-'.ipo
lltano, dirigindo-se lmediatamenté. para 
a. Capela do Santú.slnio Sacramento, en• 
quanto' ·o coro /;lo . Seminario central' da 
rnia·cufada Conceição do Ipiranga,, .alter
nando· com o Clero, cantava magestoso 

Apó.s a s:iudação I do Revmo. Mons, · 
João BaptÍsta Martins Ladeira, ó. s1·
Arcebispo dirigiu-se para o Altar Mór, 
onde, tendo deposto Baculo e Mitra, su
Qiu os cieii'r.aus, dirigindo-se para o la~ 
do _da .Epístola, e ai,· segundo o cere
monial da possé 'da catedral, .cantou à 
oração da. · Padroeira, Nossa · Senhora da. 
&.5unção. 

i\sP.ectos ga CQE'gaQa 9.!: §_, fi=iSl.ª-· Q Sr. ~r.ceJ>Í~p~ . 

"Excelmtissimo e cReverendis.simo ·se
nhor D. carlos ca~melo. dê ,Vasconcel'1S 
Mo.ta. 

Ha. cerca de quatro anos, no mesmo 
portal desta. igreja, 110 . melo· da .multi
dão e · doo aplausos, rcéeblamos· e .sau
dá.vamos D. José Gaspar .dz · Afonseca. · 
e Silvá, . o amado Arcebisp... · tãó pre~ 
ma.turamente subtraido ·ao· nosso con
vlvlo. Seja-lhe uma homenagem., e a 
mais justa, esta· recordação ln!éia.1, que 
é. ao mesmo tempo um memento à; 
transitoriedade humana;, diit.nte .· da per
manencla. dos · sentimentos e das lnstl-

. tuições· tuhdamentais. 
Hoje de novo acorre o povo e engala

na~se a. cidade, e não sãci excessivas es
tas honras. p0rque elas objetivam · um 
dos ma.is ilustres filhos e· esteios. da 
Igreja ·no Brasil. 

Oriundo duma.. · p1-ogenie notavel nos 
fastos da historia · e do governo monta
nhês,. logo inlcladÓ nas hlln'lanldades se~ 
ria.mente conceb~; éxpéri,nehtaclo em 
passagem.-breve 'mas profictia pelos ·ne
gocios publ!cos, acrisolado nos·, estudos e 
~a11 me<litagões da. formatura, religio~a, · 

Te Deun1. · · 

Após a visita ,ao Santi.ssimo, deu-se a. 
cerimónia· da, . . 

ENTRONISAÇAO · 

No meio da. Capela i1:õr, acolitado ix:c. 

PRIJ\{ElltA BENÇAÓ 

Em . seguida. à oração coleta,: no meio 
do a:Jtar;· S. Excia .. lançou sua primeira 

. benção . solene sob1;e, seus .qUerldo.s dio
cesanos; Nessa ocasiãO, S'. Excia. conce
deu· as costumeiras L1dulgencias de du
'zentos diru, a -todos . os fieis presente-s 
. àquelas ceremonias. 

SAIDA .E AGRADE.CIMENTO 

'Após a. benção, ,no Trono, ç!ep<iz s. 
Exciá. os paramentos sagrados, tomou 11. 
capa. magna; e encaminhou-se para. a. 
Capela do Santissimo seguido dos Exmcá. 
srs. Bispos e precedido élos Revmos. 
Conegos, · 

Ias. dignidades dc:i Cabido Metro})Olita-
110., ·s, Excia. 'depoii .iÍ. BacÜJo e·. a. Mitra 
e :tjoelhou-se. Ao0 la<lo. 'd.a. Epistola Moru;, . 
Arcea.díago canta·. a. oração · uturgica, 
que pede á ·neus. Nosso senhor às .ben- . 
çãos sobre· o. novo Arcebispo. Levanta-se, 
então, s. Exci9,.- e 'sentá-se· no . :rron9, 
onqé recebe a. homenagem singular de 
todos. os membros. do Cabido Metropoli- Termina.da. a. visita ao San.tisslmo, re-
ta.no e. do Clero Secular & regular · da tirou-se S. Excia. da. Igreja, a cuja por-
Arqulcliocese,. be,m• cómo · do: represen- · ta depoz · a. capa magna, retomando a 
tantes· de. ambos os Cleros do Interior muri;a. 
do Estado e dos. Seminaristas, . Deante· da Igreja de Santa Ifigenia. 

·. Téti'ninada.s éstas hoinenageµs, estan-. 0 ·aglomerava-se'Ul)la muitidão enorme_'de 
do todos sentados; Bispos,. me:mbros· do fieis e Oléro qué a.guardava s. Excia. 
Go\<etno ·~ todó. o Clero,· o ·'Exmo. Mons. Revma., o·sr. Arcebispo, tenJo ao la.do os 
Dr. Jão Ba~tl.sta. M;artlµs. Ladelrà, Ar•·, ;Exm,o.s, 1Sr11, ~l.s~~ i º~ ~e~~=~· ®. ~Q.• 
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Aspectos c'ia chegaôa de S, Excia. o· Sr .. A:'.cebispo · 

vemo, dJ alto da escadaria·, da Catedral -NO. PALACIO' SAO LUIZ 
Prov!soria dispoz-se · para· agradeter'., as' · · 
homenagens que lhe haviam. .sido· pres- · . De Sa,nta: Úígenia. nossa, reportage:ni , 
tada~. · · , . · · l'Umou pará .. o- Palácio São Luíz, onde 

Disse s. Excia, que era justo, que 'da- ·chega.ram os ;Exmos. Revmoo. i;,rs'.· D, 
quelé inesmo lugar, ónde recebeu a arria- Andró dôlmbra' Bispo: de ·.Barra, do .Pi• 
vel saudação ·do dovemó e: dó ·Estado .rat, e:):,,' .J-Oão. da; Mata, :Bispo de Má:
de sâ:i Paulo, por meio das, paiavras. do. ns.u:i, seguidos do; Exmo .. e· RBvmo .. Mon
si•. Prefeito da capital, a;:ràdecesse · ele 'Senhor· Monteiró, 'Viga.rio Gera.! do Ar
aquelas homer,agen.s tão carinhosas, que . cebisJ)lÍ.clÓ. Chegavam tamberri figuras • 
lhe eram prestadas_ ·· · do Colér.do·. Çabldo · Metropolitano,. :do· 

'° . s E . ·s· ·., 1 .· t c12ro;' da.,impr.ensa.,. todos .recebidos com --~coraou . xc1a. que ao ,,au o e-
ve a ventura. de ter sido, o berço.· da P. a~ a fld!Üga '.gentileza• dod¼vmo. Sr. co-

neg:> .Sjlvio :de 'Morais" Matos, Mordomo 
tria :Srasileil·a, quando o primeiro·. im- dó Pâlacio'Sáo,Lu,is.. .·. ·. · 
perador proclam~u a independencia do A ·Resideiicia' Arquiepiscopal apresen-:--
Brasil, dando-lhe nascimento cómb Pa- · tavsi aspEÍéto' _fé:Stlvo. seus esplendldos: 
tri:,. 'livre. Nessa ôcasião, a,p1·ime1ra sau- ilalõeJ, 'decorS4os ·com O ni.ais fino gOs-
dação que se fez ouvir, ·para comemo- to, .se abria.pi' para receber O novo .. Ar•.' 
·rar uma data tão gra11diosa, fo.i preci-
samente o hin:i da· Igreja, o soiene Te cebispo. . . · 
Deum, cantado pelo Bispo da _então Dentro em' breve,' em .cano de Estado, 
Provincia.. Antes mesmo do . BrasiJ,.. tet' citegàvam os. Exrnos, e Revmos. Srs. Ar- . 
hino proprio, seu primeiro hino foi o cebispos · do Rio· . de Ja·neiro e de , São: 
de ação da. graças. ao Deus Onlpoten- Paulo,. acompanhad.os: do Exmo •. Sr; .I)l• · 
te. É por isoo que, comei uma especie terventor · Federal. DeJ;cendo .. do autolllO• · 
de retribuição·. quando ' nos esp1endóres vel sob pàimaÍj, o . novo Arcebispo rece-
da liturgia, ergue-se, à ·hOra. da Mi.ssa, · beu ·,os cumprimentos do Interventor. 
o Senhor cios ceôs. · e dá terra, . ouve-se · F~deraJ . 1úe ·segue em· companhia do Ar• 
o hin:i nacional, que é o. agradeciJ.nento cebispo dó Rio de· Janeiro, .. á quem v:at . 
dr, patria brasileira pelas ·graças rece- acompanhar ao Semina.rio. Central do· 
bida:; de suas mãos dadivosas. Ipiranga; · onde está hospedado. 

Dissa S. Ex eia. que, cem aquelas pala~ Log;> em ;~eguida., -~ Exmo. Revmo. Sr. 
vras queria agradecer as homenagens Arcebispo".Metropolitano se dirigiu à sa• · 
que lhe haviam sido prest'adas pelo ·sr. .la. de recepções, em que ~ encontravam 
Interventor Federa:!, pelos representa,n- · o EXmo. ·e Revmo; Sr. D. André. Goiin
t&s d~s Minietros da Justiça e dá auer- tira, · Bispo· de· Barra. . do. Pirai, 'e os 
ta, pelos Srs. secreta.1'ios de Estado· e -Revmos. · Mons. · Nicolau. Cosentino,. pro-
Presidente do Conselho Administrativo· vedor gérál dá.· Mitra, Conegó · . Lµiz 
e demais autoridades.. Saliérttou · a, re- Gonzaga d_; Almeida, Vigário .de Santa. 
Jigiosidade do povo bandeirante, teve pa- CecU!á, Conego João Paveslo, cer.1mo-
lavra3 carinhosas para. ·com oiUieis· que· niario do SoHÓ, ,conego Agulnaldo JQstS 
o . recebiam tãó cordialmenté; dirigiu-se Gonçalves; Cllra. da catedral, conego_ 
ao .Cabido e a.o .Olei-i:>, a qúém ·apresen..: Silvio ... de ~Moráls, Matos, .Mordomo do 
tou. ·como modelo sacerdotai' ao gran• Pala.cio, Conego ·A!onso Chiara.dia, ca--
de D .. Antonio Candido de. Ah;arenga, ·pelão da· ôrderil IIÍ. 'do Carmo, Cone
que, disse S. Excia, foi o -máior Bispo'· ·go Bened1tc:i Marcos de Freitas, SBcret.a• 
do Mara.ihão. Manifestou s> Excia; o. lio d:> Cabido, Mé'tropolitano. . 
desejo de s~gulr as pegadas deste ante• . O Exmo;):- Revmo. Sr. Arceblspo Me .. 
cesso., já qi.te o havia imitado no.··fato tropolitàno: travou'; ,então, 'animada pa-
de ele tambem ter ocupado. a sede d-.:> lastra. com os pre~ntes, tendo t!dÓ .!)a ... ' 
Estado do Norte antes de ser transferi-· lavras~ de·· esjnclal- elogio para o. Con ... · 

·dó para São Paulo. gresso· Ei.tcaristico ·de: Manaus,· organi• 
_Lembrou . as figuras inesqwiclveis do- zado pelo Exmo. :e Revmo .. sr. D. João· 

sr .. I:>.- Duarte Leopoldo. e ,.Silvá, .'-que d~ 'Màta; solenida.de,·muitó ,to-cante, que 
·abriu uma pagil).a nova.ná historia EC'le- em . 'um de seüs atos. constou de. um,a. 
sias.~lC3 -Brasileira, com a , criação da grande 'procissão eucarist.lC11,_ 1luvial :de., 
Província Eclesiasticà de Sã.ô Paulo, ho- · quatorze dias, durante os lluais o:.sàn-. 

tissimo:'sacra.mentp ia .ná. náU' càpita-je talvez a maior do mundçi, não ·,ape- · 
nas pelo ,nuniero de suas ,Dioceses,. co- neà, homenageado por.toda a tripulação, 
mo tamb~m pelo °brilho dos seus:ExmQS. tendo por.fim :chegado a.Belém ·i!o-Pa• 
Bisp:s Diocesanos e pelo . ardor da Fé·, rá, onde. era Areebispb"O, Exmo. Sr. D, 
dos seus fieis. Teve ainda palavras ca- ·Ja.ime'.de' Barros camara. 
lorc~as para com O povo de São: 'Pàuio· Servindo um caliçe de··v!nho aos j)re• 
e terminou dando unia · benç.ão aos pre-. sentes,· S. Exclá. Revma .. à.inda ficou· em 

côn\iersá, . entrefa.n. to-se' com eles ·..vir Ilentes e a. toda a Arqui.a.·.iocese: · · ,,-
. algum tempo, recolhendo-se· aos sew,: 

Tendo0se despedido Individualmente· .-aposentos, 
dos. membros do· Governo e •Éxmos. ·Srs. 
Bispos, S. E}:cia. rodeado dé seu.· E:Í~ro, 
encaminhou-se_ para ·O ~arro do Estado 
indo para o Palacio .Sã~ Luiz, · tendo 
.sido acompanhado por menibros do ca
bido Metropolitano. 

Não Desperdice! 

A IRLANDA E A POLONI( 
A cafolica Irlab.da tem .manifestado~ 

pela voz de ·.seus Prelados, profunda . 
simpatia ê perfeita compreensão com. 
respeito a. Polonia invadida e saérüi ... 

1cada· pelos nazistas e pelos bolchevis ... 
· tás. Ass~ .falá -0 Exmo. Revmo, , Sr. 

Bispo dé: Achonry, em Carta Pasto .. 
ral: "A Poloniá est.i ·sacrificada • e 
ameaçada ·,dê a.1iqtiilamê11to.··.Rezémos 
fervorosamente'' para que. isso: não·: se 
reà!ize: e •Para _'que éssa: grande 11á'çã~ 
.ressurja de· novo . das suas ruínas .· e 
desfrute outra vez. da sua ·1iberdade··a 
da . pa,z, a fim de· reêobrar o · ariifao: · 
prestigio e grandeza'.'. . . 

Instituto Moderno- , 
PRAÇA DA· S8 N.0 . 163· 
....., SAO 1•AULO 
- FundiÍdo ein 1917 -

DAC:J ILOliRAt lA' 
JAQ• ''GRAf IA . 

O· .Melhor Ensino 
Pelo Menor Preço 

SINU J·EsU.''. 
(.Conclusão da 1.a. pag.) . 

manual, do mesmo modo o governo do Cêu, da terra .e do universo inteiror. 
não poderá; até o fim ·do mundo nem susp.endêr·por um instante. nem .. re~ 
tardar, nem impedir este doce bater de 0 Meu Divino Coração". (S~nta Gér~ 
trudes, "O Harauto do Divino Amor", tradução segundo a· edição de sore~· 
mes. Mame et Fils, et~;tores. Paris, vol. 1, pag. 268), 

Assim, pois, o programa de governo do novo Prelado ·- "ln sinu Jesu•• 
consiste em abrir do modo mais franco. possivel os mananciais de yid~ 

que brotam do coração de Jesus, de inserir toda··São Paulo, com seus pa·là• 
cios e suas oficinas eom seus centros ·de estudo e. de diversão,. de· arte e _d-~· 
trabalho, no grande e adoravel _movimento de, slsto_le ·e de diastole,que inun• 
d.a a Cristai;idade com as graças brotadas do· Coraçã_o de Jesus, e que .leva 
para o Coração de Jesus todas as. almas, que Ele .quer salvar. Fldiillsstmci 
devoto de São João Evangelista, o novo Arcebispo quer que a seu exemplo 
todos nós tenhamos os ouvidos· atentos às pulsa·ções adoravels do Coração 

· Divino, Elas, e só elas, saberão apagar derltro de. n6s o tumulto 
das p~ixões desregradas, o fragor_das rivalidades; das co!Úas, dos rancores 
que dilaceram o mundo contemporaneo. Ao som. divinamente suave dessas 
pulsações, ouviremQs a Verdade, seremos inundados -pela Vida; e· na slstoíe ~ · 
diastole espiritual do Coração de Jesu.s encontraremos 'o Caminho; . · · 

Não poderia ·haver màis belo programa.· Para n6s pà'ullstas · esse pro•· 
grama-.constitue, ·nos labios .do novo Pastor, uma confortadora. esp~rança, um 
sa_nto estimulo a u;n devot~'llento Irrestrito, a ·uma filial, é· rupeitoaa co• 
operação. 

(1) O J,egionnrio 1>nblieou este_ '.ftÍ'tlgo· em 27' ·. de, agosto p. 11, 'I 

CASA. CORAÇ40. DÉ JESUS 
ESCOLA·. PROFISSIONAL DAS IRMAS . FRANClSC~NAS 

Cursos: dii.lrnos e noturnos -- Matr.iculu abertas~ 
Paràiso-..:.. São·-·PauJó ·4

·:-•• • ••• ·' 

Rua Afonso· de Freitas, 575. - Fone; 7;-740!! , 
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Anuncios: 
Peçam tabela, aem compromisso 

Não pul,Jicamo& colahoração de pes
soas cxtrarJias ao nosso quadro do 
i-ed,:,,lo~cs. · 

-1:rradicionalmente se en.slnou e profes
sou na Sta. Igreja, seguindo a dOutl'ina 
<;lo Doutor Angelico, que o fim do ma• 
trimonio era a prole, e que os outros 
fins que se obtem por méio deste Sa
crnmento, como o "remedium concupis• 
centiao", p. ex. são subo1·ct:.n:i,dos a es~ 
te fim primario e principal. 

Ultimamente esta doutrina foi sub• 
metida à critica por alguns teologos 
modernos, como, para Clar um exemplo, 
o Dr. rkrbert Domns, da Onivernida do 
Breslau que, no seu livro "Du Sens et 
de la fin du Mariago" pa~. 85 .e ss., ba• 
seando-se na biologia m,derna, preten
de uma correção n.a. doutrina tradicio• 
na!, pelo estabelecimento de um fim 
em si memno da união conjugal não 
:cubord:nada à procriação. 

Não vamos aqui examinar. os ponto.s 
de vista do professai• de Bresiau, que se 
atem excessivamente à consideração das 
relações entre os esposo.,;, com certo es
quecimento dos argumento,s de ordem 
geral e social que resolveriam as ob
jeções acumuladas contra a :loutriua de 
Santo Tomás, e tiradas aos callos em 

BOMENACfM AO REVMO. PE. 
'·JOSÉ REYNERI 

-~ 

o 
do Inspetoria Salesiana 

ilustre representante 
da Congregação 

do Sul 
do 
de 

·Brasil homenageu 
Superior (1eral 
Bosco 

Revmo. 
S. João 

· A · familia salesjana de São Paulo 
J\ospeda neste momento. ·o Revmo. 
Padr ~ -José R< ·neri, represenlanlc 
do Padre Pedro Ricaldoni, Superior 
Geral da Oongrega,;ão fundada por 
S. João Bosco, que tem sido alvo 
'de dive1·sas h<>mena«<'Jl.S orcstadas pela 
Inspetoria: Salesiana de Nm,sa Se
Aihnra Auxiliadora (do Sul do Brn• 
tlil). 

Entre outras manifestações de 
simpatia ·e apreço ao Padre Rev
neri. foj oferecido a S. Revma. dia 
14 pp .. · tn11 ··«lmoco no [,iccu Cora
ção de Jesus. Tomaram parte no 
ei:(ape ó Exmo. D. Vicente Priantc, 
Bispo de Corur,.bá: Padre Dr. Or
laado Chaves, Inspeto, Saledano 
para o ·Sul do Brasil; Padre João 
Batida Cosia. Diretor do Liceu "Co
l'a:;ão de Jesus": Padre Jofio Re?.en
'de Costa e o Dr. Omelio Teaní. Pre
fogico "-Pio XI"; Padre Luiz Marci
ga!ia, Diretor do Instituto Profissio
llal "D. Posco''. ale;n de diretores de 
outros fr .titutos, Clerit<os, Tcologos, 
sidente 'da Unfüo dos Ex-Alunos D. 
l'etoria · e Conselhos da União dos 
Ex-Alunos SaLsianos. 

Durai.te a rfül)Í[ÍO fizeram uso da 
):>alavra, saudando o Padre "José 
Rayreri, o Padre Tr. João Rczc-n
Bo.sco, ent.reganllo .este_ .ao. R. e. fospe
tor uma soma para a bolsa de cstu
pos e fo.rmação de un, Sacerdote -

cc.:inhosa 
Rey11erí. 

saudação ao Revmo Padre 

Por fim, o iiustre reprc-sentante do 
S,,períor Gera! da Congregação Sale
siana ,iMr,1dcc~u a· hom('nagem que lhe 
era tributa-.1 tendo-se refol'ido, pa
ternalmente, t cada um dos oradores 
com palavras de afeto. 

FESTA K;-r :·TrVO-RECREATIVA 

--~ lardc, no patio central do Liceu, 
re~tli;,;.:iu-~e u:c_1 t---J,•_;ta esportivo-recre
ativa, com numerosa assistencia de. 
fa:ni1'% de alunos e demais convida
dos. Nessa ocasião, o Revmo. Si-. Pa
dre José Reyneri foi saudado pelo 
R .:vmo. Pti • , Inspetor, que pro11un
c;0 .. ~ e:· o discurso, saudando na 
pessoa do Padre Reyneri o venerando 
S-.ipcrior Gemi da Congregação Salc
: ·"na. Padr, ::'cc;r, Ricaldoni, e res
s~.Jtando o doe ·nvolvJ:-1ento da obra 
~ales.- na na Inspetoria do Sul do 
Brnd:. 

Fi1.,.lmentc, cm nome .da União dos 
Cooperados Salesianos, saudou o ho-
1ne:i~0e·•.do o Sr. Joâc, Alberto Bressa
nc, vier. - . ,~;,, .:nt( da referida entida
C:.e, que cnal~LceL: as obras de bene-
m"'r, lil e .idade praticadas pela 
Cc .. <;. !csiQr ~. e reafirmou a 
soll ~.aricdade e cJoperação das enti
dades filiadas y causa de D. Bosco, 

A 1 LHA DA 

que, antecipa.damente, se sabe da im
possibilidade .da. proo1·ia.ção, e nos ·guaili 
não obstante, a união conjugal é licita. 
e o _matrimonio deve continuar indls,, 
sotuvel. 

Queremos, apenas, cientificar àos nos
sos leitores que a santa. Sé .censurou tais 
opiniões reafirmando a. doutrina ti:adi'. 
cional 'e proibindo que se sustentem 
doutrinas como essa a. qt1it acima· nos r~
ferimos. 

Eis a tmdução do texto do dcc;cto 
· da. Suprema. Sagrada· congregação· do 

Santo Oficio,· sobre esté auunto, publi;.; 
ca.do na. Acta. Apostolicae ~dis de 20 
de abril deste ano de 1944, ~g. 103: 

"SUPREMA SAGRAD.\ CONGRE 
GAÇAO DO SANTO Of'JCIO 

DECRETO 

Sobre os fins do llbtr.lmonb 

Sob1·c os fins do ma.trimonio, reJação 
e ordem ,entre des. nestes ulilmOs anos, 
apareceram algumas 'publicações, que. 
ou afirmam que o fjm pi:iJnarJo ,do ma-
1rimonlo não é' a · geração da. prole. ou 
asseveram .que Oti fins secundariois não 
:sã1» subordina.dos 31> fim priinario; mas 
dele independente, · 

Nestas elucubr~, dh:ergem os au• · 
tores, uns dos outros, a.o designa·rern o 
flth primario do matrimonio, assim; p. 
~.-.., estabtlecem como fim "priDUlrio do 
n,atrimonio: o complemento e a. pct·
feição pessoal dos cónjuges, por melo de 
uma -perfeita comunhão· de vida e· .ação; 
o amor . .mutuo e a união dos· conjugu, 
~ ser fomentada. e aprefclçoada. pela. 
entrega psíquica • 6omatica da propria 
pessôa,; e 'outros ~m.elhantes. 

Nestes .escritos, por vezes, às pala v1·as 
que ocorre.m noi; documentos ·da Igreja 
( como sejam, p. ex.' Jlnl, primario, . .se

. cundario} ·atrlbue-.se um. sentido que 
não convem .a. estas palavras, segundo 
o uso comum dos tcologos. · 

Este novo mo.do de pensar e-· falar é 
de natureza a fomentar erros e incer
tezas. Para afastar uns. e outras, os . 
Em1nentissimos .. e Reverendi.ssimos Pa
dres uesta Suprema Sagrada Congre
gação, preposto,s às COUSIIII de fé e cos
tumes, na \•eunlão plenária, realwda 

· na. quarta-feira, dia 29 de Março de 
1944, à questão proposta: "Si se po
de admitir a sentença de alguns auto
res 1-ecentes que ou neg·lim que· o fim 
-prjmario do matrimonio é a ger~ção 
e eclucação da prole, ,ou ensinam que os 
fins secundarios não ;cstã-J CSJ;encial
:mente subordinados a~ fim pr,imario, 
mas são igualmente principais e inde
pe11dentes"; · decretaram que 5e devia 
responder NEGATIVAMENTE . 

E na apclióncia, concedida quiJlta,sfe,i. 
ra, dia 30 do mesmo mês .e .a.110 ao .Ex, 
_e Re\-mo. Sr. Assessor <lo Santo ,oficio, 
o Santis5imo Senhor Nosso Pio, por di
vina Providencia, Pap11, XJI, tendo re
cebido uma relação de tudo, 4J.rnou-ije 
aprovar o presente decreto e mandou 
que ee publicasse. 

Dado em Jtoma, do Pala.cio do Santo 
oficio, dia l.o de Ab1·1J de, 1944, 

1. Pept>, SlJl)r. ·s. cong. s. otr,·" 
Notarius. ' 

ESPERÀNÇ.t\ · ( "Bolsa Padre Maria Maspes"). O 
:Padre João Batista Costa, Diretor do 
;Lice·J, , (iepois,. <:le ;aupar o homena
geado, fez entrega de um;:, bolsa de 
i: tudos, qu(;: tomou o nome do Pa
õr: André. Da,T . , antigo inspetor 
salesiano desta 1·egiãu, oferta c~sa de 
todc_ ,.. diretores das casas salesia
nas ao Sul do Brasil. 

De Cruz O' Alva 

Falou i: .>r ultimo o· Rcvmo. Padre 
!'/'l.velin~ C'.anazzi, que em nome dos 
iah.tnos d, ir,xtc~nuto pas~ou às' mãos 
do Revmo. Sr. Padre Inspotor mais 
:uma bolsa de, estudos para mante·· 
jl.m pi,ar;te pobre nas casas de 
!fo~n.ação . ~les:ona: a Bolsa de Es, 
tudos "Aldo Farina" mnnero 2, a 
targo dos alunos externos do Li
i::eu Co,·~çâo ~e Jesus. 

O Rev.no. Padre Orlando Chaves 
leva . . t<,u-se, , :~radecendo as ofeltas 
(las Bolsas e salientando a obra das 
;vocaçõe.;, termrn,:ndo por dirigir uma 

IIOM LIVRO 
ÓTIMO AMl6;Ó 

• 
l{l)A SENADOR, FEl,lü 108 

Um livro simples como a verdade. Um livro diferente;· cujos' 'iirg{1; 
mcutos justos t1ão ele tocar seu Ideal catolico, seu patriotismo braisi: 

leiro e strn fé na liberdade humana. S poemas e 10 ilustrações. Nas 
iuel110res Jivr<!,rias, inclusive as cato)icas. 

FALTA. O PRINCIPAL 
Pe. Vicente M.-Zioni 

do S, N. D. F. 
'J'lu111 pequenino opúsculo, que resu

me tôda a doutrino. kardcclsta, lemos 
un1,< curiosa p<Jrgunta: 
-. "Que devrmos fazer para provai·. 

que a1namoi-:; a. Dcu.s?" 
A resposta. entretanto, nos descon

certa e deixa boquiabertos pel:i. sua ilo
loncidade e insuflc!encia · Alem do ~ue 
patenteia. do modo mais cabal e ln.~ofi.s
mávcl. a inaptidão da doutrina espirita. 
bisonha de tudo. desde os rudi!neritos 
da mais simples teologla, té à.· lógica 
ruais elcmclltal'. 

' - (oOo) -

Enum~rando os modos como ,devemos 
amar a Dew,, o referido ~púsculo apon
ta, e111 primPiro lugar, a oração, A se
guir, a confiança na Justiça e Bonda
de divinas. Ao depois. o amor, o respei
to e a obedirncia aos pa-is -,. pc.- últimJ, 
a Caridade para com os que sofrem e 
para com J próximo em geral. 

'l'uclo í:lto e"taria mul ·o bem, si não 
estivesse vicla<lo . por um espirita enado 
e enganado!'. Ademais, carece do pri11-

- (000) -

O melhor melo de manifestar o nosso 
a.mor para com Deus, . é c11111pr:r sua. 
vontad3 santlssima, senipre e em toda 
parw vi.:;to como o amor não se pode 
c~nciliar com a desobediência.. , 

Ora, é justamente i6to que não vemos 
/)lo Espiritismo. 

Pelo seu 'ódio extremado co_nt1·a a. 
Igreja. fundada. par Jesus ÇrL:;to, a. dou
trina de Kardeà :;e opõe à -vonta<le 
santísshna ct.i. D~us. pois que Jesús é 
Deus, verdadeiro._ Conseguintemente, no 
Espiritismo não pode lir': ·er real e vera · 
dadeil·o amor ele Deus. Q'Uando multo 
-uma simples _ .aparência. de caridade e 
de amo1·. 

Pelo seu ódio ao VigáriO de Cristo, o 
Ewiritismo ·ãesatltoriza. o próprio Deus 
que pessoalmente o constituiu chefe vi
sível da sua Jgreja. E a. desautorização 
maldosa é sempre uma. falta de amor 
incompatível com a vereladllil'a caricla
de. 

Não hã mister pros.segUir, 

- (000)---" 

A familia toda 
delicia-se co::ll 
pratos feitos l 
c~m a t"'(},,vt 

u1..s-itf · 

Se quü;enno.s· realmente salvar :i nos
sa. alma e gozar para todo o sempre 
do wrdadeíro amor de· Deú.s que hã. de 
constituir a verdadeira feliciCÍade -dos 
~onG. precisamos antas de tudo 9bede
cer tJ, Deus e praticar humildemente ;ua 
Vontade Santíssima.· 

Assim fazendo, a.m,wemo.s a: D~us. E 
é tudo: .. 

E é êsse "tudo" que justamente tal· 
ta. ao Esp1r1tJ.smo. 

Pratos feitos 
comMaizena 
Ouryeo - a 
delicia das 

criança~ .. 

:,--,, 

HORA SANTA · PARA EMPRE • 
GADAS · DOMESTICAS 

!".ca'.' •• -5., hoje, domingo, das 
17 ás 18 horas, na capela das Servas 
do Santíssimo Sacramento, á i·ua Ba
rão úe Iguape, uma Hora Santa para 
as empregadas domésticas. 

TAN-AGRAN 
Otimo fortifican. (~i te feminino 

Formula do Dr. 1 fepedino. Merci _7 
de seus . hõffl'IO;_ 

nlos especial.• Tanagran remoça 
a mulher, 

I;EGIONARIO 
' 

NO I ~-AS 
Para as suas compras de Rendaa, scd~s 

proprias para li11geric, grinaldas, vcus, 

mei,as, perfumarias e outros artigos 

proprios para noivados, 

YISITEM 

A casa onde tudo é mr:is barato, 
RUA D.t\S PALMEIRAS, 88 a 94 

;:rel. S-40íO - S. PAULO /1 

''OUEM NÃO ESTA COMIGO ESTA 
CONTRA MIM" 
'do Exmo • 
sobre o 

.Sr. Bispo 
· Rotary Club 

Lajes 

Fea aJaJ'de; cm certos meios, a cir• 
cular com que S. Excia. Revma .. o ~r. 
D. Daniel llostin O. :r,:. M., BL:;po de 

. Laje.3, Santa. catarina, !ulnúnou ,o Ro
tá1·y Clube. Abrimos aqui, espaço ·p11r.a 
divulgat, na. integra., -0 oportuno do~ 
cumento: · 

"Ca.ri.ssimos Diocesanos! Cônscios da. . 
responsabUida.4e que assumimos diante 
do Nosso Senhor, ao r.ecebermos' a in• 
véstidura. desta. querida po;·ção de seu 
rebanho, vimos hoje prevenir~v<IB dos 
perigos de uma wctedade suspeita que 
procura. infiltrar-re em nosso melo - o 
Rotary CJube, ;::'undado em Chicago 
pelo maçon Pau:! Harris, em 1905, o Ro- 1 

tary ainda que .culmina.,ido fins não _ de 
todo. aborrec.ivels é uma. nova feição 
da Maçonaria, como bem se· depreenc:e 
de a!lrmações categóricas tle iseus prin
cipais· respon.s2.ve!s. Afh-ma o fundador 
do Rota-ry: "Nosso plano exclue por 
completo o credo e _glorifica. .a. ação; e 
está. aberto aos protestantes, .aos· cató
,tcos. aos Judeus, aos crlstãos, · à.os bu• 
distas. .Diz E'.erma.11 Dons: "A moral 
rotárla não conhece nação nem 1·eli
giã.o; ·é estoicamente neutra, nó .senti· 
do màls largo da palavra.'.' -· Rono1ét1; 
fundador do Rota.ty italiano, dot.itrmo.: 
"O rota.ria.no deve prelicindir · dos dita
:nieo de tõda. a. religião. revelada.... Je
sú:s : Cristo peré.~ll seu tempo! católicJ 

roÍ!!Ziano. teu salvador é Paul Harris". 
Declara Frederico Goeman, outro líder 
r:>ta.riano: "Pen:;amo.s e jâ diuemo.s que 
es.sa criação 'lt'.aravllhosa, capaz de -ope
rar. o milagre da salv.a.çã.o dos povos é o 
Ratar, Clubz." :como ~ vê, ~ moral ro
tariana independe ,totalmente de 
Dew e de qualquer principio religi~so. 
Els a razãO · porqt.ie em muitos pai.sãs, 
as · autorid!!,des ec.Je..sla.stica.s, proibiram 
ao clero . e a:06 fiéis darem seu nome a 
essa a.ssociação. F-oi <i que tez o.epi.s
copado holllndês em 1930 e o .epí.scopa
dO espa11hol em 1939. o concilio Plená-. 
rio do Episcopado brasileiro, impôs -a 
me.5111a. proibição para. todo o Brasil 
<C. P. R. der. 25 e 146). Em matéri:i. · 
.de religião o Rótary .Clube se dec1a'ra 
completa-mente neutro isto é nem pró-, 
nem contr~ ·Cristo. Mas o p;róprio Je
sw; dl&se: "Quem não ~tá. comigo, esta. 
contra mim" .(Mat. 12,:lO). Se, porta.no 
te-. o ca~õlico qt1izer estar com Jesús 
Ci·isto não se filiará. ao Rotary Clube. 
Essa n06Sa Circular será lida. aoÁ fiéis 
em doi.5 domingos · consecutivos e traiiz~ 
crlfo no Livi-o do Tombo. Dada. e ~
d2, ein nossa cúria Diocesana de Lajes, 
ao -seis de Julllo. do ano ele mil nóve
centos e quarenta e quatro. (a) Daniel 
Hcitin, o. F. M., 'Bispo Dioc~r:o." 

(D) "Apostolo -d9 ss. sacramen
te;", de novemb1-o) 

FEDERACÃO MARIANA FEMININA 
l'IA UNIA. DE SAQ JOSE ])Q Bl>LEII~ ;,,dultos. ··;. Com ·grande, entusiasmo· e 

espirito ·çaridoso trabalharam as F. de 
.. • Prosseguindo nas comemorações· do :M. para conseguirem-as roupas neces-
30.c, anive~ario dii fundação da Pia i;,_aria.s qu~ sitin~iram ·um tdtal 'de .... 
:Unoão ~ã esta as.ociação promovendo .... 2,320 ,peças; Estas .:fo1iam. distribuídas, 

. uma semana de estudos que teve ini-., -c,mo --dl.s_cemos.·,no, d1a ·12· pp .. detde às 
.' cio rio <lia 17, de\'e11do prolongar.,,se. , ,19 horas,.;J1a ,.séde: provisorià da P. U. 
·. até o dia. 23., · · .. _ , .lgreja·:de ,N;.: S. da Bôa Morte, onde 

O presideQte efetivo dessa. Sema- '·Se íez,,uma,pe~uena exposição a1:?erta 
\ mana de Estuda; é o Revmo. Padre .. pelo Revmo Dn·etor Conego Agumal-

Domingos Casarin, D.D. Vigário da do José Gonsdvr- qu~ pronunciou no 
Paróquia de· S. José do Belém, sen,iio ato . palavras de agradecimento, esti~ , 
presidentes honorários, nas diversas Jt1u:lando as 1". de M:. da Sé a conti• 
s2Ssões da Semana, os Revmos e D.D, nuarem com essa carido~a distribui-
Vigarios das ·Paróquias· · vizinhas. ção anual tendo ·na lembrán~a os 

São· 0 ; seg\.,intes ,os l'.'radores '·d~ssa seus mc,rtos queridos pelos quaes de 
Semana de Estudos\ -Dia 17 Revmo. preferer.da aplicam os frutos desse 

· trabalho. • · Pe. Jero,imo Ve:min, M. S. C. D.D. 
Dfretor -· Arquidiocesano dos CC. 00.. TARDE DE RECOLHIMENTO PARA 
de .São Pauloé sr. ·u. G •. Malheiros, · ASPIRANTES · 
Assistente Social; Guiomar Ferrelr,,, 
Filh& de Maria. 

Dia 18: - R. P. Manuel Pereira de 
Almeida, ·no. Diretor Arquidiocesano 
do Ensino Religioso; Prof, José Alves 
de Cam~rgo, DD. Diretor do Grupo 
Escolar· "Amadeu Amaral''; cecy zen
dron, · Filha. de Maria. 

Dia 19: Cônego Silvio de Morais 
Mato~, DD. Assisténte Eclesiai;tico ela 
Obra dos Tabernaculos, Assunta Orsi
ni, · da O,: dos Taberriaçulos do Ext. S. 
José, Terezinha Reis de ·Almeida; Fi
lha de Maria. 

Dla 20;. Revmo. Côúego João. Pave
'sio, DD. Diretw· t.la Obra das Voca- -
ções Sacerdotais, Maria de Lqurdes 
Barbosa de Almeida, DD. Tesoureira 
da F. M. F., Maria José Bl"osch; Fi-
lha d~. Maria. 

Dia. 21: Revmo. conego Antonio · 
Alves de Siqueira, DD, ._ Professor do 
Seniinario Central do lpirartgà, Co-
1·ina · .Castilho~ de Marcondes Cabral, 
DD. Secretaria da F. M. F.; Sr. Mi
guel Fortunato .:... . ~ongregado Ma
riano, Aurea Pereira dos· Reis;· Filha 
de Maria. 

Dia 22: Revmo. Cônego Antonio de · 
Cdstro Mayer, DD. Assistente Geral 
da Ação Catolica na Arquidiocese, Dr. 
Euripedes C:trdozo · de Menezes, DD. 
Secretario Geral do S. N. D. F. do Rio 
de Janeiro, Madalena Chedid; Filha de 
Maria. . . 

Dia 23: Revmo. Mons. Manuel Cor
rêa de Macedo, DD. Profess,or do Se
minario Central do Ipiranga, Ernesti
na Gior<'ano, DD. PreHidente· da Fede-
ração Ma~ia,la Feminina, Stella Pinto 
dós Silntos; F::!la· de -Maria. 
eeesenC.,...rf.áa.-I ímg, _Au andoç 

PIA UNiiiO DA SÉ 

:Oa I>ia Uni.::o das F. de M. de N. 
Se, ' , '~ · Conceição da Sé, Cate
t~ :.!, de S. Paulo, recebemos o se-
guinte comun~ca 'o: . 

E' a .esmola meio para se aliviai·cm 
as .penas dos .,ceados, sendo pois mo~ 
do eficaz para socorrer as almas do 
purg.atorio .. 

Animada poi· es~e pensamento, .a 
Diretoria da P. M. Ja Sé C. determi
nou que todos os anos no mês de No_
vembro · s.ejam distribuídos mantimen
tos e roupas entre os pobres da -Pa. 
roquia. · Este ano iniciou-se· essa pie. 
dosa obra com a distribuição n·o 2.o 
domingo dia 12 pp. · 

Para isso organizaram comissões_ de 
· F. de M. que peréórreram as ruas .da· 

paroquia, fazendo · a necessaria . sin
dicancia sei-ido . encontrados 440 pes• 
~~!zi . ~êªÍ.ll.'~ e~.tr.e &rlançaa • 

Realiza-se · no dia 26, . no Colegio 
'.Assunção, das 13,30 âs 17 horas ·uma 

, Tarde de Recoll.imento para todas as · 
Aspirantes da Arqui~iocese em pre
r ,,ração à .cepção das Filhas de 
Maria no dia 8 de Dezembro, · · 

(Alamc ·, Lorena 665, bonde 40) 

1m :oLJffi\:IEN"Tô PARA DIRE
TORIAS 

:E-foje, das 7,45 às 12 horas, reaHzar• 
se-á, no Colegio Santo Adalberto, à 
rna Con;;elheiro Crispiniano, u' a ma- . 
nhã de Recolhimento para diretorias, 
sendo pregador· o Revmo. Pe. Dr. 
Eduardo Roberto, DD. Diretor da Fe
deração. 

Oficiais poloueses conduzem 
a Sedia Gestatoria 

· 'A agencia noticiosa catolica N .. C., 
·em recente ,:~Sl).i.cho da cidade do 
Vaticano, informa que um grupo d~ 
ofíck.is poloneses pediram e obtive
ram permiss~o para conduzir; em lu~ 
gar dos nobres pontificfos, a sedia 
gestatoria, em que Sua Santidade, o 
Papa rr. :sava a seus àposentos de
pois de uma audiencia coletiva. Ao 
comentar tal fato, ·. o "Osservatore 
Romano" o considera gesto de filial 
amor 'correspondido com afeto pater
nal, 

São Paulo. 19 de Xovembro de 1944 

EVANGELHO 

MEIOS DÊ 'APOSTOLADO 
VIGESIMO QUINTO DOMINGO DEPOIS DE PENTECOSTES 

(6. 0 depois de Epifania - S. Mat. 13,31-35), 

Naque.le tempo, disse·Jesus ~s turbas esta paraboia: O Reino dos Céus l 
semelhante ao grão de mostarda c(!Ue o homem toma e semea no seu campo. 
a!: ele a menor de todas as sementes quan·do cresce, porem, é o ma·:or de ·todoa 
os legumes, e torna·-si arvore, d_e ~orte que as aves do céu_ vêm ha~itar en, 
seus ramos. Propôs-lhes tambem esta outra parabola: O Reino do Ceus é se• 
melhante ao fermento que uma mulher .toma e introd_uz em três medidas d!ll 
farinha até que tenha fermentado o-todo, . 

Jesus disse- todas estas cousas em parabolas à multidão, e sem parabolas 
não lhes falava, para que se realizasse o que fôra dito pelo profeta: a~rir_ci_ 
a minha boca em . parabola, e manifestarei cousas ocultas desde a cr1.açao 
do m1Jndo. --,., 

COMENTARIO 

Estas duas parabolas se completam. 
A primeira ensina a extraordinaria di· 
fusão da· Igreja; a segunda lembra a 
franformação · total que a poutrina . de 
Jesus Cristo operou no mundo; ambas 
salientam a desproporção entre a mes
q;iinl1ez, aos olhos hUlllanos, das cau

. sas -e a grandiosidade dos efeitos. Com 
estas pal'abolas quer firmar o Divino, 
Mestre Ullla doutrina capital ila eco
nomia da· Rendeção, a saber: que a 
ofaa d:a salváção, qUer seja considerada 
na suá difusão por toda a huinanida-. 
.!e, quer ná transformação profunda 
que operou na sociedade· e· nos indiví
duos, não :.. obra humana, ín.elh6r,. não 
é obi'a que estéja ao alcance das possi
.bil.idades natU\'ais; mas é'fruto exclu
sivo da gr:iça; · de maneira qqe é na 
proporção desta que a redenção se rea
liza. - E· realmente, .qual tem sido a 
origem da vida sobrenatural nos ho~ 
mens? Uma palavra, wn exemplo, uma 
luz que brilhou efêmera, mas foi su
ficiente ·para acender um brazeiro, en
fim, um fato imigníficante. - Não é 
fora de propodto _ lembrar aqui o caso 
que -se . passou com· um ·senhoi· · herege, 
afastado da Igreja e do Sacramentos, · 
,que comoveu ao assistir a um sermão 
e resôlveu-se a uma. sincera. conver
são. Perguntado depois· pelo. pregador, 
a quem felicitava por sua conquis.ta, 
"qual o pont9 da prédica que ·mais o 
comovera, e ó decidira à emenda" . .res
poncleu: "Foi o momento em que V 
R. disse: Passemos ao segun<io ponto!'' 

• * * 

Não poderia· haver causa mais des• 
proporcionada. No eritant,o o '.l10mem 
dizia a Verdáde. NO!So Senhor faz:. 
coisas tais, pará sempre mais ·fixar es-. 
te ponto capital da Redenção: Somos 
salvo~. pela gi:aça, e tudo nos vem da 
graça. l!: .su~ eficacia . que renova 
mundos, e restaura sociedades, . que· 
abala as. conciêrtcias e reso1ve as con
versões. E o Ser.hor tem tanto . zelo 
desta sua ação na ordem da salvação 
eterna, que- f- :st.i todas as .tentativas 
que lhe não l·econhecem esta sua· in~ 
terven~o, co: , odeia decididamente 
todos os esforços, que pretendam qual
quer coisa, nesta ordem, firmados ex
clusivrunente em .meios · humanos. Ê 
.tm1a injuria, qu(! se faz· a Dell8, e _me
rece <:> anatenfa ,Pronunclado por São 
~edro contra ·,imão· o Mago _que. que
l"la comprar a. arte magica - como 
julgava ele - tle comunicar o . Espiri
ta Santo às aímas . 

Peis, esta .lição vale para todos os 
tempos. Ho;~ em dia tambem o. apos~ 
tolado deve firmar-se acima. de ·tudo 
na confiança na 'graça divina: ' Quem 
assim não pensa, quem se fia em meios 
humanos, qirfl'l'! · usa principalmente 
meios humanos, ou espera o resultàdo 
dos n::eios -mmanos ·que emprega, este 
tal nao tem ..> coração reto diante de 
Deus (Atos, VIII, 21). Ê esta a lição do· 
Evangelho, autem:~~mente interpre
tado pela Cadeira ,:!e Roma. Leia-se 
este. trecho maravilhoso de S.S, Pio 
X, na encíclica ·"Iucunda. sane" de 12 
t:. Março de 1904, <illl que o Santo 
P;;idre expõe de modo claro e inso
fisma·:el, est:. doutrina ~m · seus dois 
pontos,.ª saber,_ que se 'devem conde
n_ar aqueles que, no apostolado con
foun nos 11. iiós humanos,· e que o . 
apostolado tem sua eficacia apenas da 
graça de Deus. 

* * * 

, · PrJmciramente a condenação formal 
í:laqueles que, com intuito de conquis
tar almas, abandonàm-se a largas 
cone~-- 3es, como r..' o, apoct1>lado se 
devesse regula.!' pela prudência huma
na: "Vede, Veneraveis I1mãos como é 
gr;ive o erro daqueles que; . julgan
do por seu modo de agir bem mere
cer d_a •greja, e trabalhar- frutuosa
mente na salvação eterna dos homens, 
permitem-se levados po1 uma. pruden
cia puramente mundanas, a larJ?as con
cessões a uma pretendida ciência, e 
isto na esperança vã le conquistar mais 
fa~ilmente a b, .ev:olencia dos amigos 
do erro. Na r,aiidade elés se ex
poem a si mesmos ao perigo de perder 
a alma. A verdade é uma e indivi- · 
sível, eternamente a mesma, não se 
s1•bmete aoi, caprichos dos tempos: 
O que Jesus Cristo era ontem, ele o 
é hoje é .o será em todos os seculos." 

Esta norma vale não a:perias, no cam• 
po das · discussões doutrinarias, mas de 
modo. geral. Assim o Pontífice ·exten
de-a mesmo -às inicia.tivas que os ·ca
tolicos procuram realizar · em beneficio 
material das classes menos favorecidas 
Lamenta o Santo Padre --que por ve
zes nedas iniciativas seus empreende• 
dores "não se envergonhem de Cl ... 

·' 

brir de um veu os mais importantes 
preceitos do Evangelho. Eles· temeri-. 
am - dis S. S. Pio x· - de se ver 
menos oµvidos, ou mesmo abandona-. 
dos." 

Tolerada em caso particular, uma 
doçÚra no esclarecimento quando se 
trata de "homens hostis a nossas ins
tituições e completamente afastados de 
Deus nos quai: ha esperança seria de 
emenda, jamds deve ser esta doçura 
erigida em regra que desconheça os 
preceitos mais importantes e austeros 
do Cristianismo. Fazê-lo seria desco
nhecer a ação da graça "que não é con
cedida somente ao sacerdote e· aos 
seus ministros, mas beneficia . e todos 
os fieis de Jesus Cristo afim de que 
seus atos e suás palavras toquem as 
almas". 

Deante desta lição do Evangelho e 
da Càdeh-a infalivel .da vei·dade, que 
se deveria dizer daqueles que acham 
que nã.o se deve espalhar certas _de_d
sões do Cpncilio Plen_at·io Brasileiro, 
p. ex. a que r~çomendà não se aceitem 
nas- associa~ões religiosas membros do 
Rolary Clube, afim de não· magoa-los 
e assim por meio de sua amizade 
conseguir influência? - Faliu acaso 
a cru:: de· J esi.ts' Cristo? - Esterilizou~ 
.~ a graça que "a exemplo dos apos
tolas que diziam, no dia em que em
preendéram 1,ercorrer o· universo e 
nde anunciar a Jesus Cristo: Nós pre
gamos a Jesus Crucificado, escanda
b pa1·a os Judeus e loucura para os 

· Gentios" regeitava o · apostolo todo o 
concurso em que pudess~ aparecer 
uma desconfiança na graca divina? 

* * * 

Não.,Jesus Cristo é sempre o mesmo, 
.ontem, hoje e em todos os tempos. 
Como na cultura pagã · de Roma, n_o· 
momento em que constituía. a socie
,Iade mais avessa· ao . espirita de Jesus 
Cristo, é sempre "pela loucura da 

pregação que aprouve a Deus salvar 
.os que nele .hão de crer". Esta lou
<iura foi sempre· e o é ainda para aque
les que se salva isto é para nós, a ·for
ça de Deus; ó escandalo da cruz for
neceu e· fornecerá no futuro as ar
inas mais invencíveis; ele foi outrora, 
é será para nós tambem um .sinal de 
vitoria." 

O segredo do valot· desta armas, hu
manamente consideradas inteiramente 
-0espropordonadas _.para o efeito que 
élelas se éspera; ·mesmo, à luz da pru
dêúcià humana, verdadeiras · loucuras, 
o segredo dó valor destas armas, di
zjamos, consiste nisto que dev.em ser 
elas "manejadas por home,ns que vi-

-,_ v:im iiÚé1'iórmente com Jesus, Cristo, 
que e:.tejam im,>regnados de uma ver
dadeira .e rob·1sta pie.dade; que este- , 
jam abrazados de · zelo pela gloria d~ 
~i:s, e o desejo ardente de ~fundir 
seu reinado." · ·· 

.S:m esta vida interior, todo_ o es• 
forço. apostolico ·P ~m1anece csteril 
Com ~la, a uma confiança na graça · 
divina, a ação do apostolo ;_ que 
Deus Nosso Senhor, de regra ordina
rià, não dispensa - produzirá fruto3 
de vida eterna. De maneira que, sem 
vistas humanas, especialmente sem 
condescendência com atitudes viciosas, 
e bom senso ao serviço da Igreja, e 
sociedade,. pcrá o apostolo · todos . os 
recursos de sua inteligêricia, vontade 
e bóm sens aó serviçc da Igreja, e 
Deus Nosso Senhor fecundará seu tra
bàlho no iempo oportuno. 

! 

Bombardeiro · americano auxi· 
lia uma Missão .na Ghina 

Um avião de bombardeio. america• 
no desempenhou o papel de "bom Sa• 
maritano", quando voou sobre a· Mis• 
são de Maryknoll na China Meridio
nal, isofada pelos· japoneses, onde dei
xou cair o dinheiro necessario para a 
manutenção dos rnissionarios e seus 
protegidos. 

O Reymo. Pe. Arthur Dempesey, 
missionario de Maryknoll em Wa
chow, guiou os pilotos do bombardeio 
até as rcgi_ões montanhosas da mis-

. são perdida. 
O dinheiro foi envolvido em palha 

e colocado numa canastra, que foi 
jogada por um dos tripulantes/ bem 
no meio do pateo da· missão. O· Revmo. 
Pe. Dempsey ,menta, ao conjeturar 
sobre a impressão de seus con1panheí• 
ros: "Deve a nossa visita te-los sur
preendido; porq.•3 em geral os. bom
tardefros niió · atiram tão agradaveis 

. presentes... Qi:ci:·a Deus, que pos• 
saJn. ~on:tinuai'. R JSe_µ_ u-abalh9,"· 
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Constituição •.. Tambem ·os dias de fes
ta. religiosa, de acordo com a tradição 
local, for;r.m contemplados no dlspôsi
tivo, que está. regulamentado pelo De
creto-lei n. 6.459, · dé ·2 de maio ultimo. 

ESCOLHA 

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

Dessa. presença · .da. idl,\ia religiosa na 
esfera da. . ação do Ei;tad9 no Bras.11 re
sulta. necessarrainente QUE; .a.. religião dà 
maioria prevalecerá. 011de quer ·que· ~e 
cogite de verificar. a preferenl:la do po
vo por um determinado en.iino · relij!'IO• 
so. uma· pratica · ou· tr:idiçáo religiosa. 
Isto se· dará nas escolas. nas f~stás' lo• 
cais e. já agorl)., ria fixaçãÓ dos· !l\Jadro~. 
do serviço ·religioso· cias forças armadas, 
(Decreto-lei n; 5.535; de 26 .de maio' de 

Falamos na. Cónstltuiçãó de 1891, ou 
melhor, no sistemâ· que sobre os seus 
dispositivos foi construido. pela interpre
tação e ao qual é possivet os signata
rlos tenham ido· buscar a inspiràção elo 
seu protesto. A v~rdade é que a pro
pria. cons~ituição de 1891, na qual os 
dispositivos sobre; a materia ainda guar
dava.111, quer por obra'·de um passado de 
religião oficial, quér por força da ins
piração -contida no ,modelo norte-ameri
éano, os c1i.l'acterl:iticos de ·uma re!vin• 
dlcação. liberal, a· verdade é que a. Co)1s• 
titulção . de 1891 não se· opunha. à pra
tica.á da. natureza da que mereceu a 
censura dos slgriatarlos d".> · protesto. Im• 
pugnado o prpJeto que suprime . à. 1ega. 
ção do - Brasil ·perante o Vaticano, es
crevia Rui Barbosá: "Nunca nos· im~ · 

Grande variedade em RELOGIOS das mefhores marcas · suissas 
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.Sendo de confissão cátôlica a. .maioria 
d•, população braslleira.,. estándó a, maio~ 
ria do p,vo brasiléir-, afeiçoada, desde 
an · suas origg,ms, aos ritos da · Igreja 
Católica. Romana, é natural q1s1e as rior• 
mas, legal.S sobre· o . ensino da. ·~ligião e 
o respeito ,e e. ass1stencia. às pra.ti~ re
ligipsas conduzem, na maioria. dits ati
vidades dc/,pais, a uma -uorrespÔndente 
preferencia da, PoP!Jla.ção pela pratica 
da religião '~tólfoa roffil.Ulá. e, portanto, 
ao q~ parece aos reclamá.nte.s· um pri
vilegio -dado · a essa religião .em détri• 

·mêrito. da.s · outras confissões. Na. reali
da<;lc, o que re lhes afigura um\ privlle
;i:ta não é, re nãÔ o .mais.'eiementar- dos 

O CRUCIFIXO NAS ESCOLAS PUBLICAS 
· pressionou o argumento dos logicos con
tra a· consentaneldáde entre .e5$a hOme
.nagiim ao ca.tóitcismo; ou · antes, ii. lm• 
portancia. dos inte~s,ses sociais l!g~os 
a. ile num pais ond~ esse- .cu)to é · de 
fato a: rellgião · nactónal, ·e o ·principio 
da. a,b,soluta ·liberdiide religiosa, que. con
qulstamos iim 7 de janiiito · de' 189_0 e 

IMPORTANTE PARECER DO MINISTRO DA JUSTIÇA -- CA
RECEM DE QUALQUER FUNDAMENTO LEGAL AS PRETEN~ 

ÇõES DOS PROTESTANTES 

, consolidamos em' ·24 de fevereiro de 
1691. A logica. não_. pode oor no gover
no dos· homens, a solierania que. os es .. 
15irltos radica.is füe atribuell), b::, esta..
dlstan Triais· uteis. aos ·'E:sta.dos. não ,tém 
sido os melhores exemplares· .de· diale• 
tica.· aplicada. Quem não tiver 'a cara·
gem, aÍguma vezes,. de sacr!Ucàr à con• 
1·agem, algumas ·vezes; de · sacrificar a. 
tradição, divindade'. imperio:;a., que, 
desde o principio. ctos teinpos, reina., pelo 
titulo indlscutivel da. necessidade, so
bre uma vasta 'parte dos :intére~ hu• 
manai; há de forçosamente sacrifica~ 
ªª caprichÓ dos· sistemas, idolo vão, 
cujos. beneficios . a •huma,uldade' . não . co-. 
nh~co". Escdia entre todas vulôeravel 
da arte de~sas tràrisações - conti11ua 
- oferecem-nos os l!:stados Unidos.' Ali 
teve · seu berço o dogma contemporanco 
da. ilidependericl~,dci;; cultos; a.li encon• 
t1-:-, ele o seu padrão pratico ma:ls, com
plete:, mais eloguen~e~ · mais ' pre~lgioso, 

O Ministro Marcondes Filho encami
nhou â · considei-ação do Presidente da 
Republica a. seguinte expasiçã.o de mo
tivos que teve . a áprovação do Presi
-deote: 

"Em telegramas dirigÍd~ a Vossa EX• 
celencia, Guttenberg: Campos e outro~ 
protestam cón:ra aquilo a que chamam 
cntronlza.~ã.o d•J imagens pela Igreja Ro· 
rnana· tm ,;.;+,,abeleclmento publico. e i11-
vocam '·vs disp.isitivos co11.Stitucionais 
que determinam a ,separação absoluta 
da. igreja e de Estado". São a-0 todo 
cento e sete men.,agens com cento e no• 
venta e nove a.ssinaturas e procedentes 
de Americana, Araras. Parretos, Bra
gança, Campinas, · tgarapava. Ituvera va, 
Leme, Limeira. Marília, Penapolis, - Pi
ratsununga, Presidente Venceslau, Sán 
ta Cruz e Xiririca em São Paulo. e na 
capital do Estado. Alguma:.. estão fir
lUadas ~,n nome dos seguintes grupos 
religiosos: Congregação Evangellca de · 
Am'erlca.na, Congregação Presbiteriana de 
Araraa. Faculdade de Teoil,gla, da Igre
ja Cristã Presbiteriana. Igrejas Batistas 
ele .Bananal, Batatal. Bragança Piras
sununga e Prestaeme Venceslau, Igre
jas M'ltodistas· de Marili? e· Plrassunun
gga, !;:;rejas Presbiterianas de Bragança 
e L1m-.·,ra . Ligas lntantil e Juvenil 
Pre.sbit.-rlanas de Campinas. Sociedade 
Metodista dos Jovens de Bauru e so
ciedade dos Moços da Igreja C.ristã, 
Presbiteriana d'e Limeira. Vêríf!ca.-se, 
po~. que o movimento é dirigido por um 
certo numero de organizações perten
centes a~ seitas batistas. metodista e 

'presteriana que funcionam \1aquele Es- · 
tado. Dada a presença, ~ntre os si;;:na
tarios, de nomes como Spironenr, Ri
chter, Menecatti, Rizzo, Mcoletto Ma
dalena, Tanclne. E'roost, Roth: Heilig: ' 
Blrzeneck, Feldberg, Landi, Cardia, 
Ma!)tovani, Organo, P.acine, Kohn; 
l"a-111. Murbach. Figaro, G:i.co, Franck 
1)1 Giacomo, Fenenborger, Oppermann, 
Bertolazzo, Afinl, Portuguesl. Contarini, 
Fupo. Furlne, Bronctt, Litnplo; Di Piero; 
Gulgner. Castelano,. Olack, Machia e 
Modolo.- setenta e ·dois .".lo total mencio
nado, não sei dizer <1ttr..u~os deles (esl
gna.n1 pe&Soas que. · à qualquer til ulo, 
possuam a nacional!dacté t>rasileira. · 

Acredito que <J. imagem. cuja "entro.· 
nizaçã ," provocou. ru; -reclamações, não. 
é outra. senão a imagem de Jesus Cris
to. ou o c1:ucif!:,;o ls_to é o que indicam 
varios dos telegran.at recebic,os,' que no 
~eu conjunto formulam as seguintes ob
jeções àquele ato: 

aJ Foram violados os dispositivos 
co11.5titucionais que determiuam a. sepa.-
1·ação absoluta enne a Igreja e o Es
tado 

bJ Estabeleceu-se wua ligação prati-

ca entre o catolicismo romano e a vida 
de estabelecimentos oficiais; 

c) A l!bérdade religiosa foi contraria
da; 

d) O protesto, longe de ferir o~ ~en
timentos de outros credos, busca somen
te salvaguardar dil·eitos e iguàldade e 
evitar vexames de consciencia e atritos 
lamenta veis; 

~J Trata-se de . um .privilegio ofensi
vo . ã liberdade de conscie11cia e · atenta
torio do carater leigo dos estabelecirilen. 
tos de ensino publico. 

Conquanto algumas das meru;age11S 
oml.tam qualquer argumento de. ordem 
legal e se !imitem a reclamar contra a 
"entronização", tenho como .evidente 
que, d& partê · dos slgnatarios,. 11ã'<9' há 

· uma. üidlspo.sição pessoal · em · relação a 
Jesus Cristo. No memorial· que se juµ~ 
tou ao processo_ ·,e que é àss!nádo po1• 
nove pastores de Campinas, existe, a 
este propo.sito; uma resaJva expressa, a 
ga.ber. que os seus· a utoreR "não são 
contrarias- a. Cristo, pois lutam para 
tornar a sua influencia uma real!dàde 
cm toda parte, pela difusão. de, seu <:n• 
.sino, pela prati~ de seus princlpios e 
muito especialmente pela aplicação de 
sua ju.st!ça." Discordam, porem, "da 
Imposição do _simbolo particular de um 
credo nos estabelecimentos oficiais. des• 
de que isso contraria. · a. éonsciencla li· 
vre dos aderentes de ·outros · credos e 
contradiz o ensi110 do proprio Cristo, ge. 
1·ando uma atmosfera de constrangl
mellt:> e atritos que a, constituição tão 
sabiamente procura evitar." Seria. em 
\•e1·clade absurdo que tossem contra o 
Cristo os aderentE:s de credos gerados 
pela Reforma. Reconllecendo que, na in
terpretação do · Cristo ·e da doutrina 
·Cristã, as 'divergencias se aéentuam não 
só _entre os protestantes e a· Igreja, a 
que eles chamam Romana, como' entre 
as numerosas seitas compreendidll.s · na 
designação geral . de protestantes, a t'a1 
ponto que hoje reria . tarefa' dificll es
tabelecer . uma sumula de~a. definição 
de fé, preferimos' 110 entanto acreditar 
que todas' as confissões, a q1,1e · perten
cem os slgnatar!os continuam a .adml, 
tlr a nature~a d1v!na. de Jesus Cristo e 
a necessidade de. instaurar majg. profun
damente nas consciencias o enslriame11• 
to cristão, e que portanto a crnz e: a 
ef!gie do ,C~l:ito 'nã.o 'lhes provocam a 
repul.sa e . o medo quê suscita; para o' 
homem, a image1" do seu Inimigo. A 

. simplesmente doutrtnario. a saber, o qu .... 
Jlles pesa não e· que- alunos e mest1·es da 
oposição é. por coils€rnlr k, de fundo 
Escol.a. Normal dê campinas· prestem 
reverencía publica a. .Jesus Crist~ mas 
que e.'lSa ·reverencia. seja prestada. de . 
um modo que aos slgnatarios- parece h11-
p1·oprio. 

Quanto à maneira ·pela qual se possa direitos que assistem a· ilm povo, · à sa-
dar sinal publica de· .1·evérenc!a a ',1'esus ber, . o. direito . de viver conforme as ~uas 
Crlstci, os· signatarios a.t1·ibuem à Igreja, inclinações nac(onais -e o, tipo de e:;1s.: 
que denominani Romana, como ex- tcncla que . lbe · vem . da ,sua formação e 
clusiva, uma pratica que na. re:i.lidadb do seu temJ)"Jamento, 
é tambem, àdotada. por varias e .impor- Ha., ·cie · certo, ·um lin11te éonstitucio-
tantes ramificações do protefitarit!smo nat a.ó .,exerclcio: dessa preferenci;i. dá. 
nenhuma das · quais aceita. con.tudo, co- maioria. o -éi.'iirci'j::io da prefercncla da 
mo sabemos que não aceitam os catô- maioria 'está ]Imitado ,pelo artigo 122, 
licós, a pecha . de "idolatras". Cristo n. 4, &!gu·ndo o cjual todos os !ndivl· 
naz couscienclas e não sUás imagens dUÓ3 e conflssõcs. religiosas podeni .cxer-
cm cdlficios publicas ..:... é · o 'texto de c.n publica· é livremente o .seu culto, 
uma .das mensagens telegraflcas. Numa _ associà.ndo~se para ·esse fhn' e adqu!ril,· 
discussão apológetlca; 1-esponders~".ia da b~·n.:;, · obi;c1·vadas . as dlsposlções do. 
talvez a este argumento com á afirma- direito · comum, as exlgenclas da' ordem· 
ção -de .. que as imagens em edificios pu- publica e (l,os bOns costumes. A maioria, 
blicos não substituem a presença <le nãó obsta.nta a: sua preferencia em ma-
Cristo nás consciencias. MM, de um tena···reuglosà., assegúra. aos- .dissidtmtes 
pi:>nto de vista. clvlco, esse mesmo argu- a . liberdade,' de .praticar e1n 'publico cs 
m<:nto seria tambem suscet~vel 'de 1nri- ·seus cultoo, ·Mas isto: iião qüer dizer qua 
gosas ilàções. Quem nos diz com :dei• a minoria. tenha o diretto· de lrit~rfer!r 
te, ·que· o desenvolvimento · dc:i pr;nci-: coni · as manifestações 'do credo rellglt>-
pio não Jev;i.ria alguem · a recusar · à. so 'da. maioria, porqu€ es~ füe repug• 
patria os sinais exteriores· de homena- nem à cc11sciencia ou aos pontos de -fé .. 
geru; e aos seus símbolos o respeito que Por· outras pala.vra.s, a.. uma detennh,a-· 

~r. lei e a consciencla geral têm J)'Jr· ne- d& mimrla não é'éonfitldo o. direito de, 
cessa.rio? sob a· p1'oteção 4a tolerancia. da lnAio-

Os reclamantes 11:ío ln:!icam os dis- ria, definida. pelas· leis, instaura,r o rei~ 
pos!tlvo; d::. Corwtituição· que, a seu ver, na da.. sua propria. · intolerancia, ·n~ o 
foram violados. Justific;i.-se a 'ómissão,. de, sob a invocação doo .seus p;;ntos de 
e· isto muito simplesmente · porque não fé, limlmr ou constrapger o culto da 
os há. 'A co11.Stitúlçáo de 1937, auim maioria ou .Q_do ~Íltras: confissões reli-
como .a de 1934, afastou-se bastante ' gl:>sas. Valha-nos um exemplo. Tam-
daquela.' concepção de Está.do ·substan- bem por força de uma dl/;posição co11.S~ 
c.ialmente agnostico " irreligioso· que ·fe rnuclonal, 'artigií i-22;. inciso 5, os ce~ 
erguera· sobre os prlnclplos.- definidos. miterios: têm éarater secular e são tÍ.dml· 
pelos constituintes de 1891. Se bem que nistrados pela autor!dadÉi municipal. O 
prescindindo 'da invocação dé Deus, que prccelt-:> é, ai, ma.is estrito do que o re-
fom inscrita. no preambulO' da corist!- 1ativo ~s escolas, })Orqu~ nestas a Cons-
tuição de 1934, a Càmtituição. ,dé 1937 titulçãri prevê o ,ens'ino. re!lgiqso. con-
manteve a.~ duas dlsposlções relativas ·tud", -aos slgnatarios e ;i.' nenhuma con-
áo en.,ino religfoso.Tais .disposições, en- fissib religiosa. ocorreu aitüla. 11, idéia. de · 
tre· outras,· que comportám reconhecer protestar _não son).énte contra as Cru• 
o smtimentJ rellgioso como· um dos el~- cifixos e. as lniagéns q1,1e a. piedade fa-
n:entos do dstema. social brasileiro, são millar coloca . ';sobre as, campas, mas 
bastante expressiv,as .da nova. paslção tambsm contra ali· crúze! e as imagw.s 
pela E:.stado brasileiro· em rel,9.ção _aos do Crucifixo, ou a.s capelas qué. a a4mi-
fu11damentcs espiriti;'lis . da naclonà1i· nlstre.çãÓ · il_iµ; i1:acropoleii JÚ!ga. util e 
dade. As vedações que a Comt1tul6ão 9p.ortuno .erigir. A se.cl!latiza.ção. dos 

· Nem por . Isso, .. entretanto,·. O· cristianis• 
mJ deixa de estender ali ó seu manto 
sobre . · as instltutções · . secularizadas, 

' envolvendo' _na. .. solenidade de · iuà con• 
sagração·. os atos mals serias da pol!tica,. 
da. adm!n!Í;tração e. da .j~tiça. america
na. Que!'ll não sabe ._ acréscent,a -
qu~ o orçamento : americano' subsldlà. 
ca1~1ães para. os ,Senados, pará.' Camara., · 
par.?. O, exercito, . -para a, armada, 'para. 
as escolas .navals e· millt~res? Esses sa
'ccrdow~, equlpa.rados. a~s outros . !un
cionarios publicas, são 11\)jneados . me
d!antE recomendação d.as autoridades. 
ecJ~siasUca.s. . Os Estados observa1ri a. 
mesm!!l. regra, iustituln<;l:i,' dentre os mi;. 
nlst= cristãos reguiarinente ordenados, 
capelães para cs ~ús con~réssos, as suas 
millcia~ .. D.S suas prisões e penitenciarias, 
os seus llosp!clos de alle;w.dós. .Cada ce
lula:i, nos carceres, tem a sua BÍibia. O 
Congréss~ Federal, c:n 1882, .. subvencio
nctv a vers.ão nova da. escritura sa.gra• 
. da.. D~ntre as escolas :publicas franquea
da:; à população de todos. os credos, 

·quatro quintos ~lo. menos, observam a 
-leltui'a dos livros sántos, o uso de hinos· 
sacro::, a recitação d:. preces abrh1do e 
encerrando C3 'exerclci,a cotidianos , , 
i:, contudo, não J1a pais, no mundo, 
o:,de a emancipação.-dos éultos se.ia tão 
:real com.o ·naquele, onde as : funções dO 
Esta.dó · revistam · ma.Ls essencialmente o de 1891 tinham por fim assegurai-, por · ,cemit~rics :tem por lntµito irnpe!lit' que 

meio de unta .total indiferença do E:;- seja negada. sepultura,, aos morto~ que . . càrater lel(JO, f', · imparcialidade· entre to• 
. tadc, a su:i. ·1icutralid9.de · entre as ·con- não ;pertençiam é, .um::i, deteI'l?l'fne.da re- ._ (la~ -c:i:inssêies . rel!giOE!lS (" comén-
fissõe~ r~liglosai, cwéràm lugar ·a uma llglãc:. Nã-:í lmPorÚ,· proibir qu3 · neles tario~ à constltu_lção", artig9 72, para-
atitude a qua podçmo:; .cllam:i.r de com- .sejam·erguidm ou l,nscri~s os sina.is de grafos _6.
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, ),')l'CSl),SãO paz::i,. · cpm ... a, .ctença., re!lgiçsa '' pbdai;fo' relÍgiÓ.sa, Ó· niestn'o 6Ut:ede'. ·com 
-da. maiori'J. .e graças .a qual. esta poC-e a~ e:3colá.s. A lei' quer que todos, poso&m Na administração da.'.'common 1aw", 
rnceb2r, ·sqb ,a .. proteção: do. Estado, ~o rec~ber O eru;lno .'.1em restrição fUlld.ada q_u-'3 êstá na pase da .,jurispru~e!lcià. nor~ 
.incsmo tempo _.a, -instrução·.,pas' arj;es e· , 11:,,1 suas cre'!lçes religiosas. No cnto, os,., te-americap,a, !.L~;rellgjão ;erisj;ã foi sem• 
na.5 cléncias.,LI;!, formação .. que convem'' 1>deptos de nenhuma ccntizsã~ rlli1*io-', _pm reconijeéida, se,n qu~ -~ste fato seja 

.àG suas tendencias. esplrltuals.'',I'dent!ca · sr. f!c:tram Impedidos de frequent:ir ai; · toma.do pc-r uma restnça? inc0nstltu
' atit.udo foi .i;~otada, no ,art; 137, a!lnea.. iula,~ ~ nem qualquer e.specie C:e- -tons~ ' c!on~J,:. ou., í\eg_al, ·d06. direitos daquêles 
"d'', CJ n 'referclÍcia '-àJs'· ferla4ós t~Jl. '" 'trang!m.ento !i,e$ ê, !mpD.stJ COlli: (j jj,. 'füdlVidUos·_qne, incorporados à comuiti• 
gioscs. Não somsnte, os -domingos. •são·, tultc, dn--. obrei" a sua P,:»"tic!91ição · cm .dade ~nacional, não prof~m a mesma, 
re~peitado~, .lsto. f .. não somen'te O, ))ri; · • 'l}'-lllfastt.c,;õas de cutro credo.· Assim, l'ellglao. 
ceito do descanso ·semanal, que pOdé ser· ·nao h~. ofensa nem .am:iaça .de ofen- A nr,meação de capelães para o 'exér-
expl!câdo. · e-0m 110mm · de:· h!gim, · i•. à. letr.:. ou ao cspÍrltJ, da Coi)Stltul• cltJ e màrlnha., embora. tenham as casas 
do trabalho, encontrJu guarida 11'.t çl'.', do Congréss-:> · alguina.s vezes, suscitado 

Pregando- e Martelando····: 

Pe. Asc3nJo, Brandão . 

O P'fotesfâritisnici . M Bl'iísil se distip'gilé semprer por' tlll'la incrjvel 
e ddículá· pétülâriei~: Nmri P<!Ís viscêJ.'âb1'é11té católico,. e- c<1tó~co por 
convicção· ê por üm\í tra'dição gfotiosá dé-. Fé' ê_ómo poucas 11s1:çoes Pº"'. 

. dem se orgô¼hár dé á possúir; mf .Térrá de Santa. Ctu7;, ~. um P?V? _que . 
nasceu cresceu', é viv'éi:i .à: !ltimb1·a da: cruz é sempYé fiel a sua h1Storia e 
as sua~ . tradiçõe~· ,éãt6Úêâs'; na terra qúé. foi, -civilizada -~- fo1·mada ~os 
braços da Igreja ê~"'t9}íca\ _Apostólíca ,Rómana_ rep~esentaçla 110 .habito . 
do primeiro· franciscano· q~é· ,pisou. êm Potro- Séguro e 1:1~ ro~p.eta glo-
1·iosa dos· Jesuítas; aqui neste. Brasil,. talv'éz a naçàó mal5 catol,ca den
tre 'as ·mais católicas do: ínund.6; .o prótestanté' quer se· alvoroçar em ca-

. tequista e civilizador cristão, Ae ~ia g'enté idolatrat 
Atiram~~os· os pastores . a pecha cíé: id~latras, julgam· insultar-rios cha 

màndo-"nos _romanistas papistas, querem ti'o_s reduzir· à . condiçã~ ~e w_na 
horda pagã · de' selvagens. muitíssimo: ntcessitados . d~ uns . ~1ss1oruµ-10s, 
·cristãos· que nos vénham trazer à. Juz .da· f(r e ao conbecl1llento do 
Evangelho! , 

. .Áq~i talvez ninguem seja batisad!)! Somos úns Cli:av.u1tcs1 uns. Bo-
tucudós uns Boróros da florestat Vamos sef . cA1-tequiza~i. pelos bene• 
:meritos ministros .'protestantes de.· importação yankee e :pelos maus pra-
. sileiros que se '"evangelizaram" .'.parà "eyange~izar-oo:s~'! Ao ouvirmos. a· 
linguagem de uns· tantos _Pastores :e 0 ao le.rmos seus Jorna~ecos e rev1~
tas e folhetos temos à imp~ão · dp -que ·.acabo 4e a.f!:rmar: - so
·mos pagãos, idolatras ê só .haverá ·sàlvâ~o _para ''o Bra.sil' e ós _hl'.asilei
rns, quaiido abandpnarmos à idolatria romanista é. fo11Uos batlsa~os e 
"evangelizados" ·pelos ,suavissimos ;E'àstóres- protesta.ntes,.·. ,meréadona de 
impórlação U. S. A.! . . . 

E' de se ve1· a· ousadia, o atrevimento com ,qµe:esta gente fala dé 
llOS!a cultura cato!ica da religião do nosso povo; e de nossas mais. biilas; 
tocantes é venéravéis' tradições. de fé! · · · · · 

Não ha ~utra p;lav1·a que traduza e.sta atitude: petulancia! E' a 
petulancla do intruso que vem inandar · ein · casa_ . .'alheia,· do . ignorantaço · 
pemostico a 'discutir·:o: que não entende,'. e· dó 01.1$ado pretencioso q'ue. 
não conhecendo seu lgar chega a protestar contra o , que representa o 
ma~ sabrado· dos direitos de- um· povo ._ o' de viver conio,rme a .. sua íé 
e a sua tradição sagrada! . . . ' . . . / . . . •· . . . . 

Ainda agora, um · grupelho ele protestantes, estqmgeJros, ou bras1-
. leiros à soldo estrangeirp, -igrejola.s protestante~ de origem estrangeir.i, 
·sem ·relação-.alguma ·com· nóssa · tracligão, veio protes~,, i(ejam a petu
lancia, · "protestár" perante ··Q" gôVerno brasFeiro contra ·aquilo a ql:)e, 
chamam "entronização de imagens d;(Igreja ._Romàna· ·cm estabelecimen
tôs publicas" •. Para eles,, os p1·otestantes, ,somos nós catolicos aqui nô 
Brasil, uma seita ..•. o ·romanisino! , . 

Os milhões de fieis de. i,unà impressionante e e:;magadora maioria 
catolica, simplesmei:ite ·recluzidos às co·ndições de ,uns fAnaticos id~latra.~ 
. de .umà seita cristã: ·- Romanisfa! Não é outra a imp_ressão que se tem 
ao ·-ler quálquer jornaleco ou· ·revista prote~tante no Bta§,il. Não é .•.• ·. 
pctularicia? · . . . · · · . . . . · · . 

O ministro Marcondes Filho deu à .,esta .ministránça protestante uma 
)içãô de° mestre, · coÍli a· palmatoria· de :uma cÜaletica ií:respondivel. Não 
' venho comentar a vigorosa . e brilhante exposição do .ininistro. Quero 
ap,mas recordar este trecho: . . . 

"Sendo de· confissão catoliea a maioria da população. brasileira, es
tando a m.áioria do povo brasileiro afeiçoada, desd~ as $Ua5 origens, l!OS 
ritos. da Igreja Católica .Romana, é natural q'\le as normas legais sobre o 
ensino da reHgião . e o respeito .. e ássisteucia âs, praticas religiosas. con
duzem, na maioria . das atividades d<? país; a umá ~orrespondente pre-: 
ferencia da população pela pratica· da . re!igi_ão catolica romana, e portan-

to, ao ·que parece aos reclam11ntes ·um pdvilegfo dado a essa religião em 
detrimento das outras ·confissões. Na realidàde, o que se . lhes: afigura 
um privilegio não é senão o mais elerneiitar ,-dos· direitos -que assistem. 
a um povo, ·a saber, -o direito de· viver conforme as suas· jnc!inações 
nacionais e o tipo de existencia qUe lhe vem da -sua -foi:mação e do seu 
temper,amento." · / , · . · 

Isto é que não querem, compreender os senhores pi"otestantes. E, 
teimam em 30s compárar a nós católicos :a el,és, g~tos pingados 4e 
centenas de seitas importados como qualquer me_rcador1a .da U. S. A. 

Somos uma -impressionante e esmagàdora maiorill, ,e, havemos de· 
andar nivelados -a uma . insignificante e· atrevida· minoria! As antipatices. 
e pernosticas .atitudes· do· prótestantisµ10 110 Brasil só po_dem tef W)la 
qualificação, · e é esta! petul~µcia! · 

impugna~ão - lemos em. CóOley- ao 
.sentimento geral do país, e . o mesino 
têm ·feito os Estados ·para os seus cor
pos legislativos em outras. Instituições 
("The General Principes of Co115titu
cio11à.1 t.aw", 3 cd., p •. 225). Nenhum 
principio constitucional, diz o . ri1ésnio 
eminente autor, é violado quando se· es
tabelecem dlás de graças, ou . jeJUlll; 
qua11do · são nomeados· capelães para.. o 
exercito e a. marinha. quand~ ·as s,:.ssões 
légls)atlvas se abrem . com · oração Oll 

a leitura das Escrituras. (" coristituclo• 
na! L.imitations" - 472), · · " 

Contra; o preconceito. dé cttié a. li_ber• 
dade · religlos;i, garantid:i , pela, ców;ti.;_ 
tulção significasse uma posição oficial 
de l;lostilldade, ou sequer de lndifér1!n• 
ça., diante da. religl~O da ; m~!orta, ,Tei-. 
xelra Mer1des, no~riámente o cl}efe 4*' 
Igreja. Positivista; no· Brasil, ·escrevtu 
-estas 'lhÍhas; 'c!igna.s de· transcrição: 
"Reconhecer que existem.-. _religiões; 

(Corn:tue,na 7;à p,g,) 

O Lt:UlUNAlUO em seu ullilllo 
numero puuiicou um le.le;;,·a· 
ma dt> Louctres, nu (JUai Lord 

Sethorne. ministro 41a Uuerra l!:co
nomica, expressa seus · temores de 
que se uma nlaiuria socialista se re
gistrai· novamuute na· ele,_,üu g.;1 ,d, 
faso si):'llif:Cará a coullnua1:au rla r0-
gulamentaçào do l!:slad 0 so1J1 e a yj. 
da do povo, dos esmagauores impos
tos e da i;ubstitui,ão gradual dos '2111· 

preendimcntos privados pelo monopo· 
Iio do Estado. 
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t:m uma palavra, Lord Se)borne 
teme ·para o graude 1ia1.; aliado o ,ili· 
vento de J<;stado lúta1il,Írio socialibl~. 

'i'ar.,bem já se rderiu o Lr.:UJO· 
NAlUU · ãs. temleuc;u.;. l'Uletivistas e 
exce~sivamente centralizadorus · ao 
"Plano Uevondge'· (Jue (az de111ago
gia com os r,igàntes 11l1sena, Uocnr:a 
]g11orancia, l'romlsc11idude e Octo;i: 
dade, · 41a~ asso1aw a lluma11h1a,·te. 

_ Com sei' Plauu, preteud<J o -sr. lle· 
vehdge lJÔI' a Miseria (ora de· c:om, 
bate, sulist,tuincJo a . il1siste11c1a noli 
d3Vet·es pela iusistencia uos direitos 
e a earidade pessoal pelà assistcncia 
jmpessoal e coletiva. 

Não são poucos us que temem quA 
esse plauo de seguros sociuis. al~m 
de reprtisentar uma iudeviclà inter· 
veuçào do b-stado ua vida sociai . e 
econor.11ca daqu'ele. grnnde 11ais, res· 
1Suscitsi a antiga Lei. dos fobres, rle 
·triste memoria. l!J neste-sentido tur· 
na-se ·r,1uito oportuno evocar as lcn
tatlvas anteriores. feitas na lnglater-
1·,~ protestante, 11ara resolver o pro, 
·blema da assisteucia aos 11ccessi,a
dos. · Veten10s; pelo seguinte trecho 
de c11na carte ele Au1rnst111 CuC'hin a 
uín. pubtielsta e f(lo~of0 francês rlo· 
seculo passado, que siio. gralides as 
analogias entre os. erros do passa,io 
e as idéias aero dinami_cas do pre
asente ••• 

-- ººº -.-
''A reforma protestante faz trans

bordar todos os males do paupens· 
mo. Três anos 'depois de 11aver t,~i
to; numa lei sobre os pol.Jres, o ma.is 
mellfluo dos elc>;;los às ordens m"n·, 
dica11tes Henrique Vlll suprime to-· 
dos 0 s n'insteiros (Í530)). t-;eus bens, 
,que i:lurnet avaliou em nm decimo 
do reino, são confiscados- e. em lu· 
ga1·. de serem .dados aos pobres, se 
dl~sipa1u ir,teira e-rapidamente. Bem 
Ga_beis, meu caro amigo, como o vro
testante Selden lealmente re1>011hece 
os resultados desastrosos desse cri
me, e os eloquentes peearesJcnte ele 
inspirou em nossos dias a um outro 
11rotcstante Disraeli. 
· A ffenri,iue V Ili cabe à dupla ver, 

gonha de haver rechàrlo a fonte ria 
esmola, e ao mesmo tempo d.e haYcr 
desenca<leado o ·fl.agelo cl<1s leis. 

Sem dnvi<l:a, já haviam si5lo toma• 
~as mediflfls legi.,l~(i, ![S §9.bfe º !!§• 

sunto desde os tempos mais ·tecua
dos. O domicilio, esse laéo naturnl 
entre o homem e o lugar que o \JU 

nascer e \"iver poi· longo~ anos, lia, 
via sido frequelltemente deflnlclo 11111 
fa V'or do hàbitante. Vê-se 'sempre a 
J)!'eOl'Ul)al;âU, posto que por moti\'as 
diferentes, de emprestar U!lla gran
de importancla ao -domicilio, em to; 
dos os momentos 'da. existencla ,,las 
nações, na· hora em que a invasão 
se tl'ansforma em ocupação, em· 
<Jt::e o homem se !ixa ê se ru, 
dica ao solo, na hora. enl quê ele re-
1iele por sua vez as. novas invasões 
e defende :;eus direltoi; coutra os ir: 
rivistas, en[im, na. hora eiu. {!Ue a 
111ultipllcrnade de suas rela'ções ci· 
vis ou comerciajs torna necessario o 
estabelecimento c;le um ponto jur.,li· 
co; çcntro oficial de seus negocios e 
de sua. familia. Coode cita textcs 
sobt l o domicilio, extrafüos · de IP.is 
aaxonicas, d'uama.rc1uesas e ·anglo
nJnuandas, do seculo setiµ10 e oila· 
vo, ao scculo doze. O pobre, como 
toJos os outros habitantes,· tem óf.· 
ccssi<lade que seu domicilio seja fi
xo, e é de inicio em seu beneficio q11e 
as leis s sobretudo as. prescrlções 
da lgrnja tratam as ma:s _caridosas 

· regras de hosl)italidade. · , 
SeP1 duvida ainda outras leis iw

~iam sido justamente consagradas à 
repressão da vaip!iumlagem, e nes· 
sas leis, como nas de outro·s países, 
da mesma epoca, 0 espjrità brutal aos 
secutos reudàis e o caráter partí
cuiannente dm:o da raça anglo-rn: 
xonica se· manifestaram através de 
penll.~ que pareccn1' bélm crneis em 
uma epoca como a nossa, que n;io 
mais vê a vagabunrJâgem se trans
formar . em verdadei.ro banditismo 
armado (leis de l·Ienriql)e Ili, 1235, 
Bdtiardo I, 1285, l!:cluardo ili, 
1;]49-1363, fücardo 11, 1388, Hem'i
'llle IV, 140~, Henrique V, 1413, H•~n· 
,ique VI. 1427, 14H, · Henrique VII, 
1495, citadas por Coai e). .Mas; a par• 
tir de Henrique VIII, essa !Jn1tulida
de não mais tem abrandam'ento, Nflo 
se i'oà nos textos, outra coisa a nfio 
se:' ;s palavras galés, 11ão e agua, 
açoite~. cadeias, fGrro em brasa 11a 
testa ol'eiha cortada cadafalco, "Es
ta p~rte de nossa 1{istorla, escreveu 
R!charcl. Burn, em 1764, se assemelha 
p01· completo à. historia elos selrn
eens ela America, com todos seus ·l'l· 
gores, exc.eto a tatuagen\". E que é 
a tatuagem perto da crueldade. des· 
sa. lei verdadeiramente pagã do 
Eduardo VI O, 1tluardo VI, c. 3), 
que dispõe que o~ men<llgos serão , e
duzi<los à. escra viclão em favor de 
quem os denunciar, ou, se este re· 
ca;:ia esse oprooío, em favor ·da· co· 
mun:i.. 

l\Iàsi, sem insist't· sobre essa alro
cicl:i.ch, a que a indígnaçii.o pulilica 
tez proutvlll"••te just,c;a. é .. llC<.,C'S~a
!:i~ CQIJ8_!al.nr q11e trfs l" i11,irio.~, cm 
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A S . B O L O T A S D O F IL H O P R O D I G O 
materia. de assistencia, remontari1 â 
pseudu·llc,orma: 

A Hcnriqu.e Vl!I (27, Hem·;que VIII, 
e. 25, 153GJ, a taxa obr:gatoria; 

A seu f!lho Eduardo VI (I, Edua1·, 
do VI, e. 3, 1517 ), o direito ele- levar 
pela fon;a o pobre a seu do1úicilio 
de ,issistenci,1,, direito reforçado· por 
faabel (14 Isabel, e.· 5, 1572), · ·c1epois 
por úma lei de Carlos II . (14, Car0 

los· II, 1662), à qual se· atrihue co
ruument!') todo o mal,, e que passara 
até então desapercebida; . 

A sua filha Isabel, a obrigação; pn
. ra. as paroqu:as,· de arranjar traba_ii10 
para. os pobres, ou o ·que se denomi· 
na hoje direito ao trabalho. 

Os 'autores· protestantes àcusam 
sobretudo a medida de Carlos 11; mas 
é incontestavel que essas três medi· 
·elas são. a CQÚ~equencia lima _ga OU· 

tra. Se cada paroquia .deve alimei1· 
tà1· seus· pobres não na medida tJa· 
livre car:clacle 'c1e seus habitantes, 
unidos à Igreja (o que constltue pr:n
cipío ele varias bulas papais), mas 
em virtude de uma taxa obrigator;a, 

· é claro que ,por um lado Q pobre tem 
o direito ele exigir que o alimentem, 
e por. outro lado tem-se o direito ·c1e 
envia-lo ao lugar em que deve 
ser aliment:úlo. Ora, (e aí está. a 
linha delicada que é difícil nã'.l ui, 
trapassar), na aparencia, nada mais 
simples, na rettliclade, nada .. mais clr-:- . 
sa.stroso, A assistcncia, que de· mais 
justo, o domicilio; ()Ue ·ele mais natu
ral? ::lim, 'llll\S a assistencia forçada 
é o imposto desii.a1a.J e ilimitado 110s, 
to em lugar da caridade; o (!omici· 
lio forçado · em uma das. 15.535 co
m unas da l1~glaterra, é uma· medi.da 
que clá a. um pobre homem o deci,no 
quintQ. miiesímo · ele seu pafa para 
lll'isã0 e muda os outros 15.534 em 
out1'as tantas fortalezas cuja; porta 
lhe é fechada. 

..................................... -. 
•rodas essas leis posteriores à 

1iseudo-Hefonna Óscilam entre, dois 
extremos: ou _se desafiam _os r:cos, 

-e eles são·· taxadi;)s; ou se desafiam 
os pobres. e eles sào ai·rebanhad,1s, 
punidos.' perse'~ulclos. "Toda essa· 
legislação, dizíà · Pitt em 1796; enxer, 
tat1do maus i·emerl!os sobre· maus 
princípios, oada proc;luzlu sel)ão ·con· 
fusão e desordem". 

Seria nccessario um volume para 
resumir o que cllzem todos os que 
àssí11al11m ··o~ resultados desastrosos 
do .sistema ele carirlade legal na [n. 
gl~terra, result~dos qu_e ê bom que 

se metam sob os olhos dos que dese• 
jam implantar . o ll1esmó sistema. em 
França. Mas, sem entrar em outros 

· de:alhes, creio ser muito moderado 
:i.o pedir .. que me couce<lnm ·somente 
os dois pontos seguintes: · · 

O cara.ter -geral das -leis· que àca• 
bamos de ci_ta1· não é-nem a confü111,. 
ra. na caridàde · do rico, nem· uma 
grande ternura pelo ·pobre, e:a.s' nil.o 
resp,ram nem: ihsplram caridade;· 

A proprla abundancla dessas leis 
não. prova uma gqmde.aburidancia ije· 
virtudes. Quando a lei toca ~iio per· 
to a. or,dem moral,. é llara ímJlOr · as 
v;irtudes que a relig!ã.o ~1ão. n1_ais é 
capaz de.· inaplrar. A lei exterior 
vem ;isslni em socorro da lei interior 
deficiente. 

Chega-se :portanto. sempre, ·que1· l'lS· 

tu<laudb ·o · estado dos pobres, {luer 
iirocim:an.clo :as• causas da pobreza, f!Q 
a11alisar os males '<!a industria, ao 
percorrer as leis,· à constatação des, 
se. fato prinêipal: a insuficiençia da 
ordem moral na Inglaterra. 

-- ººº --. 
Ora, as reformas de 1834, ·que cons

tituem o nltilllo nerioclo da legisla· 
ção caritativa, vêm c·omo a proposito 
para confirmar esta apreciação. Com 
efeito, tais reformas, aliás pouco ·im• 
portantes, se se ex e e tu.ar · a · cria,ão 
cio "Poor la w board": e aquelas que 
s0· seguiram são devidas a. um movi· 
mento · caritativo verdadeiramente 
muito poderoso e 11otave!. · :uias t!lll 

que espírito se inspira? 
Antes ele tudo, no ciesejo de fazer 

intervirem cada. vez ma.is a lei e o 
}locler · central. Pedem-se · â lei me· 
'elidas sobre. todas . as condições fia 
vida do trabalhaclór: habitação, s·a. 
lario, horas de trabalho, iustruçii.o 
p_rimaria, leituras, diversões, casa, 
mentas e sobre todos os meios de 
distribuir a caridade; taxàs, associa
ções,. doações , e legados, funda
ções, ·etc .. Peclem-se ao poder central 

· agentes, escritor!os, regras para. pôt· 
em -movimento todas essas leis. En
fim, vedem'se_a!> Tesou,ro novas cmi
tribuições, e novos sistemas ele finan
ciamento: sistema de lord · Malmes

. bur,:, sistema ,de d'lsraeli, ·sistema ele 
Coode, sistema ele Pashley· (sem ta
lar . nas. prqmessas do livre. can)bfs. 
nioJ, e todos esses sistemas, que 
nada fàzem senão deslocar eni vez 
de CÍimlnulr. o farâo, sempre. visam 
.substituir através de combinações 
diversa11. pcii' uín encargo geral' os en
cargos locais. 

.t\,ssim, tod_o o inundo pede que o 
Estado chame a si cada vez ma.is a 

,tarefa ele remediar pela lei os viciós 
que a monil não corrige suficiente
mente, e o Estado se entregQ. a essa 
tarefa com resolução. · · 
· Não ·exagerp. N'ão quero fasiuuar 

·q'le as leis .dç nada valham, que tais 
esmolas ·não façam bem algnm, que 
não sejam utels as refornia.;: ~:, di• 
reito civil ou das leis économicas e 
mi mudanças <los s!stemas de finan
ciamento; Será bem ridiculo falai· 
desse mo'rlo em presença dOs gran• 
dns resultados produzidos · pelas .r,1E.
<lldas de sir- Robert Peel; Mas este 
fató. domina· todos .os outros: .o dev1r 
não fala bem alto, torna-se cada. vez 
ma.is ueéessario fazer intervir o di-
reito. . 

Jgreja . anglicana, encarregada i!e 
ensinar o dever, onde estais? Não 
s<i trata, em tudo que citei, senão d e 
leis, ele finanças, de funcionarias, de 
escritorios, de- inspetores de costumes, 
de repartições ele caridade. Jamais 
vosso nome é invocado. . • onde e~
tais portanto?'. 

. Sei muito bem que em outros países, 
apôs os infortuuios· de que tem sido 
vítima,, jamais cu111plice, a Igreja 
Catolica não se tem· encarregado so
~ .nha do çuiclado dos pobres; - não 
110de, pobre e necessitada ela, p10, 
pria, se· erguer com a. mesma preste
za -eom que· foi ferida, e ía~er o bem 
tão· rle11ressa quanto o mal que lhe 
fazem. Nesses países, rlírige-se à .lei' 
algumas vezes por sistema:, outras 
vezes por .. necessidade. Mas, pelo 
i.uenos, . ·a11ós 'tantás _perseguições; 

· tantos rigores, fantos desdens, a. 
Igreja cada vez mais ,reclama e e.nela. 
vez mais obtem essa prerrogativa 
ele fazer ·o bem, que vos escapa, igre
ja anglicana! Quanto a' vós, é 110 
meio de to(jos os favores que vos 
tornais esteril. Os homens vos fa .. 
zem rainha; somente Deus vos podia 
fazer mãl;i,. e -Ele /Vos recusou esse 

·dom; porqµe eu vejo vossas rique· 
zas, mas ·onde se ~cham vossos sa
crifícios, · vossas forças, vossas vii·· 
tudes? Onde estão :vossos apos
tolas e vossos martires ela caridade? 
Onde estão vossos pobres· volunta· 
rios? o\i · antes, vós tendes aposto los,' 
ma: quais são seus frutos?' 

Hav.erá quem me fale de devota
mentos individuais, citar·me-âo al· 
guns nomes multo respeitaveis. Res
ponderei por _aquela tabula. da jovem 
mãe indigena que, tendo vi~to cura.r 
um do,:,nte por uwio rle uma heber:t• 
~em, :tproxiuia va dííl e noite um 

frasco vasio dos lablos dê seú filho. 
moribundo. Apei,:r de SU!/ Intenção, 
o frasco estava vasio e uão co11tinha 
a !Jeberagem vivificadora, É assim 
q11e a igreja anglfcai:ia é as numero· 
sas associações qÚe dela. depéndem · 
podem ser e são coni efeito inutil, 
mente caridosas. . Elas não têm a 
verdadeira- cariclac!'e e ·nor que? Por
que não têm a verdadeira religião. 

ººº -

· cientes,. dos quais não tiramos ·nêm 
honra. nem v~ntagem, que .. são 
um entra:ve à nossa. força, um f\l,rdo. 
pa'ra.nossa i~(l.ustria, uma l).Odoa. pil,ra 
nossa. moral, ·e @l contagio da. lllitis 
mo1·tlf~ra especie pa1·à nosso bem
estar 11a.cio11al, · e nos deixam .dc_tu. 
sivamente p_reoc1,1pa(l.os com os meios 
d<;J nos desvencilhar de uma· presa de. 
guerra. tão .fatalmente conqulstad~''. 

Que admiração profunda excita; 20 
çoração · de .todos. que visitam . a 111~ 

glaterra essa maravilhos~ dispos_lção · 
Tudo que acaba de ser dito· é bas• . que presíi:Je ·a toda~ as relações, que 

·tante pa·ra fazer compreender as r_)lna em todas 11s mi.m![.das, o senli• 
causas da surpreendente' e custosa mento da· justiça; o· respeito a si tiro~ 
inutilidade, cios' esforços enormes · ~a prlo, .0 respeito pelo direito. que ca· 
cat·idade protestante para diminuir a , da um possué, é pelo lugar qué ca .. 
pobreza e alivlar os Indigentes. ; da um ·ocupa! 

Explica-se então a razão pela qual Mas esse ,sehtlmento mais ·eleva-
os cuidados que deviam ser tiispen· do, que constitua a honra da Fran• 
saclos pcla rel:gião, - a Igreja e o 
espontaneo devotamento _ são subs- ç.a, apesar ele seus abu13os, esse ·se~

timento divino da CaricfiJde, que !e· 
tituiclos P,ela Jel, - 0 gov~mio e O va nãó somente a. respeitar o direjto 
constrangimento. dC:.. fraco e. o' lugar do pobre, m:i,i; a.' 

. Elssas forças 1·eunic)11.s não at1n- os comparar, a os Nlgar demasia4a· 
gem seu objetivo, e dele: fiGariam mente peq!lenos, a 4esej'ar eleva-1011, 
aínda mais afa~tadas, se· a lngJater- dilata-los, em vão O t>rocurareroos. 
ra não fosse o que ela é, uma poten' nesses · costumes e nessa legislaçã.o 
eia marltima e comercial, se todos nascidos da pseudo-Reforma, que 
os ma1·es não fizessem parte de seu tiraram ao rico toda verdadeira ·ca, 
terrltorio, 'e todos os países; parte l'idade, e ao pobre toda . dignidade, 
de seu mercado; se ela não tivesse todo reconhecimento. No fundo do 
.hoje a. Australia e outras colo· coração de um e de outro eu enco·n •. 
nias que receberam, só em 1 852, tro, iião. 0 nego, e m1,1ito mais que 11a 
368.761 .de· seus filhos; se a imigra- Ft·ança, a lei e o respeito pela lei; 
ção e a fome não tivessem arrancado mas a -lei elos l1omens, não a lei de 
à. infeliz Irlanda. t)'ês milhões de seus Deus". 
habitantes em dez anos , (Report 
of Colonial land and emigration com- Nada melhor .demonstl'a a 11eces-

sidade da. religião que a ·1mpotencia missióners, 18õ~J. · 
dos esfórços · feitos para · despresa-la. 

Ein suma, a !listaria. da legislàção Do mesmo modo, nadíl prova melhor 
caritativa e . do pauperism.o 11ª ln· a esterilidade do protestantismo com 
giaten-a prova à saciedade que, nes· 1-~lação à Caridade que a impotencia. 
se gi·ande 1iaís, o pobre é alimeutaclo, dos enormes esforços feitoa na 111· 
não. é moralizado; a pobreza é temi- glaterra para. 0 tornar fecundo. 
ela, não é amada; não ousaria dizer E como· 'um. abismo alrae ontro 
que em lugar de lhe fazer carid;ide, . . .. 
faz-se-lhe guerra, se essa frase não abismo, essa· impotencia. é que está 
houvesse sido ·pronunciada por um levando os lideres da igreja angl!ca· 
elos mais nota.veis escritores que tra- ua a procurar nas bolotas dô so.eia· 
taram da ma teria, Charles W!ston. llsmo · a· solução ·para os problemás 
(1802 Remarks 011 the Poor Laws), de após-guerra, como por·, mais de 
numa pagina repleta de uma eloquen· uma vez já· den·uncian1os aos nossos · 
eia expressiva e dolorosa: leitores, através de deqJ11.rações' !!:O· 

cialistas do fa,lecido "arcébisp0 ver-
1nelho" de Canterbury, (Ir. Williám 
Temple, e do livro comuuistizant~· do 
"deão'' ela mesma sé anglicana. 

"Assim; ( dizia ele referindo-se ã . 
legislação caritativa da Inglaterra), 
após uma guerra. continua de· cento 
e quarenta anos, ganhamos afinal 
uma completa vitoria,, a fizemos õe 
nossos inimigos (os pobres) _prlsiD· 
ueiros de guerra; mas, como depois 
eh uma guerra civil, c"nsfatamos que 

· esgota.mos nossos recursos, despo, · 
voamos uosE•J. país, viciamos, seus 
costumes, enervamos. sua 'energi,i, e 
que, em troca, conquistamos um !)e. 
serto des~lado. fertil somente , ei11 
plantas ·danlllhll>~, em anim,-is vene, . 
nosos, em elemont.os co11tagiosos. U111 
territorio qnc 1Vis <l:i 11nir•n111~n-. 
te s~rts vki'10°_()~. eh ~1,lllaú~::;, iu,;011• 

Afastada. da· Igreja, a Inglater.râ 
sofre em seu proprio seio as consé· 
quer.cias lôglcas da heresia protes· 
tante. Sua salvação, como de toilo 
o munclo, se 'acha po1·tanto nâ volta 
à Mestra fnfalivel dá Verdade. 1: o 
que esperamos das reservas de bom 
senso e de ,intégl'idade.-do' no~re po
vo !riglês. Can13ad<> de peregrinar 
1,.elas se11(Jas do erro e .de comer ns 
bolotas do . seu vago delsmo · .ele um 
dia vóltará à <'asa. rnterna o~vlndo o 
ar"'" <1Ar111€"'P-

0 

o·,., n"FP.\; quê haja 
u111 só, 1·t;lJ.iullo e sõ Past~.. · --· 

.,. 
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TELEG'RAMAS. DO RIO 
. Coptki( a Semana · inglesa 

(:fl"i.);< .'(.A~~.~ PHl1J~ti,;). -----:· O· (..'lJUs~Jli~ 

de, ... 11e·vresentaule:; ,_tja:: _ll'ed(->rai,:fj.o. dÕ 
Coróerc1Ó" ,.\tar~j~Sti1 -do lthJ d.e J,tnl'i· 

ro .. org~o yu~ reµn.:::senta ma is d'-! 
: 16.-000 ~ita!Jel~cun~ulos· t..:omercw 1s 
desta_ uavHàl. ein' .:e\1uiâo. rnafl/:iS\u; 

, ~oo.:_a.-._-,,ur:~s:rJen9ia do sr.- Vald.?111,,i 
· i\larques,. rté,11.lQioU, contra ·-um ·.\oit) 
a.pénaS •. ''i. u:loc;i\o-.. ílà se1,rn na 11~g l·!:::a. 
nos_ ~::;tal>t:leci111entos .rayeji:stas. 

Será feita - por -decreto 
RJO. - < A~:.--'\J->Ug$S) - O. sr. l"n::si

<lente da lta;:.puhli~~a, ·as.sinou- deêrelú, 
UeLenninan<Jo •.1uu_ a m,)vi111e111aç:ão de..: 
oftciàis gentT<_t la · e superio1~1.:s d.a. 
.. .\~ionautka. J!;x:cÍ·ct(u é/i\farhrha. jm
plicando em ·tr~·nst·~t'eucra,: cJa:.,;~il;ca
<;~v. óu exe·'fClciô d-é · fu'nÇôes. ·rlih~t;ào 

, ou Chefia · seja feito l-)c;>r decreto. 

Promoções na ,· aeronautica 
nro. {A~A.1:-'Hb;JB) -,- 0 SI'. l-'1 e:-,i

<lente· ·da [tepUblicu-' .assinolJ llii PRl::i .. 
ta. da - ,\°ei-o.nautJmj- ·o~' -~ég·v:lnlt: dt:,.:rc· 
tos· lei·s: - 'Proh10:Vi.:.udu · 'no ·qu.-n.l!:o 

~de' ·offotáis rla 1ri..thúdenCiil' o 'lú11t:ntc 
·côl'oiiel. :, O·-; núij()·r_.· ·.BéneÜft <; 'üljinae1; 
1-{ôlandà.;.- .. :ça vakl-t_nt.i;: a Mnjor ··o Ca
ltlt~o·· Jhsé· ·ca .. l.o~ Castt'"o L•'r~u1.Sen; ~
capitâó9· o~ prinH;irQ lt')1,ente ltaülnt11~ · 
dv· Fônte,H,Ji é ~::;i-·v·a=· e.· a. }>t~i·ll)ôi'ro ti•

nent'e o: seg'und.o: "teiiêllt~ -J-t9,r.11Jo 
. Freitas 'Costa, 

· Perspetivas · risonr,as .. ~ 
}-10, ·(A,SA PRJ,;::il:i),...:. U pumo uup 

n1â.i::; ten1 Uespertado_ a·· â.leni;f:w 1Íos 
vtsi.ta.nte::s: na b!XposlçâO ._da c~utraj 
dó .:.Bra::,il, ê Sem duv'íctH a ql H:ina, 
if<Galvâo Antr"1t:!s · r1a· n1~si ·u U:strA
da. ·d~ B·erró; ond~:-s~. ~ncOntram e~
·postas as rlifereüte~ '-lJél.-l'lt!S ,lu <'OH,; 
junto d~-- ·urna iocoulot;iva: L>h-~,·J d~-
tr.ica, _. ª· .~1ua.,- ~etá·: Ju.turiment.e:: cm~ 
1>-rcga da no tr-a.feg·o .1entr.e o j{: o e 
Sã.o_ Paulo, cujc, ,percurso (ar-~1-.3 -à. e1n 
·7 ·horas ,e mela. · · · .. · 

A nova ,CO!nLJo_sJçâo.· segundn o t'n·. 
g·enhe.iro, ·Galv'ão Antüués. oQssuir:\. 
um ·restaurante,' bar, sa.lão rle b81·
be~r-O; existióoo· ·ahlcta· a'pire1hos f:.s:

peciai_s que .trarão o-;v.iajant-3 a. par 
da .,velocidade desen1•01v1da. pelo <>ü:r1s 
·bolo,_ betrJ. \co·mo _ç,' Jocal. ern ttue o 
111esmo atl"ávessa no niom.ento 
· ·"A·_ ·ref.e/ida :10~0Judti:và porl~1-;'~ ,ies•~n ~ 
voJver'"gl':i:nr]e veJocj9si.µej)Órem n. sua' 
~loclditde: n_qrmal serâ de.· to·o qu ilr-
Jitetros- ·pór "ho'ra., t8nc1o em· V~sta aS 
cP.'cunstancl!is dp · terre.110'. 

Q !ut,uro c,omboio .. q1Je . l,llã.ª'''t rapi
dameJ1te .as dU'J,S . 1nais . hnpo"tantes 
metropoles . do · Brasll, cômp,,rtará 
250 .. passageiros. sendo iabrica,Í,1, . COlU 
mate,:ial extrangeiro. · 

Lituanos . refugiados . 
, de Oµerrà . 

RW, ·<-~S,\,P.,:H;;l:iSl . , - Oc Mlniw·o 
elas. Eelaçôes E;°.i<,e~iores ·.soJlcltou. d.i
Consel'.10 :de . [mlgTacão e· -C:oioiitz~ cão 
11ara. stend l)edido . da Em!Jalxada 
dos · Ehtados. UnldOs; · Informar quai' 

o nu111ero de •·efugiaclos lituanns d~ 
~uern.t· 110 Brasil e a imr,Ol'Lllll•~,a, 

tn(inBc'.I úd1spen!'ia.YC' -- a :-;ua ll1ai1 n: !'~,
<_:<lo, por dt::it~Jnr· a. "t.:nited Lithl'l.11:::1 
H.l''lif·t 1··~1 ·1t1 Of m<:-ri1..~a ln<','\ a.;sis
li ·lo~ de-.:i,1:1 r ntP. ~ O ConsC'lho de 
tin\gTnJ;fro e Colúnixa.çfLo, enviou um 
ü·loRTnrn:1-f··1n•nlar HO ô0rvít;o dç Ro
J·istro de .l!;:--:trar1g·(;iros em- to<lo o 
()<t izs. :ool h-1 t,1 ndo º'' dado!-. Uécüssa
nos pur atcn-1 ir ao pedido. 

·Apresentação 
tes a oficial 

de 
da 

aspiran= 
reserva 

1:1(,, \.\S.\Pl:1·:~;S) -- C' Co1n:inda11-
<le l.a 1~. ~t.. dc1crmino11 qu · fica 
transf<·: p~ra o dia :!l 
,)1·oxi1no o p1·,:0•, para :· anrE"sPnt;:<;ito 
Jo· "SiH 1~, a oficial "r. 2 para 
fj s 11 la~sifi v:.,:1.0 na or<le.m "P3". 
para a~ ar'.11as .de· infant:iri~. cavala· 
na, ,,·~genhat·'.a e artilharia. - A 
,1;1rc:u,n!Ht,ào ac•i111a. v, s 

,:.a. S<.::cul.o dü estado-m 

~.umento para os 
gàdos da Caixa 

mica 

feita na 

empre= 
Econo= 

Jau. <.\SAf'Iu,;n;J - ú Presidente 
da i~epul lica assinou deci-eto ·t·onec-
1.len<lo um .1ento get.:::i.1 de s:.alario 
~os e .. •11neg-ad· ~ <la Caixa E.conomi
ca f:::.o Paulo !-1. vigorar ·f1e~,cle ja-
1ieiro <le l!l 4 " ingtit1lirrl .. para os 
t1F>s1110:;: .... - P·lario l•';imilir-. 

do 
Fedro 

Colcgio 
u 

Ili(!, (.\f;.'.Pl:ESS) O CoJ,,g-:o 
P\·dro J[ 111m· 1· c-[L >ara ., .. ,raia. 
\',·rmclha, para. o étntigo cdificio a~é 
h;\ poU('V ocupado pl'\o Jlúl'jpitaJ 
_. lquiaL1·· 

() edificio :'.<:nicla. 11ar.:.::chal Flo-
ri;lnO :-·erá ocupr,do por ,1111 ot·tro ('.'.:,. 
t:1 1ir>l<"'d111c-nto de ensino secundario 
do Go\·crno I1'otkntl. 

Estudes 
da 

sobre 
lepra 

cura 

~: rr>. < .\8 .. \ ·!r::SS) -·- O profcssol' 
Heraclito de \1·aujo1 elo ln tiLuto de 
:\fa.nguinh, 8, cmh;1r('Ot1 para. ~linas 
(;f·ra:., Goi··:·., afim ele realizar c·;-;
tudo:; rom1,lem<:nt ~rc:; :--obre a vaci
na <·ui·:• ·va e p1'e\·c•ntiva. da, l.f:';l)l':l, 

cm t 1'11") da qual a([Uêl;t. casa de ci-
0n<'ta: vcn1 reuJiz:· .• do irnportantes cs- .. 
tuclo~. 

I\"'l qu(:!e-s Esia,10~, nqur-lc eicnt i:-.
tA.. limilnr-8('-ú a .~111dnr a trrtnsmi~
síl..o do nrnl de !-{a11scn atru.vcz de hc
inatot'agos. 

Dr. Durval Prado 
Mêrllco ocultsta 

lt. S,·nnclor l 1unlo 11;.,;-idlo, •~ 
i>.o q_nf1. • tiulas ,,12 ~ 13 • lf 

1 ~fi.t, rtR Hun .fn~ê Bfln1r~n1,H 
Cons.: ct>m hora mar, A<lll pelo 

Tel.: 2-7313 

HOMENAGENS A D. VITAL 
EM SANTOS . 

· Entre as homenagens que a Diocese 
de Sa.11t.os prepara à memoria do gran
de D. Vital, Bispo de Olinda e intre
pido defensor da Fê contra as insidia.~ 
maçonicas. destaca-se a promovida pe
la.5 Ordens F'ranciscanas e o Centro 
" Frederico Ozanam" da. viziah.'1 cida
de, 

Tais homenagens. que serão realiza-, 
das de 23 a 27 do corrente, obedece
rão ao S€guin, ~ programa: 

OI,\ 23 DE NOVEMBRO 

Na Igreja de Santo Antônio do Em• 
baré: As 7.30 ltOras - Santa Missa, 
com . comunhão geral da,-; -ai;.sociaçã<:s 
1·eljgiosai;. 
· Na sede da sociedade de S. Vicente de 

Paulo, à. a.ven!da. · Conselheiro Rodí:1-
g ues Alves n.o 311: às 20,30 horas -
Sei.são solene na qual falará o Dr, Fli• 
\110 Corrêa de Oliveira. · 

DIA 24 DE NOVEMBRO 

Na Igreja ele Santo António do Va
longo: A.~ 7 ,30' horlis - •,anta Missa.
cantada,· e comunhão geral -das assocla-
ções rel!giosa:S. 

Na. séde da. sociedade de S. Vicente 
de P&ulo ~ As 20,30 horas - Sessão so
lene fazendo. uso da palavra o Dr, An
tônio Ferreira. 

DIA 25 . DE NOVEMBRO 

· Na Igreja ·de santo Antônio do Em
baré: As 7,30 !,oras - .'Santa Missa, 
cantada por grande · conju1~to coral ~e 

vozes masculinas, havendo comunbão 
geral. 

Na séde da sociedade de S. Vicente. 
de Paulo: As 20,30 horas - sessão so
lene em. que se fará ouvir o Dr. Carlos 
de Morais ,f.ndrade. 

DOMINGO, DIA 26 DE NOVEMBRO 

Na Igreja de s. Antônio do Embaré: 
As 7 lwras - Santa Missa, com can
tico,-; e comunhão geral, havendo distri
buição de lembranças do insigne homc
n.ageacto. 

As· 9 horas - Solene Missa Pontifical 
sendo celebrante S. Excia. Revma. o sr. 
D. Idilio José Soares, Bispo Diocesano 

· de _Santos, sendo cantada magnifica 
partitura pelo cô1-o do Seminário S. Fi
dells, de Piracicaba. 

Na séde cta sociedade de s. Vicente 
de Paulo:. As 21 horas - Encerramen
to ela,-; solenidades, sendo .. orador s, 
Excia. D. Frei Luiz Maria de Sana-na., 
DD. Bispo de Botucatú. 

Será prestada sig:Jificativa homena
gem a S. Francisco de A,;si. e- ao San-· 
to -Padre, em oração a sei pronunciada 
pelo sr. M~r.lano Gomes. 

DIA 27 DE NOVEMBRO 

Na Igreja de s. Antônio do Embaré: 
As 7,30 hOras - Mls,<,a, com comunhão 
geral, e em seguida exposição do fl!ln-
· tlssimo Sacramento, em "Laus Perene", 
ficando entrell'ue a guarda às ai.socia
~ões religiosas, colégios .;atólicos e fiéis 
devotos. 

As 19,30 horas - Magestorn Hora 
&.nta, "J'.E Q~um" e llençáo solene. 

!:'ttCToNARTO 

!~1~?€os 
TOMEM 

Uin~o creoso1a,o 
''SILVEIRA" 

Grélnde Tônico 

LIVRO s· 
RECEBIDOS 
AL:l'lA DA IWSSIA - Helen11 

Isrnlsk. 'fratluçflo de R!cardo 
\Verneck de Aguiar. E'dito~a 
Ocidente Limitada. 

A Russia foi sempre, para os oci
denta's um país difícil tle ser ·com-
11réendldo. Dific:l por varias razões, 
uma das quais, talvez, é a sua posi
ção geografica, comparavel a um ful
cro entre o oriente e o ocidente, O 
seu povo haveria pois de fundir os 
conhecimentcs oriundos daqueles 
dois extremos, para assim criar uma 
personal'dade p:-opria, uma alma 11a
ciona1. í,, pois, geralmente, muito ói· 
fiei! para um estrangeiro, conseguir 
inteirar-se exatamente cm todos os 
seus detalhes da alma deste povo tão 
sofreclor. 

Helena Isvol,,;ki é russa, filha <le 
antigo m:nistro das Relações Exte
riores da Russ a, e foi criada no am
biente ele antes da revolução. Está 
portanto, perfeitamente creditlÍ.da 11a
ra nos dar um retrato 1iiais fiel da 
alma rns:;a. Ademais a autora se con
fessa ce.tolica, o que, para nós, akm 
de ser sobremodo confortador é tam· 
bem uma cs1:erança de maio1' imp&r· 
cialidade na cxpos:ção historicà elos 
fato,;, do que rn f:Jsse um autor cis
mat·ca. ~laxime cm se tratanclo de 
assunto que ti\o de perto se re:acio· 
na com o desenvolvimento religioso 
11:1 Jlussia. 

* * * 
Pas~an1os a.ssi1n a apreciar, lo,;:> 

no~ primeiros çapitnlos. a histor·a 
da fnnda,;ão ela Russia. ];}ncontramos 
os primeiros governante., do pais 
que estava cleslinaclo a ser o hnperio 
russo, já preocupados com a religi~o 
q112 ter;a, desde o inicio, carater oH
cial. 

Mestra nos a autora o facinio que 
cxcrc · a sobre e8ses povos pr:mi~i
vos, o ritual ado, :lo pela' Igreja La
tolica em füsancio·. Tão forte foi a 
influencia, que a Igreja na Russia, 
pass'.lu a informar se nos mesmos 
m~ldes. 

lnfei'zmente, e isto a autora ;ião 
o deplora como sel'ia desejavel, c,s 
russos acompanharam a mentalida
de dos Bisantinos e cairam nos mes
mos erros. Estalou ass:m o grancle 
eisma, chefiado p:r i\liguel Cent'ario. 

Por estas a:turas, o livro aprese.n
ta um grnve inconven ·ente, 11ão fnz 
uma clistinçi'oo nit:tla entre a Igr,,ja 
Catolic-a e a igre;a cismatica, tun· 
ele tndo no mesmo cadinho, põ0 San
tos da Igreja Catol'ca ao lado de 
"santo:,·• cismaticos, com u\na natu
r~lidalle que esran\u; dir-se·ia ·que a 
autora ni>.o sente o minimo _clesagraclo 
11or ter ca'.clo O seu país 110 cis111a, 
A preocupação da mesma par()ce ~or 
iã'J . a!lenas uma, que haja rqligiiio 
na Rtu-sia. não impoi'tando qual .0 P· 

ja. 01·a,. 11m eatolico conciente · ele 
estar com a Igreja vercladeirà, ;1ão 
pode, nem J)or un: instante ·p:,·nsur 
sem tristeza, nos milhares de alm:t.!I, 
que r1cvido a ·mo i,rande <=ism;t ·v".,i· 
saram a viver afastados da ··yer<l1-
deira !.;reja e portanto ela verdade, 

* 
Através das paginas de "Alma c1a 

llussia" travamcs conhecimento e:nu 
o·; pr;ncipa;s pem:adores do tempo· 
cm fl 110 a R ussia era o "Grande Im
p~:rio Rurn'o". Tchaadaiev DostoiE',VS· 
k', Tc'lstoi, etc., são todos' apresenta
dos dé mollo a6 radavel e são exami
nados à luz ela sua crença. O- qne 
se depreende da leitura cuidadosa 
,iest:-ts pag-inas é, posto que bêm con· 
tra a intenção ela autora, a marca 
profunda deixada pelo cisma nestes 
homens que buscavam a verdade scin 
a encontrarem pois que cle'a iá ti• 
nham nascido afastados, ê não a 
procuravam onde a podiam encou
tra1·. 

* * * 
N'o capitulo dedicado aos catolicos, 

a autora, por estranho que pareça, 
não deve ter penetrado bem no ino
clo de pensar cios mesmos, Especi>tl· 
111ent0 110 caso do Pe. I'etcherin o 
qual escrevera" como é cloce Ôdiar 
a terra· natal aguardando ·ansiosa
ntente a sua destruição". Vê nisto 
Helena lsvolsld "um caso mais ex· 
tremo de desnacionalização". l\Liis 
adiante, diz no entretanto _a mesma 
q·1e •· Petcherln odiava na Russia não 
a patria, mas a autocracia Óptessora 

EM OFENSlVA OS 6 EXERCITOS ALIADOS 
Metz é o prJmeiro objetivo 

fora de combate 
133 generais 

desde 6 de 
·nazistas 

junho 
postos 

SUPREMO Q. G. ALIADO, (Reu-
ters) - Progride o J.Vanço geral 
aliado. 

Os seis Exercilos en1 plena ofeÍ1si
va estão ava1\çando de 1nodo ,·fiffne. 

Pa.rticularn-i·cnl te, o Nono Exercito 
Qos E:stados un·dos e·stá ve·ncendo as· 
fortes e d ,rracleir: " defesas d~ Re!C'l1, 
tendo jÍi. cor seguiào · oito quilome
tro, e meio de· pe ·etraçâo no' solo do 
1:eich. 

FLOIH~RICH E Y:IHIERS,PORF 

P.\RIS, (Heuters) -
1 
Revela-se óíi• 

ciahncnte l!Ue as forças du !\ono 
1-:xerelto uoL Bstados. Unidos atacan
na. area de Geilenirclum, ocuparam as 
cidades de J<'loririch e Ym, ersdorI. 

Q.UEER:AUAS AS Lli'\'HAS Jli'.AZIS 
PARIS, (Reulers) '-- As forgas do 

Primeiro K '• - ·to do general J-Iodge 
úarecem ter ·<r. brado 4·.".i linhas ale-
1nãs em diversoo pontos a sude:,,•i} 
t,j Aaachen. 

IlETIRA:VA GEití-L ALEUA 

PAI:JS, (Reuters) - As forças ale
n1ã.s <lera: l inicio a f: 1, l"etirada gc
r:-tl na f .cmte elo ·Prin1e:ro Exercito, 
por 1notivo da tremenda pressão das 
forças norte-a1neiicanas. 

COi'\'Q,t:ISTAS DOS IlRITAXICOS 

Ps\ RIS, (T:euters) - As forçc• · do 
g-~neral 1 ;nn1scy, ein o(ensiva na ài
rA--:ão <lo ·~1osa, oc··:>c ~·ar·. a cidade de 
"\Ye2~::, n. 

Foi ürn1b~m libertada a cidade de 
H1'uggen e ati gic1 o canal de Deri· 
vation. 

PitOG:-.Jug O A V.\.XÇO ALIADO 

P.\T:TS, (Rcuters) - Os. tanques 
nortc-arncricanos elo P .. imeiro IGxer~ 

cih avançam ~ontlnuamente· e ultra• 
passaram vila após yila, se111 en~01.1 ... 
t.rar qualquer unidade brindadá' ;ale· 
mã, 'muito embora alguns·cont!ngentes·. 
desse Upo _do lni •ligo esteja ; opera'n
ne...:sa :r "Çião. 

'As posições alemãs na frente do· 
Prl1 ,elro Exere'to estão $en lo conti
nuamente ma1·teladas pela al'tilharia 
e µelo fogo das armas curta alladas, 
Os tanques norte-americanos inves-
tem sem cessar sobre· as posições ' 
gel'lnanicas. 

· A infantaria do Primeiro Exercito 
esta expecimentado · algumas dificul
dades com as defesas fixas alemãs, 
como minas terrestres e postos. de· 
1netralhadoras. Entrétanto, os ale~! 
sistencta. Isso, no entanto, já era 
1nães não lee1n oferecido grande re• 
esperado. 

Os alemães terã·o de recuar ~ as• 
sim o fal'ão até que tenham r--anho 
suficiente espaço para deseneandear 
os seus habituais contra.,·.taques, ao 
nue disso um· porta-vo2 do Supremo 
Q, G. A'.iad;,. 

A VISTA· DO RIO !IIOSA 

PARIS, (Reuters) - As tron.as brl• 
ta nicas do gcr era! Demµsey e!· ega-
1·am somente a 800- metros do rio 
Iviosa. 

Patrulhas b'ritanicas r:i, e~tão per
<'.,rrendo a ma gE'1n do rio, ·en, son ... 
dagens. 

1-1:\. 'ndic1.ções ,de que os ,,Jêmães s& 
retiraram para ·a margem do rio. 

"MA(.IN"OT" 
NOTIUARIO 

\'OLTA AO 

PARIS, (Re .ters) _;_ Os alemã'es 
er.;tão · usando contra. os aliados as 
fortificações da "Linha Maglnot ", na 

. aret' de Tlllon ville. · 
Contudo. não obstante o fogo cons-. 

PERDAS NIPONICAS NA BATALHA. 
DAS FlLIPINAS 

Quasi nula a 
Cidade 

atividad'e aerea inimiga· 
chineza capturada: 

W.'.SIUXGTOX, (TI. - O eoman-
(1ante·chefe do Pacifico ahnirante 
Chester l'\it it ., declarou que os re
sultados· clefiniti~·os do ata9ue desfe
cnado pelos atn.}rica.110s contra a baia 
<1e 1\J.anilha, no clia 12 de 11o·ve1nl>ro 
demonstram ·que as pertlas japoneSas 
foram as scguiIÚes: utn c•uzador; 4-
destroyers, 11 cargueiro~ e varios na
vios tan<1t1Cs. 

Um eruzndor previa.mente <lado co
m.o danificado, foi afund::..do. Da 
1ncs1na 111aneira, o número dos ·des-

:-~ ..... rs afundados foi de 4 r não 2, 
<:omo foi anteriori~ente anunciado. 

SOBI!EI'UJAD:\ A .\.VJAÇ.'\O n:nu-
' !IUGA 

Q. e:. DO' Gls~H:l~AL l\!AC A R1'JH;R 
X.I.S FIL!PIXA··· _(Reuters) - :r<;stâ 

<1uase desaparecida a :t.t)vidacl~ aJ"ea 
japonesa contra as forças aliadas eiu 
Leyta - <leclarou-se ofici::lmcnte. 

PllESSÀO ,HIEIHCAXA NO CORRE• 
DOR DF] ORMOC 

CI-ll'KG;-ix:J (Réuters) - Um vor• 
ta.:.voz militar chinês .anunciou hoje· 

,-,que ,a cidade murada de Ishar sitau· 
da a 5J c1uilometros a leste de lia .. 
c-h o·w, na. pl'ovincia de l{wang-si. na 
China Meridional, caiu em poder, dos 
japoses, oritf>m a tarde. 

A ag·cncià' japán~:::a- "Domei'' anun ... 
ciou onten1 que ::t"s forC:as nipÓnica·s' 
haviam tomado a -·cidade. 

LOXDHES, ( n.euters) - Entre os· 
ririnc1t1ai- aCon tecimentos· registados 
l1oje destaduti.-se os seguintes: 

IN·. V-'~-o··.· ___ rF.RA .. L DA -ALEM. ANffi. 
a · ÍifJ,A Uu . - . J.t li-

PRO EXERCITO · RUSSO, 
E' o que 

A 
Moscou 
luta no 

anuncia· para 
setor ,hungaro 

breve 

?!OSCÓU (T:eut~rs) C'omo preludio 
drt.. h1,·asã.o g·~ral cln. Alcmnnha._ pelo 
1i;'xcr-cito 1·u~· o. forr,as_ ac:·::ns so· 
vie·Uca3 clêram inicio a - n'l.a. ofensi· 
"ª <lé torpedos contra_ as areas me
tr ·polltana.s alolnãs, 

scsperadr11nente para co11ser:var ~!iS• 
l.;:oJoz, porque co.·npreé· f'ler cti..e sua 
perda. tornaria i· ssiYris ataqlies de 
flanco as fo.rças sovieticas que 's<) 
aproximam da- capital hungara J)l'O

l'edentes de leste. -·As tropas do eixo 
rtue defendem l\liskoloz estão· sendo 
o1>rigada111. porem, a reCUar pafa· o· 
norte. na U ireção dR·s florestas na 
fronteira da Eslovaquia, 

tante dos canhões da antiga Jinl1a. 
francesa, 6 avanço das tro s norte.• 
a1nericartas não fo1 (lotido e; ao con-

·trario, assin .1ou ·êxitos consideraveis 
n1s ultimas horas, ' 

. BAltP.ICADAS :,A RUAS DE ~lET:I: . 

rn::: (Re-utcrs) - ·os prin1eiro1 
prisioneiros álemães feitos ao si d6 
'Metz revelam <1ue a guarnição daq11e· 
la cidadé-fortaleza est~ se prepara.11-
do para a ultima resistencia na ci• 
dade,-

0s, aleinães constroen1 barricada9' 
nas 1·ti'as de M~tz, preparan1 arn1adi-· 
lhas anti-tanques e . lévantam novas 
íortifi ,ações. 

A'J'UA:M AS J;'ORÇAS DE PATTON 

PARIS, (Reuters) - As forças do 
general Patton entraram e:., Stcll.ang. 
no· sul' de Metz. 

Igualmente. 110 desenvolvimento da. 
ofensiva. as- tropas ainericana's en• 
t:·aram em Augny e Marlié. 

Par.is,· (Reuters) - As for~cs do 
'l.~erceiro -~ercito dos Estados Uni
iloo c~pturaram as .lorest, s ao suL 
de ·Metz, na noite de nntem para hoje. 

Uma graude , x1ilosão foi ohserva• 
da tàml>em nos suburbios méridionais 
de Metz, tratando.se, talvezi de dê
molições feitas pelr> Inimigo, apre• 
sentando-se para à retirada. 

COllIEÇA A BA'l'ALJIA · A fiEXANIA 

Lm:r'l-:S, (Reqters) - O po, o de 
Londres ouviu claramente, hoje, os 
canhões utilizados pelo general Eise
nhower em Sua ofensiva, através do 
radlo.· O ruido cobriu parte das ir
râdiaÇões f~itas por u1n correspon
dente norte-atneric·t ,-, junto ao pri
n1elro Exercito dos Estados Unidos e 
ciue falava de un1 setor no interior 
d.t temanha. 

Em sua irradiação disse o -~:,rres-
·vo1HlLnte: "Hoje, apó~ um longo j1"."

rim.Jo, o Pdmeiro Exercito norte
a1nericano iniciou outro ataque. C(1-
1neço11 a batâlha <.la nenania od<lc11-
tal, com o ru i<lo da e,plosão de co
los:sais ton<'l de explos:vos da -~1J$<:;<1, 

"\rtithc...ria_ e dos bombardeadores 1.1c--
sarlós ~ m"edlos.i' 

O uido <los canhõe~ tornou !nau~ 
~ivel o l csto da irraclia<,;ão. 

Of'EXSI\ .. \ AEREA CO;>;TRA METZ 

PARIS, (Rcuters) Aviões 
'''.i..~11un,·erholtsº bo1nbai"dcara.m as es
tradas de ro~age1n e de ferro <tue 
sae1n de 1\letz. 

Trata-se e -...:1na ofensiva. aérr-a. 
com o o~jctivo de cot'tar v-.aas a~ 
c:omuni,.·ações inimigas e apressar a 

-queda de ~:etz. 
Aliá· · ,r,rmações ficleàignas adian

ta1n que elementos ,1a Ge'. +:apõ e das 
, forma~ões "S'i" guardam todas as 

saidaS de :11etz. cotn ordens de atir:tr 
eontra. quetn quer que tente aband'o
nar a cid.ade. 

A sudeste de Metz, duas uivisõ<c"S 
aletnães foram aniquila'das em \"io
leta ,luta. Tratava-~e de dua:~ cliYi
sões escolhidas da iufantaria germa
nicas. 

RECU~( os AJ,J,;,1.'l.rns A;>;'J'E A 
Ol!'ENSIVA ALIAD.\ 

.PARIS, (Reuters') - As fon;as 
hlindadas norte-im.ericanas c1ue ope
Tam -a riórdeSte.- ae: 'rI1ionvtiré~ · pro., 
gredfram qtiàSi· ci_1ico c1uilo1netr(1S ent 
~u::t oíeusi va, t e'ndo entrado va lo
ca li<lade de · Evei\dodf. 

.A- stlJe~te rle ·Thl<nlVille, a::. forç:~s 
~tr1·te~-america1l~s -tàmhe_1n a.Yan~a.•·a!ll 
outros ·cinco quilom~tros, tendo (cito 
recuar os aicmães ·do seu· saliente 1wer 
vizinhanças da cidade. 

133 GE:\'BRAlS AJ;f~~I.\ES l'O.S'l'OS 
1-'0U "- IJE · COllBATE 

SCPfl.EMO Q. 1'. ALIADO (Reu-
ter,;) - ,Ls Pris'~11eiro,r f~it ; pelo 
Setin10 Exé;c:ito dos f'~s.tàdos Uni
dos iufor'llar,111- que o 1,rigadell·o g·e-

, ne-:- 1 Fkich vo·11 ··Fil'khach 1 conw,uch:in·
te de um gr· po e, batalha, morreu 
em co·•sequ"·~cia dos ferin1entos i-e-
ceb'dos ,durante luta na • rea de 
Epinal. · 

O. gene:al vo11 I{lrk!Jaeh t\ r, 133.o 
general alemi'ío · or~o ou ca:,turado 

} o 'dia ºD·". 

A a,-út~;ã.o sovietka poss·._:ia agora. 
uma YeTd .. \1:~inr. .tedc de bas ~ ·avan-
1~nclas 110 Baltico, colocandÕ o~ prin
eipais porto3 a,"('.l'ni'v s no Baltico 
oriental ao ale nçe de sue' bombas 
e torpedos. 

A 1wo1 osi tn dcssa.s ações, é aportu
no evocar que, sabado ultln10, Dun
(·an uoo11er_. cori,~espOndente da Ileu• 
tt'"··.~. enviava dest:. cap.ital um c:a· 
bog;ra n1a advertindo,, que o Alto Co· 
111:tn!.lo sovietic'"'· poderia. e1n. breve 
surpreender o· -mundo cou1 uma· seria 
rte tlesembarques maciços no solo ale
mã.o do 13altico, a exe1nplo do que 

Os nazistas esperam defender Ravena 

· foi feito na Normandia • .Acrescenta 
aincla o jornalista~ que os ·russos -es· 
uvam prepa.rahdo excelentes tram• 
poiim par.a. a realização de .desem
h:irriue anf!bi'o em massa, As ··çêies 
uiq,uetn ";·1e cou1eçou.. a fase 'desses 
,ia frota na vai n.e, ,a russa talvez in
acontccimento surpreendentés. 

Jli'.OVÀ AMEAÇA !\'O ~E·ror. 
-n1··GARÍ) 

Progressos 
inimigo 

aliados 
contra 

Q. G, ALIADO NA ITALIA, (Reu• 
ters) - As f~rças ale,rãs, dinamita. 
ram lt'iun1i Uniti. cujas con1porta:-
,·oara1n pel s ares, provocando ·f.J.o• 
vas e g·ran<les- inundaçõe·s · , o sul.· de 
Ravena -· RO que foi oficialmcrite 
anunciado h·""j~. 

. FEllOZ RESlSTE:S-CJA EM ltAVENA 

a 
Perseguições 

Igreja Catolica · 
do 

de Milão, escreYeu a, um prelado m 1 .. 
lanês . 

Diz o seguinte em. sua carta. o arcé• 
bis11 .. de 'Milio: "..:":.evmo. Monsenhor: 
l~~s~revo-vos afi1n. de que possais in ... 
formar r ~ ~hefe do governo do que 
está aeontec .ndo da. DloM, Arquie-, 
piscopal. onde varlos. chefes do po\ia, 
autoridades da mlllc-i~ e esqu..d 'lcs In
dependentes, capturam açoitam e tor

·· turam suas vitimas de ta1 forma que 
e retrogracl_a, · as restrições impo~tas 
a 0 homem .de pensamento e de c,on
ciencia'', É de se supor com , 

MOSCOU, (neutors). Uma nova. 
nnreaça. rus!=la. a.S tropas. alemães. e 
h ungaras qtlo d~fendem Rudapest sur
g·fu e1n resultado do rapiclo ~·vanço 
das fo1'ças dv ·,iar.echal J\lalh1ovsky 
~obre Jl.faiskoloz, junção rodoviaria e 
f-0n·oviaria _e imp~rtante base de ope
raçõés de um grande grupo de ·'tro
pas inimigas situadas 'a 128 quilome
tros a nordeste da capital hungara. 
1-loje, as · forças do · _JiJxercito russo se 
achan1 a n1cnos de ,.15 'qnil,ometr:-os rle 
1\liskoloz, cuja cor. nista Viria ·parali
zàr 'inteira1neÍlte os 1novin1-entos ale
mães a· nordeste de Bm'la'pest, 

Q. e: AÍ,".',DO .I'~\ TTAT,IA, (Ren
ters) ...-\ decisi.n uos ale·nães d .Qi
na.mitare1n O tnal l1'iumi Uniti, ime
<liataínente ao ::;ul de ltavena; p"rovo
cando a itíurida.çâo· de eX:tensn. .ona., 
,· Wora: · do Adriático, indica ·ta
ramente que os al_c111ãe'S- · pretedem. 
01>or feroi, red, ·.encia na defosa da 
Have1~a. 

qualquer homem bon~sto 8 cjualqu~1· 
· pessoa civilizada ,leve condena-los 

imediatamente. Recordo-me da p1·i
sã.o d~- alguns dos padres de minJ,a, 
Arqui~iocese que, sent qualquer ra
zã.o, foram amarrados durante horas 

. riiais razão, que sendo Petcherin um 
Padre odiasse o erro que imperava 
na Russia e como Sacerdote calolico 
desejasse ardentemente o retorno ele 
sua patria à. verdadeira fé. 

* * * 
O ultimo capitulo dá-nos a impres-

são de ser, o livro, umá historia. es
ct·ita. "ad usum delphinf". De fato; 
a autêra reproduz parte elo relatorio 
elo cair.arada laroslavski, como se fô· 
r;t uma declaração oficial da derrota 
dos sem-Deus na Russia. No enue
tant0 a verdade é bem outra. Tal 
rclatorio, nada ma.is foi que o reco
llh<.!cimcnto da . ineficacia dos meto· 

• dos adotados pelos comm1istas até 
então, para banirem a. reÚgião 
da Russia. Diante disto .sô restava 
nma alternativa a 0 governo sovieti· 
co: mudar a tatica. o gov,erno 
passou a ser condescendente para 
co:n a relighi.ó e foi isto que a. auto
ra anotou. No entretanto ·ela. não 
percebeu, ou pelo menos é o 
que parece, que tal, condescendencia 
era apenas para com uma certa re
l_igião, islo é; para com aqueles qÜe 
estivessem dispostos a pactuar 
com Stalin. fJ justamente O que. os 
comunistas desejam, criar uma re
ligião oficial, para melhor morflni
sarem o povo. 

A autora, no eiüretanto "parece" 
que não pegou essas finesses, por: 
que pergunta ingenuamente . "serâ 
mantida a pós a guerra esta ·vol!tlca 
nova e condescendente?" (s!c); . a 
esta, seguem-se outras perguntas. do 
n e!Smo naipe, ·11.s q1rniis. responde a 
mesma com a úialo:r .ela~ "Cfül!l\ll'as". 

Os alemães e .hungaros lutam de-

_, 
- "Hoje·. parece prematuro procurar 
resposta". 

. Afim de se avaliar a. "santa inge
nuidade"· da autora, ·reproduz;imos as 
ultimas linhas do livro: 

"NOTA DA AU'l'ORA - Em se• 
tembro de 1943, Stalin recebeu o· 
"metropolita" Serglo e ou'tros. "lide
res ela Igreja Ortodoxa·,,, que ,o in' 
rormarani cio sen- desejo d1:1 convocar 
um Concilio e "eleger" um patriar-. 
ca. Stalin declarou que não llaveria 
obstac_ulos da parte do govern·o so-' 
vietico. Se for eleito O patriarca 
isto· ha de .significar um novó e gran: 

.d'} ganho para a "Igreja", (As as
pas s.íio nossas), 

. Aqui tambem. a autora não especi
fica a "Igreja". Graças a Deus com• 
preende·se. que não é a ·nossa. Cer
tamente Stalin gostaria . muito . que 
a [greja Catolica Apostolica Romana 
lhe pedisse licença para realizar co·n
cilios. No entretanto tal não se da-

.. rá nunca pois que os catollcoo q•.1e 
vivem persegul~os na Russ1a· prefe
rem a dureza· de um~ persel';11íçiio a 
vendereui sua fê pQr trint!l dinheiros. 

Grapd<S extensões de terra r .. tre os 
rio Ronco e Montone, ao sul de Rave
na, . já foram· inundadas e a capacl- · 
da.de ele mano! , do Oitav , Exercito 
é · inÍ, ·nrtante· porque nessa localidade 
fazein junção :rês importantes rodo
vias. 

, ,PROG:""ESSOS DO li.o. JàXERCl'J'O 

Q,. •·., AI,IADO NA ITALU, (Reu
te1·s) -,- As -o•,as britanicas e india-
11as do Quinto 1:~xerci'.o ocupar.aro a 
localidade ,te Modigia: i m: ortante. 
ce1ltro rodovia.rio· no flanco direito do 
genera.l Mark Uark, 

As. tropas J'J.or·d-amel'icanc s do V 
.J;;x.ército IH' ·~re(lira;.J,1, por. -~ .. 'l _ vez, 
qU:ilom::trt. e 1:1ei 1· : ·ale t1 , Cere
chi&. 

HE~HSMC DE UM r~n·co 

iWMA, <R.) - O padre Giuse1.>· 
ve Aroldi, da aldeia ele Vaila' _ 
verto de ,r· 1na, na ,."º 1'bal'Cr r-cul• 
tou seis prisioneiros de , .ér;a bri" 
taHICOS 4Ue haviam conseguJ._;J fugir, 
partilhou com eles ruas refel\1ôes. 
difl ·- s _e foi apa.iJ,ado pela policia 

Jruando jun · nente ,com 'os .. prislo11el
ros, tomava sua sobrla refeição. ·De 
·acordo .com o severo codigo militar 
fascista, o padre Aroldl foi condena• 
cio a p.ena de mo1·te _e executad~. 

vaA, .éc~ ruoDaa.noQWOtl,, 
,A;I'ROCIDADES DOS FASCISTAS 
CON'l'RA · A IGREJA DE !IUL?iO 
ROi,{A,. (R,euters) - As c<>ndli:ões 

no norte da Itatiá foram rlescrltas 
numa.· carta que o Cardial Scbuter, · 

· e arvores e açoitados C'>m cbkot~s 
de couro, com· tal violencia, que ti· 

Exirtem agora númerosas paroq:1ias 
-verarn OS· r,roprios <lentes quebrados. 
cujos Pa.dres se encont1·am na prisão 
ou estão fugidos, em resultado dil 
insegurança em que s·e- eficontra.vam. 
'l'odas ª" autoridadés rP-publicann,a 
fascistas independentes daqui,· acrodi• 
taro ter direitos sobre a·vlda·e "- li• 
berdade do Clero e do povo. •roa.a, 
a nossa região €Stá degradada pelo 
se·numento de horror.' Escrevo '!1.stns 
nado diante de Deus ou dos homens, 
coisa:s porque nã.o tle.sejo ser· conthi-: 
por ter mant!do silenaio." , 
OS BnJTANICOS MEl,HORA!II SUAS 

POSJÇôES 
Q. G. GENERAL Af,IADO NÁ !TA.; 

LIA). (Reuters) - As tropas· brita• 
11icas melhoram suas vosições ao nor
te e ·a oeste· de. 1rorli .:...: a11uncla os 
ultimos talegrama3 recebidos·- da 
frente de batalha. 
C01"VERSELI,EJ LIBERTADA PELOS 

i'ÓI,ONBSES 
, Q. G. GENERAL ALIADO NA ITA"' 
LIA, (Rebters) - 'A vila. de Conver~ 
selle, situada a .noroeste de Castro-· 
caro, foi' . con<1uistada pelas tropas 
1>0Jonesas, as quais· estão agora em 
contaJto COl)l poderosas posi,:ões de 
defesa alemã nas proximidade de 
Monte Castellaccio. 

OFICIAIS U,CEBIDO!. PELO SUIIIO 
PONTTFICE 

ROMA, . '(R uters, - A. !'Radio 
Roma" anunciou bojo "Ue oPapa 
ron Taylor, represe;atante . pes,,oal ao 
XII recebeu em a.udlenaia o sr. Mv~ 
ron 'l'aylor, rej,resentant.e pess<>àl ~o 
pre ·!dente Roosévelt junto a Santa Sé; 
<.•1e apresentou varl,is alt-Ls )atent"• 
do Exér~ito ao Sumo Poiltifl<:" ., 
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HOJ.E 
PIUME!ROS EXlBIDOJiES 

ALfIAMBRA - As 3 meninas endiabradas, com Oeanna flurbin. - ~. 
Anel da more, com Tom Conway, - APA. 

AitT PALACIO - Um barco e nove destinos, com TaUUllah Bankhead, - D. 
BANDEIRANTES - Rose Marie, com Jeanettl Ma<:Donald,-,- APÂ, . 
BROADWAY - Romance de um mordedor, com Mescjúit!nha. - API... 

. IPIRANGA - Entre a Lom·a e, a Morena, com Alice Faye, - D. 
METRO. - A filha do comandáilte. com Mtckey Rooney. ;;_:n.· 
OPERA. - A canção cj.e Bernadetté, com Jeimifer Jones. ·..;. A 
PEDRO II - O professor astuto, com Will tlay, - APA. 

· Exploradores do Oeste, com Roy Rogers. -' AMO. · 
RlTZ .;,.. .t>or quem os sinos dobram, com Gary cc;ope~. - ••• 
·Slf.0 BENTO E's um !ilizardo Mr. Smith, com AUan J'one11. - D, 

o·mho de Tarzan, com Johnny We~smuller. - APA. I . • 

SEGUNDOS EXIBIDORE3 · 

· AMERICA _;,. Damasco, com·Geoi·ge Sanders. - APA, 
A mulher sempre vence, com Alan Jo.nes. - APA. 

ASTORIA - Pi-incesa do El Dorado, com Nelson EddY. 
.AVENIDA- A ilha do amores, com Madeleine carro!. - n. 
. Hospede jo pagode, com Dennis O'Keefe.-- APA. . . , 
BABILONIA - Amor de um esranho, com Basil Rathbone. -- AP.4-

A ou Barry era um pedaço, com Red Skelton. '"". D. 
BRASIL - Ali Babâ e os 40 ladrões, com Jopn ~ali • ..;.. ·.4.f .4.; 

As 3 glorias, com Donald O'Connor. -:· APA; · 
BRAZ POLITEAMA - Tartu, com Robert Donat. - AP A, 

. Panlco mi Birmania, com Alan Carney. - AP A. 
CAMBUCI - Fugitivo;; do inferno, com Erro! FUn. - A. 

Sherloct. Holmens enfrenta a morte, com Basil Rathbone; .- AP A; 
. CAPJTOLIO - Rosa. a revoltosa, com Betty Grable, - D. 

E)la Quase Matou· Hitler, com Elsa Lancl\ester . ...:.. A. · 
CARLOS GOMES - O solar das almas perdidas, co~ Ral( Milland. - ~ 

Henry na .. casa da mumia; com. Jimmy Lyddon. - APA... . · 
CINEMUNDI - Mergulho do inferno, com Tyrone Powcr. - APA,., 

-Olhos .acusadores, com Lloyd Nolan. - R. 
Justlça da fronteira, com Bill Elliot. - AMO. 

COLISEU - Louco por saias, com Mlckey Rooney .• - APA. 
o .vaga.lume, com Allan Jones. - R. _ 

COLON - Noites perigosa~. com Annabella, - . AP A, 
Dize que me Qeures, com Dick Foran. - AP A. 

CRUZEIRO .:_ Tartu, com Robert Donat. - AP A. . . 
O vagalurne, com Jeanette MacDonald. - R. 

ESPERIA - O amor faz das suas, com Ann MiUel', .... D. 
A ronda da morte, .com Chester MolTls .. - APA. · 

FENIX :.... Feitiço dos tropicos, com Dorothy Lami:iur. - APA, 
· · Garota Caprichosa, com Ruth warrlck. - A. . . 
GLORlA'-.Em cada. l)oraçíío um pecado, com Ann Shendan. _":"' lt. 

Oeste contra Leste. , · _ . . 
HOLLYWOOD -: Ali Babá e os 40 ladrões; com Jol:m Hall. - Al' A... 

. Dilema. de medico, coin Warner Baxter. -.APA, 
.IDEAL-: Amor de mãe, com sara G!1rci~. -APA •. 

· Policial Desconhecido, com Cantmflas. -: . R. 
Coração de soldado, coni Angellllo ....... ·R; :' .. . ums .... A vidá de Emllio Zola, com PauLMum • ......_..i:. ., .. ._ . 
Patrulha fronteiriça, com William Boyd, - AMO. . . \. 

ll'IRANGA PALA.CIO - Canção da serra, com Aida LUZ, - Al"A'. . 
· Paris nas trevas, com Oeorge Sanders. -:- AP A. . . · 

· LUX- Aguias americanas, com John Garf1eld, - API:.. .. ., 
Grito de Rebelião, com Eric Portman. - APA. · · ' . · · · · 

. MODERNO ;.... Até que á morte nos separe, com Barbara stanw1ck. - R. . 
, Cartas de amor. com Pedro Lppez Lagar. - AMO. _ . . · , . . 

OBERDAN - Filho· de sapateiro;· sapateiro deve s,-,r, com: Nino. Nello -:-· AMC • . 
. ODEON (sala azul) - Maldição do sangue de pantera, com -S!mope Swlon. D, 

A Uha dos homens perelidos, com John Howard. - . AP A,. · 
(sala vermelha) - Jane Eyre, com Orson Welles •. .,- R. , 
Piloto N.o 5, com Franchot Tone. - AM~.. . . . 

Ol,lMPIA - !'impinela Escarlate, com _Les!le Howard. - A, 
· . Torvelinho feminino, com Lupe Velez. "."".' D. · . 
PA.BAISO - Adeus, meu amor, com 'Rosalmd nussel. - R. -. 

Oarow. prodlg!O, com Gloria Jean. - APA, ,. 
PA.RAMOUNT- Sonhaµdo de olhos abertos, com Danny ll'.aye .. -'. D 

Cancioneiro do amor; com Alberto Villa. - APA. 1 · 
PARATODOS - Rumo a 'rokio, com Joh11 Garfield. - APíl. 

, · Viagem perigosa; com Eric Portman. - AMO. · . . . .. , . 
PAULISTA - Mais forte que a vida, com Dana Andrews."'."' Al'A 

·· · . Meu rélno por uma cozinheira, com Charles CQbu1:11. ""' D • . 
PAULISTANO - Estranha passageira, com BetteDavm. - R, 

Clarito no horizonte, com Fred MacMurray, - R. 
l'ENHA ·- A lei das selvas, com Arline Judge, - AP A. . 
· ' Ver; ouvir e calar, com Femandel. - M. . · · . .. . . . , 

Sherlock Holmes e a a arma secreta, .llom Basil. Ratllbone. - ·AP f.. · 
'PlRATININGA - Jane Eyre, com Orson Welles. -.R._ 

cancioneiro do amor, com Alberto V!lla, - APA'. . . ._ 
RECREIO (Centro) -: A tenente e a enfermeira, com Frank Albertson. - A.PIJ.. 

Fazenda 20, com WiUlam Boyd, - AMO. . . . _ .. . . . . . 
RECREIO (Lapa) - Pimpinela Escarlate, com Lesl1e· Howard, ~ · A. 

Queijo Suiço, com o G~rdo e o Magro. --sA. -. · · · . 
REX - O solar ~M.. almas perdi<!,as, com. ~ll,~ _E"{glaµ'k .~ ~- ,. 

·. Mulheres de nmg11em;'com G.fnger R<igerS: :- ,. P&., ·· . ,i. 
RlALTO '-. Paixão de,toureiro! com Lorc~nzo -~~~-: j ;.!l. / .. 

Despedida, com Conrad Ve1dt: - APif. i · o, · .. '.' ": 'fi . ·: . 
ROIAL - Mais forte que a'·vma, com o'à1'l'a-Andrews; -· APA., 

·A mulher sempre vence, con\ Allan Jones. - APA, ... 
ROSARIO - o espetaculo ·continua, com Eddie Can~f •. -;- D • .. 
ROXl - Revolucionar1o ro"'.lantlco, com Nelson.Ed.d;S> •. ~ :AP:A; ·. 
•· : · Condenados ao casamento,' com Dennis O'I{ccfc; - APA. 
SANTA CECILIA ;_ Rumo a Toquio, com John Garfield. - APA. 
_ Viagens perigosas. com Eric Portm.an. - AMC. . . -
SANTA HELENA - Soldadlnilos das arablas, com.Andrew .s1sters. -AP.( 

·Espoliadores de sonora, com Bob Steele: - AMC. . . . . 
SAN'rO ANTONIO Dez pequenas p1 um homem, com Oliv.ia de Jíav11la11d. APA. 
· . Sherlock Holmes enfrenta a morte. com Basil Rathbone .. - AI' A.. 
SA.O CAETANO - Fugitivos do Inferno. com Erro! Flin. - A. . 

Se<!,ução tropical, com Mae west. - D. 
1SjAO CARLOS - Claudia, com Robert Young. - D. · · · 

- · Gung-Ho, com Randolph Scott. - APA. · 
SlIO GERALDO - Mestres de baile. com Gordo e o Magro. -, A, 

·Saudades da Espanha, com Estrelllta Castro. - A. . . · 
silo JOSE' - Em cada coração um pecado. com Ann Shcrldan, - ~ 

Uma canção para você, com Priscila Lane. - R. . . 
Sli.ó LUIZ - Veleiro fantasma, com Milton Barle. - AMO. 

•Mulher fera, com Evelln ·,ncker. - APA. · 
A lei da selva, com Arline Judge. - APA. · · 

Sl!O PAULO - .Ag11ias americanas, com Jobn Garfield. - APA, 
Aventuras de um recruta, com Alan Camey, ..... APA: 

Sl!O PEDRO - Rosa a revolto~a, com Betty Grable. - D. 
· Ela quase matou hjtler, com Elsa Lanchester. - A. 
UNIVERSO - Muralhas de Jericó, com Red Skelton. - D. 

Assim é a gloria, com Wallace Beery. - APA.. , 
VILA.PRUDENTE - A! vem, o;: touros, com os Irmãos Ritz:. - A, 

Assim é o. vida, com Enrique Muino. - AP A. 

TEATROS. 

BOA VISTA..,.; o maluco nwnero 4, com Dea.•C?,zarré. - ~-. . . , . 
OBERDAN - Fililo de sapateiro, sapateiro deve ser, com Nmo Nello. - AMC. 
SANT' ANA - Cesar e Cleopatra, com Dulcjna. . . . ·· . . - . . 
TEATRO CASINO ANTARTICA - Viva o Brasil, com .Eva Stachlno. - M. 

EXPLICAÇÃO DAS COTAÇôES 

B • ... BOM - Filme que pode serviste por todos com proveito moral. . 
A. - ACEITAVEL - Filme que pode ser visto por todos, embóra sem pro• 

vei to moral. . . . , · · 
AMC. - ACEITAVEL MENOS PARA Cl'tIANÇAS - Filme que pelo ·enredo 

ou cenas pode impressionar o .mblico infa11til. 
BPA. - BOM PARA ADULTOS - Filme que pode ser visto com proveito 

moral tão somente por adultos. · 
APA. - ACEITAVEL PARA ADULTOS - Filme que· pode ser vüsto tão 

somente por adultos embora sem proveito moi:al. . . . . • 
R. ;.... RES'l'RITO ..,.. Filme que pelo enredo, ou cimas deve ser. esrita.m~nte 

, reservado a pessoas dE' solida formação moral e religiosa. . . _ : 
D. - DESACONSELHAVEL - l;'ilme que peia gi:ave !nconvenlenc!a do enredo 

oú cemis,,deve se.r evitado por qualquer publico. • · · 
M. - MAU - Filme prejudicial para quàlquer publico. 

NOTA: - É importante que o espectador não se contente cçitn:a siinples cota
·. · ção do filme ou da peçl!, de teatro, mas que procure cc;inMcer pelo 

menos alguns detalhes da critica,. Isto justificará. uma cot.ação que. 
afirmada sem n.enhum come11arl~ poder~,. parecer injusta; . -e so
bretudo com a leitura de uma analise que pÕé .em relevo os ele
mentos bons e. maus do mme o espectador pouco a pouco, educará 
sua conciencia e aprenderá a Ju1.gar · por' si mesmo os 011tros filmes 
que lhe forem apresentados. 

o boletim da Orientação Moral dos Espetaculos contem uma 
critica detalhada de todos os filmes exibidos em S. Paulo. :ti: publi· 
cado semanalmente e "· assin?-tura. anual. custa ç~·$ :25,00 na Ca-. 
pital e CrS 30,00 para o Interior, Informações na ,!\ssociação .dos 
Jornalistas Catolicos, . á rua. Qufutino llocai11và., 176, . 3.o andar,., 
sala 297 - Fone: 3-776C, 

PARNAl'BA .· - PIRAPORA - CABREU'VA 
SALTO - PORTO FELIZ -

4uro-v16~~>' Paüw 
Pl!OA ~--;~ 

- IJQ' 

Partidas: 7;fi0 -17,40 Chegadas: 11,00--. JSAt) 
. . . , . 

RUA DOS PROTESTANTES, 194 - l'ELEf~NE: ,~cm 1 S A O P· A O LO .. . .. , . .- - - -

· -.f9,00, Católico Ilev:e [er. o LEGlO~ARIO 

VEGIONARIO 

_N_o_t_í__,;_c_i __ a_s_.. _d_o_· s_E_s_t_a_·. · ·_d_o_s A· fo~e aa vida é um sangue puro! 
MINAS .GERAIS 

.SEMANA INGLESA 

BELO '"ORIZON'!'E, (ASAPRESS)' 
'- O Centro de Comercio e Produção 
,uta realizando um movimento, no 
sentido do adotar a "seman· inglesa" 
1,ara o comercio r '·'tc:'.1,dlsta desta ca• 
Jl.ital, 

GOIA'S 
E,r ·l'ERIGC A l''LOUÀ. E A FÀUNA. 

G0lANlA, (AS>\PRESS) - Regres• 
sa.nAo do Araguaia, . onde •iol colher 
elementc>s para a publicação de uma 

. monografia sobre. a, flora ·e a faunl!
·etnografica daquela região,. o sr. Age· 
nor Couto Magalhães, sub-diretor de 
Dlvis:'o do CaQP e Pesca, da Secreta
ria da .AgTicnltura do Estado de São 
Paulo, co·nccdeu ur.·,a entrevista a im• 
1>rensa. Inicialmente,· re!"eriu~se a· n~
vegaçã.o elo _gTanc1c . rio, dízend o que. 
merecendo a atenção <fo todos oe go
Yer·.ios, ainda não. se turnou efetiva 
sem <:mbargo de süa viabil!dade. com~ 
p··ovada. especialmente para embarca-

' ções·movidas a rodas, mediante traba· 
lhos tecnicos de retiflca'ç0és de relati
va facilidade Acrescentou que se o 
problema já tivesse sido resolvido, a· 
ligação norte-sul do Brasil, ·h.,je afe-
1 à nas ~onas· de operaçõe~ de guerra, 
estaria . t>lamente ·assegurada.,· ..... A 
respeito de suas Obsel·vações, dis_se que 
a destruição da fauna: é sistem:;,.tica na 
zona. en1 que percorr·eu, -poi_s o co
mei'c!o desordenadv de peles· e de ani~ 
nuiis sílv_es'trcs ve1n aniquilando ·va-
rias especfos J)Cculiares região., Afir
mou tambem, .. ciue a destruição das 
tarta··uga:.n· o .. 1,eriódo da reproduçifo, 
provocará em proximo !1.turo, o. dc~a
parecimen •, desse preci ""ISO <tuelonio. 
- Outi'a ob~ei-va·' interessante, ê a 
referente. as . queimadas dos cer,·a~ 
dos e ·capoeirõ'es, e_ntre os .. mezes li~ 
agosto e. setembro. gssa devast:v:,,o 
coincide com o per!odo_ · de rnodifi<'n.
ções. e. posturas_ das. aves · que inora m 
li.esses· redutos. __: ~_,AS ·en1as, perõiz~s, 

siriémas e; nrÜltas· outras. espécfos/,pe
·éuli.\.rcs a'~:;,ses tratos . .:.,.. ·frizou...:.. siio 
s,;_cr)ncadas i,eio rogo, que,'i!Jva~e eno?, 
m~.s es.tenllõ~s. reduzindo tu.do. a cin
zas.'' 

.4.LlllRAXTE JO:X AS I:XGil~:X 

RECIFE, (Ai;l.\PRJ<}SS) ;...,.: Acaba, 
Sei' •nomeado comandante d·e tOdl!- 8. 
Bsquadra No1'te-A111ericana do Atlanti
co, o àlmirante Jonas lngran, ·coman
dante da Quarta Esqu:i<Jra dos Esta-

. <los Unidos em operação nc> Atl:rntico 
Sul. No desempenho. da ardua .missl<t 
que confiou o govei:no da gran<le r, .• 
publ_ica -norte-americana, o alnth·antc 
lni:;,i;an revelou-se. um chefe "xp_<,,·J-
mentado, não poupa11do esforço$ nem 
sacrifício para cu111prli:·os .iráncks <lt• 
veres que lhe foram.impostos. - Pa• 
truJha-ndo fncessanten~entc o _ao~~~I) n ..... 
tOral, .abatendo· o inimfgo :Sole;·_te e 
traiçoeiro. eontrlbuinc1Ó. eJiscaslll('J!\e 
!litra que os to.ta li tarfos .sofressem nes. 
tas ban(~~s -os ·_1nais ·r1sndos' revezes, a 
Quarta Esquadra' Nort,·-Amçricana sob 
o comando clo· Almirante Jngtan, vein 
prestandc> scn'h;os ,·crdadei~amente 
inestima,~c.is. Esta ob a' inap'ag'avel 
ele colaboração rcclproéà e de péi'fei
to entendimento da llll$SãO continen• 
taLc1ue ·o Bras.Ü'..<> .os Esta.d.os Unidos 

~,~tii,o 11>-)'.JUld.o a caJ,,o ~e açha. li;;-_a4a. .. in
é<1éle1•e\ment0 ~. ;;octcdade:· b\"âsiléi.ra, 
ª?~ !.'º.ª¼'~.·? ... :/ideais,;.) 4,.e,.,.;t·i·.ªª ,A. ~8\Ji,,11.~S-

. SOS '.Sel)q;llf®ltOS ~[11.!~\'tf[a.JMllel r~~S 
. ' ·.•w:----';i~~ 't,..._f JÓ~ .. , -~t ... ~ l\'.-l'i tJ ., f,-k~. 

SCIENTIFICAMENTB 

AS SUAS FERmAS 
• Pomodo aeecauvo SIio S.basl!/!o 
combcile 1clentificomen1e todo • 
qualquer alle«óo · euianeo. como 
sejam! Ferida, em ;eral \Jleerot. 
Cha9a1 anU;as. E:ctemas. Eryslpe!Q. 
frieiras; Rachas nos p61 e noa selos. 
t.plnhaa., Hemorrold.,_, Quetmadu-. · 
raa. En1pç6ea. Pleodaa de . llioéq~lloe · ;
1
. l~tot vene~ 

' !!~.nus.~!~!!~!.! . 

mim 

mantendo, acê:!à é: se·m ;treguas, Nes, 
ta capital, a noticia. do que o Almi• 
,·ante Jgran h·avia ,sido escol11ido tiara 
novo e .. alto enea.r.go,, mercê dl!- crei;
cente ·e justa contlança,_ ·que dCi>OSI• 
tà. nele· Cf Presidente .Roosevelt, foi 
recebida com ·apia:usos · gerais,. 

_B A I' A 
NAUI<'R.' GIO' 

SALVADOR, (ASAP:J:'..ESS)' - O en• 
talhe e. o coliseauente naufrl!-gio do 
navio '<:N'ewtoJl' Prado", dá Navegação 
]'luvia!'São ll'ranclsco, vem empobre
cer l!-lnd.1, ma.is, a frota <JUe realiza 
o trl'.lllSJ?Orte .nesse rio. 
"'Essa Unidad~ perdida era umà dás 

melhores da empresa. Vlolenb ·tem·· 
11oral colheu. o· referido barco entre 
Barra e Xi que~ 'que,, nà al.turit da lo•. 
calidade ,1-nominada lcàtu, fázendo 
com, tJ•'!.e a mesma adernasse; para, em 
seguida encalhar, 

.l\'áo s perd<>u todavia·, a carga nem 
se i·eg·istra1·am vitimas. O coma.ndan· 
té ·da embarcação sinistrada, J;'iJoge. 
n:o de Oliveira, tomou tóclas "' me• 
didas preve.ntivas ciu'e a situação re• 
·queria,· evitando' maiores iconsequén, 
.cias. ' 

·,'l'ranquilizadas as tamilias ·dos .tri• 
·pulantes. e· . passageiros ,do "Newton 
Prl!-do", 1 o Secretario da. Viaçãoi sr, 
OsYaiclo 'Riós, informou: que. ós. me·s-
mos foram . sl!-lvos. , . 

ESPIRITO SANTO 
'l'.RAXSPORTADORA, ·DE, 1111,'"ERJOS• 

·vr'l'O;RIA, (ASAPRESS) - Foi f<>i· 
ta :a ex11erienéia. de funcionamento da 
no,-a transportadora de minereo de 
ferro· para· bordo de ,navios. . Essa é 
considerada a ultima etapa da. obra 
do éi!.is do porto desta capital e a. 
transportadora. est.i inste.ladá no mc>r• 
ro do A talai a. 

ALAG/0.AS 
coxcm F.SSO ElJCA ltlSTICO 

PAROQ,liIAL 

'MACEIO, (ASAPRESS) - Foi jns. 
talad" nuta capital o Segundo · 

·congr<>sso .Flucaristico' Paroquial. · 
· A cerimonia, inaugural · foi assisti

da · por nµmerosos· ·sacerdotes, Inter
vento1_. Federal, altas aut.oridades ci• 

vis e milltares e nu·merosas pessoas. 
Depois ela Misi;a e sessão plena.ria, 

foi rc.L!izada uma grande procissão, 
que contou com. um enorme acompa-~ 
nhamento,: 

C EA-R A' 
FALE CIMENTO DO V!GAltIO GEltA.,i 

DE MANAUS 

FORTALEZA, (ASAPRESS) _ __., Fa~ 
lcce'u nesta capital: " Exmo. l\fonse• 
nhor Raimundo de . Olivejr1, Vigario 
Geral de Mam "' e membro do Con• 
selho Administrativo, do Amazo'tas, 

CÔXGI\ESSO EUCARISTICO 

· FORTALEZA, (ASAPRESS) - DU• 
perta grande ·inter<>sse nos meios ca• 
tólicós da cidade e··do Estado. ,o :con• 
gresso Eucarístico, que será rilaliza• 
do este mês, e," comemoracã.o ao· cerr• 
tenario <la fun·dação do AJ)ostolado 
<la Oracçã.o. 

.As Autoridades Ecl_esia,sticas .. ela·• 
borara·m ·um ,,asto programl!- das ce
rimonias a serem realizadas n.o Con• 
gresso, ,do qual faz parte ·uma: cserie 
d<> conferencias, que serão pronun• 
dada,;· por figuras de . cle3_taque · elo 
Clero cearense. · · · \ . 

PROIBIDOS · EM ,PORTO. ALEGRE 
as . GOMPENDIOS. ''E T, D.". 

Um telegrama procedente de Porto 
Alegre, informa .que cj. Secretaria da 

.Educação . daquele Estado, proibiu .os 
compendios _rudatiéos '.'f, T. D:',: por 
"serem" .de càrater fascista .. A ·den\m
cia será encaminhada · ao · Ministerio 
da Educação. 

Os livros da coleção "F. T. D.'' são, 
todos ele~ . eséritos 'pelos ·Revmos. Ir
mãos Maristas,· que coristituerrf tradi
cional Congregação religiosa d<:dicada 
a instrução . da. mocidade: 

Esta benemerita . Congrega~o' de 
Religiosos, que desde · os fins do se
culo p~aclo vem ensinando .a rrtoci
_dade càtolica do páís, contii coni inu
meros estabelecimentos de· ensino, em 
todas as pri_ncipa~ cidades do -Br,isil. 

AU'D I EN·ClA 
A SANTA 

D E _L E ÃO X l li 
·TERES I N H A 

1887 - 20 de· Novembro - 1944 
(Da. "Bisto,ria de .. uma Alma "l 

-Domingo, 20 ,dê, Novembro, de ma
nhã ·fomos ·a1{ Vaticano e entramos 
para a capela do · Sunio · Póhtifice.. As 
8 horas ·,assistimos -io .Santo Sacrificio, 
que ele celebroú, c;om :piedade -tão 'vi
va e tão propria ·do Vigario de:.Jesus 
Cristo, que; não havia duvida, qua-

, drava-lhe realménte· · o . nome · de Sau-
to. Padre. . . . 

Ao ouvir, no Evangelho do . dia; 
aquelas: enternecedoras palavras: "Não 
temais, ov.elhinlµis do :íneu pequcµino 
::ebauho, . porque aprouve ao . vosso 
Pai dar-vos o- seu reino", encheu-se 
~e ô·coração"dá mais puta cónfian.
ança·. Nãó, · eu não · temia, esperava 
firmemente que breve; entraria ·. 11a 
'iió~' do reino do Carmelo; sem m~ lf!m· 
-bra:( iptãÓ' . daquelas ·outras . ,palav,ras 
· .. dê ·Jesus: "Preparo-vos o remo, co

,ÜO. meu Pai mo preparou· a ~"; 
J,to.-.é, ,passando. pelas cruzes e provas 
qú'é vçfi tenho res~rvadas é que'. vos 
.hav,ei.s · de· tornar dignos, de possuir· o 
·meu reino . .::_ "Se vos· quizerdes sen
tar ao sêu iado, . bebei primeiro. o 
cálice· que Ele bebeu." 

Terminada a Missa de ação de gra
ças, que se seguiu à de Sua Santi
dade, principjou a audiência. 

Leão ~III estava sentado numa 
·poltrona, . sobranceiro, simplesmente· 
de batina. branca e . murça da J:riesma 
côr, ladeado de Prelados · e outros 
dignatarios ·eclesiásticos. Conforme . o 
cerimonial <!ada perégrino se ajoelha
va, . beijava o pé e. logo a , mão do 
Augustó Pontificé. e, recebia a sua 
benção; ·feito isto, dois gua.rdl\!l no
bres, tocando.,.o com o dedo, faziam
lhe sinal para que~ se levantasse e 
passasse a .outra sala e cedesse o lu
gar ao seguinte. 

Ninguem dizia palavra; senão 
quando o Rev •. Pe. Revérony, que es
tava .à direita de s. ·santidade, nos 
advertiu, em voz bem alta, que proi
bia · tertninantemente se falasse . ao 
Salifo Padre, Virei-me para Celina, 
d: :igindo-lhe uin olhar interrogador e 
com o córàção a. bater-me, com tan
ta · violencia, que par~cia que1·er es.
talar. • . - "Fala!" . disse-me. ela, 

. Um instante depois, estava aos p'és 
do Papa, que, tendo-os: eu beijado, 
me api·esentou a mão. Levantando 
entãó para .ele os Olhos arrasados em 
lagrimas, disse-me; eÍn tom de ,súpli~ 
ca. "Santissimo Padre, tenho uma 

grande graça qucpedir a Vossa San-
tidade!,,. .. . , · _ . 

O Santo Padre, inclinando~se, · de 
prontó para mim, vejo quasi roçar o 
seu. rosto com o meu, C0!)10 se qui
sesse, com se.us olhos pretos e es
quadrinhadores, sondar-me até ao 
mais intimq ·da alma. _ . 

"Santissimo Padre, insisti eu; em 
honra . do vosso· jubileu, · permiti-me 
que . entre no Carmelo aos quinze 
anos!" . ·- . 

-O Si·. Vigário Geral de Báyeux, es
pantac;!o ,e pouco satisfeito, cortou-me 
·a palavra, dizendo: 

'---Sàntissinio P~, é . umâ''·tf1a.nça'.:"éjüe 
deseja ·ser Carmelita; mas .ôs. Supe
riores· e~tão informados e· estão pre
sentémetite examinando'<:! ''éaso". 

- . "Pois ,bem, mi.nha filha" disse
me S. Santifüde, "faça' o que ós Su
periores .decidirem." · 
· Pondo . então · as mãos . e apoiando

as nos joelhos do Papa, tentei um 
derradeiro esforço e repliquei~lhe: 
·· _"Santíssimo Padre, se Vossa San
tidade disser que sim, todos acharão 
bem!" · 

ú · Santo Padre, fitando os olhos. 
em m.im, concluiu então com estas 
palavras acentuando bem cada. si
laba, com voz bem màrcada: "Pois 
sim ... pois sim ... entrará, se ·essa 
fôl' a vontade de Deus." 

Ia replicar ainda, quando doL~ 
guardas nobres me acenaram que me 
levantasse; e como eu não me resol
vesse a obedecer-Ih~ e continuasse 
de mãos postas e àpoiadas nos jo
elhos do Papa, segurat·am-me. pelos 
braços, vindo o Pe. Révérony. ajudá:.. 
los a erguerem-me. No momento em 
que assim me levavam, o bom dó 
Santo Padre pôs-me carinhosamente 
à mão na caqeça, e longo tempo me 
foi seguindo com os olhos. · 
. . Papai muito se afligiu quando me 
encontrou chorando, ,ao sàir da au
diencia, pois, te_ndo ele passado, por 
sua vez antes de· mim, nada sabia 
do meu· incídente. Por outro· lado o 
Sr. Viga.rio Geral tinha sido para com 
ele de uma gentileza cativante, apre
sentando-o. ao Santo .Padre é.orno pai 
de duas Ca1melitas; o que fizera,que 
Leão XIII, em . sinal· de particular 
benevolência, lhe puzesse· ·a mão na 
vei1eranda · cabeça; como · querendo 
marcá-lo com algum selo misterioso, 
em nome do próprio Jesus Cristo. 

Si quizei ã vida: com boa saude1 âepure o sanp_-ue co1n 

éffêigicõ, ~UxiHa:r: nõ tratamento da Sifl11s que comb'atê com . 
·eficada. as impurezas do sangue, tornando-o forte e devolven• 
do :ao ·org-anistnQ: animo .e vigor, saude. e .o desejo de lutar e 
viver.. . _ 

A; mais rebeldes fe'ridas na garganta, céu da boca, nariz; -
as ulceras mais ·a11tigas/asdores mais torttira_nt.es nas· junta~.-,• 
:nas' carnes e princ_ipalmentttnos braços,· deforma~ões dos os
sos das mãos, dos 1pés e das_ perna_s, são debeladas com esteva
lioso depurativo do sangue de ação tortica !e.:proveitosa de seus 
principias ativos. · · · -, · · · 

· · Use-ó e"scntirá o prazer· da vida coni· boa saúde. 
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O CRUCIFIXO NAS ESCOlAS -PUBLICAS 
(Conélusão ·d::. 5.0 pagina) 

~ 

con.statar .Que umá criança. foi. consa.• 
:gr,a.da. segundo tal ou · qua1 culto, 'são 
1atos ela mesma ordem que verificar a 
exlstencia • do sol. E, unia vez 'sabida · 
qual é a religião em que os pais tencio- · 
na vam educar os filhos, com respeito 
ã. liberdade ~piritu.al consiste . ju~ta
inente em proporcionar,' tarifo i:júâúto . 
possivel às crianças re.aJmente . orfã:S, 
isto · é, · .!!l!m · fam!lia · de · especie·· alguma•, 
o . culto· .. e o .. ensino religioso . com~spon
{lente. Nos casos ém que tais dados fa.1~ 
:tas.sem completamente devia,..se fazer · a. 
hipotese mais simples entre nós, isto é 
admitir que o orfãi> é católico e · proce
der em con.sequenoias". E isto, acrescen• 
ta., "porque a quiu;e total!da,de dos·. bra~ · 
isile!r011 vêm felizmente do . catoliéismo" 
-(Jornal do ,comercio, 8 ·VI. 1904) -: A 
libercÍade religiosa, não'. é :incompatível 
com o i:econhecimento,de que uma deter
m!nad!l i;eligião é, p1'ofessada. peia. maio• 
,ria, nem com, o. reconh.ecin)ent<J de que 
esta .maioria tem , o direito . de. _manifes
tar a sua, inclinação em II\aterla. reli· 
giosa. 

Imaginemos que de urn:i, escola .PU• 
blica. fosse retirada e. imagem' do Cris
to, porque repugna.sre a 'alguns dos alu
nos, ou professores; ou a a)guem que se 
possa tornar aluno, ou professor, ou 
que eventualmente haja · de sujeitar-;;e 
à disciplina escolar. Em seguida tel'ia~ 
mos de admitir que um cidadão, favo, 
cando o' seu direito de res.idir. na cida
da · pleiteasse a demolição da imagegm 
do Cristo, que a pledad- publica- erigiu 

. 110 Corcovado e c.uia vista poderia ccihs
tranger-lhe os sentimentos. As.sim como 
a.· capital do Brasil se ufana.. da formosa. 
imagem do Cristo alçada numa das 
émiileneias da sua paisagem, milhares 
de localidades se habituaram a ter, co
mo parte integrante do . seu panoram:t 
os çrucifixos, os cruzeiros ;e outros sinais 

' e~er~bs,'.da, ctebça,, -q~e- lhes foi Jegad,i 
pelos.· fúridaciores. desta Nação. Estes si-
11àiíi, que; acompanharam os prlmelrol'I 
désbravadorés e ante os quais o propríCÍ 
gentio. se fuclinàva. reverente:_ estes si-l 
náis, quê Nóbrega.. e .Anchieta e OS l!CU!J 

n111nerosos ·. seguidores . plantaram ' nQ 
rec~o das mirestas e junto .do berÇ(I' 
d!lS. cid~~s;_ .. esws. slllais, testemunhM 
venera.veis: dâ historiá deste pais e deM 
te povo, acham-se tão associados :a<f 
Íl<i~ tipó' de 'vida. e lia sub-consciente 
nacional,. ·como indelevelmente eatãl_ 
in.scrlto,: nos céus do: Brasil, o. Cruzelrq 
do Sul. Não, não· é posslvel apagl!-•lo cl~ 

. no.sso ambjente:fisico;nem da nossa; paá-i 
sagem espiritual, onde eles fulgem 
desde epócà multo . anterior ao l!Urle>, 
em nosso . meio, das · divergencfa.s confeii~ 
siona1s; em • cujo ·nome é a,presentadcf 
o · insollto protesto; Outro s•"(nlf!cadc( 
não ,tivessem• eles; e 'P()lteriamo~ consi.( 
'dera-loi· como· instrumer.tos de exalta_.' 
ção sentinientaJ e .· pontos de . convtr.f 

· _gencia. e reunião para . aqueles Que pio ... 
curam· no pa.ssado,- os motivos da. for-<Í 
mação nacional, e, nó presente, u ra-. 
zões pelas quals esperamos que esta. Pa-ó 
tria se conserve fiel àos seus caractere• 
eMéÍlciais, 

São os . fundamentos que me levam, 
Senhor Presidente, a. cônclulr ·pelo ar~ 
quiv!imento do expediente. vossa Exce .. 
lenclà dignar~se-ã1· contudo, ,·de resolve1, 
como fôr ·· acertado. . · 

Aproveito a.. Ópoi'tunidàde para apre .. 
sentai: a. · Vossa l!Jxceleneia. 'os protest04 

. do mais .. profundo respeito. 

a)., Alexandre Marcondés Filho" 

O "'LECIONARIO" SI~ 
NIFICA BOA LEITURA: 

EFORMAÇAo· 

N
.· '--o-v·o ·- ;N .. ··,·u·: ··e· ··t· .. E-.. ·-·.;o··•· .. ,; ,,· .. ,·1·· " .... ,,.,, 1· -.,E--·-C···· 

No . coLEtm ARQUil}1ocESANo· 
:{o dia 11 pp. às 17,30 horas,. l'.ea~ 

lizOu-se . no Colégio · Arquidiocesano 
a. nomeação e posse .da. primeirá fü
retoria do J. E. C. no Colégio Ar
quidioces;mo. 

o ato contQu com a presença. do Revdo. 
Irmão Jullo, Reitor· do ~tabeleclmento, 
do ·Revmo. Sr .. Pádre Geraldo de Pro
ença Sigaud, s. V. D., Assistente Ecle
siastico ArQilldiocei;ano da J. E. C., do 
Revdo. Irmão Francisco, ASll!stente do 
11UCleo local da J E. C., de membros 
do Clero,. do corpo docente, famlluis e 
alunos. · 

Depois de proclamados os nomes da 
primeira diretoria, foz uso da pala
vra o revmo. Sr. Pe. Geraldo· de Pro~ 
ença Sigaud, que disse de sua sa
tisfação pelo ato altamente auspicio
so, e pnssóu a palavra· ae> dr. Plinio 
Corrêa de Oliveira, diretor desta fo
lha que fez uma alocução aos novos 
jéci.stas. Tambem fez uso da . pala
vra o jecista José de Castro • 

Em seguida. d~envolveu-se o seguln
~ programa: 

I Parte 
Homenagem da Juventude aos seus 

Superiores; O. Crémieux - Qtiand 
l'amour mcurt - Vàlsà pela· orqués-
k~ . 

Entrega de Premios· 
1) Medalhas de Voleibol - a) · à.. 

. tmma dos Médios; . ,. . , 
b) à mesma, turma qu_e, venc1c?u. 9 

Colégio . Santo Alberto, . no dia 28 . de 

Outubro, oferecidas pelo Revino. I1~ 
Reitor. · 

2) Medalhas de futebol . - 'a) à~ 
primeiro . quadro dos Médios,; 

b) Medalhas disputadas à e. M, dos 
ex-alunos.• 
. 3) Taça "Casa Flórida", conq~ta.; 

da no atletismo . inter-colegial, no di,1 
28 de Outubro. 

4) Taça «sirio Libaneza", conquis .. 
ta.da nii jogo de Voleibol Médioa x San .. 
to Alberto; rio dia 28 de Outubro; 

5) Taça "Campeo;nato Interno", c'on .. 
quistada pe!a· Liga Palllleiras. · · 

n Parle 
I - cá.nção ·do Marinheiro Côro. ·. 

II - Recruta em apu~os ou Avéntu-, 
ras de um recruta ,;_ Arranjo cômi .. 
co. II - S<>lo ·de gaita: a) · Ca.rlós Pe• 
reira: Rancheira. - b) ·virgilio X11 .. 
vier: Bolero c!e ·.Ravel, . . . 

IV ,- Vitima do Amor Filial - Dra-. 
ma, 1.o ato. V - E. Souto: Quanaba .. 
ra, cõro. VI - Mas.senet - Tha!s>: so
lo de violino pelo . pro!, 'l'umlatti, VII 
- Vitima do a.mor filia.! - 2.o ato VIII 
.:.. ·Dueto.de gaitas: Marcha de despe• 
. dida pelos alunos Virgillo :xxavier ~ 
carlos Pereira. IX - M.archa triunfal, 
a 4 mãos: .prof: Mancln,i. .e,alunÓ F. 
Bier. X - V, Schertzlger - Marcha. do$ . 
Granadeiros - ,Côro. XI - JoãQ 
Simplicio - Comédia. XII - .P. Sou-1 . 
za - Stars and Stripes: Mai·cha; pela 
01-questra, · 

Indicador Profissional FfST~ DESTA. CECIUA, VIRGEMfM~RTIR 
· , Comunicam-nos: . . . · mente arte, amolda os coraçoes, dul~ --------------------r---------------.. Neste ano a festa da Padroeira ãa cifica-os, eleva-os,, Ela é grande au'-4 

. A D V o G A D o s M E D I e o s D I A B E T E s Musica, Sta. Cecília I será celebrada xil,iàr no desperta;- da nossa sensibi-

Dr., Vicente Meliló 
P:ac:, da Sê, 2.3 • 2.0 andar •. Sala 245 

Dr. Plinio Corrêa de Oliveira 
Huíi- Qulntlno Bncaluva,- 178 - li.o 
Andar - Sala _323 ,- Tel.: 2•7276 -----------------
Jo vi ano 

e 
:r ~11 ~ a 

J. N., Cesar i.essa 
Advo1,;11doa 

r,.gti !la Mlserlcordla, 23 - Sal& 904 

Pr, Francisco P. Reimio 
· Helmeistet 

Rua São Bento, 324_ - l,O andllt• ' 
Sala 3 - Tel,: ll•l643 - S, l?AUL<J 

Dr. Carlos · Moraes de Andrade 
L'!.ua SenJamlm Constant.. 33 • ,,o an<I: 

Sala 88 - 'J.'el,1 8-1986 

ENGENHEIROS 
Amador Cintra do Prado . . 

ll:n,ienbefro . A.rqulteto 
A-cQultetura re1t1:1ôsa, eolegto1, . real• 

· , denelas eoJetlvas 
nua. l:!lb!!.0 .Ballarr., 461 .. ~ blUI. 

. . · . ;i·!Ji: ll•.7313 ,-, ••. 

Dr. Vicente de .Paulo . Melilo 
Vllnll:a llledfcll' - Tqberculoae 

llalo• .S: · 
Jllrctor do "Sanatorlo Vila Uaacote• 

Con11.; R, Marconi, 84 - 6,o andar 
Apart,o 63 ..., 'l'el,: 4•8501 

Res.: Av. Agua Branea Jl, S5 
Tél,: 6•6829 

Dr. · Camargo · Andrade 
-Doença• de Benb.ora• - Parto• 

Operaclle• · 
I>a. Ben, .Portuguesa •. da Maternidade 

· d" s. J:>a.ulo . 
Cons.: R. Senador FeU3 n. 205 

Tel .• : . 2•27U - Das U As 18. horas, 
Sa.bado: Das 10 á.s .12 1to1·as 

Res.: Rua ltatael de J,!arros, t57 
'J.'el,: 7•,56,8 

Dr. Celestino Bourroul 
Ite1,; .L.go s. .Paulo, 8 - ·~et.1 :.1•2622 

· Con1, .l'lua 7 de Abril, 235 
.. Da• 2 o., s ttora,. 

Dr. Reynaldc, .Neves 
de Flgueiredo 

nn · SOS1'!'1'ÃL DAII E:J.LJNlC.18 lll 
· SANA.TORIO SANTA OATAftlJIIA. 

ClRURGlA DAS VIAS BILlAtU!lS 
Cona.: àua M'arsont, H • a.o andar 
:F.one: •·ti'1l'l - Ou 1' · tls 16 · horas, 
.;,, ~ela: Av. P1umemb~ 10.i~ 

·· · Fone: 6·2G25 ··- - · 
. 1 . 

Dr. Mauricio Levy Junior, 
Especializado em Vletolog1á,. no Jnll• 
tltuto da. .Nutrição, de Buenos Alreo 

(I>lretor: l:'rot, I:', Jllacudero), 
DIABETES1 Obesidade e• ·demal• 

Doença• da Nutriçlio, .. 
lteglmes alhuentare. em geral 

Coni,.: 1-t, Barão de ltapetlntnga., l!73 
- 6,o andar ..., sala! G·H. a 6~J, 

Consultas: lJas lf> âs 1!1 horas. 
!!'els,: .Restdenola. ...;. 7•10.211, ,. Con-

11ultorlo .,.. 6•23fll. 

RAIOS X 

J)r. J. M. Cabello Campos 
llIEDICO · RADIOLOGIS'l'A 

Jtâdlo•DiagnliaUco• - J!l:ramu 
RadlolG,i;l .. n11 a domleUfo 

• C,r,11,.: Rua Ma.rcont, 94 (llldlffoto 
: Pàsteur) • li.o and, • !l'el,: '90666 
:Res., Rua !l'upl, 693 - !Cel,: a.ou 

Silo Paulo 

HOMEOP.ATI~ 
Dr. Artur Rezende · Filho 

~ edleo · homeOl)ata da e. A.· P. na 
S11rncabana.. Diretor clfatco l!o. Am• 
hulatorlo Bomeopatteo do Carmo. 
Cnn•.: R. t!e'Mdf'r Felj6, 205, telefc,. 
ne: ~-01rn11. Hes,: l!,6411; Marcar fio• 
:ra., das .3 ás 6 ·liora.s pelo t&l,~ 2•0Sà99 

com maior bdlho pelos artistas de S~ !idade para· o bem, pará .o· belo, para 
Patilo. Sendo a arte musical, a, que . o Creador que é o autor de todas as 
mais se aproxima do Creador, pois é ·. belezas, 
a -m;nos · mat1;rial, a _.udca que· pene• E 'o Institut~ Musical ;de S. Paulo, 
trar~ .ª eter~dade, e natural que os comprendeu.i:nuito bem o alcance·des
mus1c1Stas s~Jam ta1:1bem. de te~pe- sa 

I 
deinonstraçifo de fé 'e união dos 

r'3ll'lento ma.JS acessivel · as man1fes- artistas. Sendo' séde do Canto' Orfeô-
taçõeà elt;vadas. • nicó, portanto, centro de' 011de; sàirão 
. A. m':18ic~. sempre ;ntrou nas cen• os.· tecnicos ·qu:e · fo~arão, pela arte, 

moma~ religiosas e nao _se pode n.e?ar O temperamehio' dos nossos. ·estudan
o .seu J>Oder ~~ elevaçao do espmto, t.~. ,promove para .o dia· 22 duas belas 
a · sua influencia no afervoramento da homenagen,s · á· Sta. Cecília, que cons-, 
a)Tª• _tr~nspo~ando-a para as . re- tarão do seguinte: · 
g1oes · mais sublimes. .· . . . . Missa ás 9 . horas na Igi·eja de Sta, 

Fa~ar portando em ~ta .. ce;1ha,cele- CeciHa, na quat cantarão os professo~ 
brar .esta grande m.artir da fe ao lado res dé Canto Orfeonfoo. · 
da musica: é quasi que bater em sons · HORA SA?rrA ás ·16 horas nà Igré~ 
enharmomcos. ja de . Sta, Ifigênia, pregada pelei 

Esta virgem zelosa ãe sua pureza E)xmo. Rvmo. Monsenhor Dr. _ Manuel 
e sat1;tidade, :..o: lado da qual V~leria• Corrêia de Maced~ •. Ouvir-se:..ão~ d,i.; 
no viu um .anJo que a defendia, era · rante a Hora Santa solos de orgao •. 
tarnbel'l,l .culfora da musica. ·. Canta- Para essas homc gens á Padroeira:' 
va é tecia louvores ·ao. Senhor, E, diz da Musica, estão.··coiwidados todos os 
o psalmo da. sua festa: Cecilia cantava musi~tas é apreciado,fes da arte mu ... · 
acompanhando-se de, instrum~ntos .di... . sica1: .. e que. ; ~elebraJldO :·sta; Cecília, 
zendo~ Senhor, conservai meu cora• p_o~amo~·-dizer_ co~ a Igreja-nl\ éoleta 
são sem mácula.. afim 4.e que eu .não da sqa Missa:. . . ·i : •. ; 
seja confundic.la. A riiusjca estava .. tão "O'· Deus que.nos alegrais cada anõ 
integrada na sua alma que· ela não pela .festa. da be~avent~rada·: Çecilía; 
a dissocii.va da prece. Ela .era artista Vossa ,V.i);gem .e l,l[artir,· fàzéi.:ri~s qud: 
~ era Santa.. . _ . . . . a honrando, pela. no~::; homeriàgens 

A lll.usicc1 ciua.iislo. hôª ~ yerda.a~ira~ i · irii~Wl:i na ,iapUsJaiie i:i~. a~· ~ilia.~ 
ú ;_ < ~. : .. ; J, •• 
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Diretor: ANO XVIII PL1NIO . CORRl1:~ DE OLIVEIRA< 

ar·a 
Dom Carlos Carmelo· 

·. de . Vasconcelos Mota, 
por mercê·· 
Apostolica, 
São Paulo:· 

de Deus 
Arc~bispo 

· e da Santa 
MetropoBitano 

Sé 
d~ 

Saudação e benção em ci Coração 
. Eúcaristico de Jesus - "ln sinu 
"'esu"! 

Trinãos Nossos: 

nossas almas - eis a obrigação de 
t.odos, eis a missão precipua dos Bis• 
pos, eis a solução de todos os probJe. 
mas ,; de todas as crises sociais; .eis, 
num<1- palavra, a paz do mundo .. É o 
que ensinou Cristo, dizendo: Quae-

Por secretos designios, o Senhor rite ergo primum regnum Dei et jus• 
Deus Onipotente que tem poder de titiam ejus: et haec omnia adjiclentur 
transformar pedras em filhos de vobis. (7) Quer dizer: procurai pr!-
.Abraão e que de fato transformou\. meiro o reino de Deus e a sua· justí• 
Saulo, o inimigo, em Paulo, o Apos- ça, e tudo o mais alcançareis. 
tolo - ~ambe~ 11ode· metanior~osear Tão gloriosa missão, essa é a que· 
um fragil camço em seu propno .ca- Nosso Senhor comissionava aos seus 
jade de Pastor Eterno. . . Apostolas e Bispos, no dia de suá 

Aliás, a cana que,. por zombaria, Asm,nsão: E untes ergo docete omnes 
lhe puseram 'nas divini,.s mãos,. era gentes: baptizantes eos in · nomlne 
na verdade o cetro místico de Cristo Patris, et Fllii, et Spiritus Sancti: 
R,:i e daquele reinado que,. embora docentes eos servare amnia quaecum~ 
nao: sendo deste mundo., seria coutu- que mandavi vobis: et ecce ego vobis-
~o .. neste mundo. cum sum omnibus diebus, usque ad 

Aquele mesmo Senhor, por isso que consummatianem saeculi, (8) Nessas 
Onipotente, elegeu para seu Pai ado- palavras estão evidentes o magisfo. 
H\;o ·e·humilimo carpinteiro de Naza- rio, o ministerio e o regimen da Igre-
1·é e; ·para seus. Apostolas, os· pauper- ja, que é o Corpo Mistico de Cristo. 
rpnos pescadores de Genesaré. Ou ainda: a verdade dos Dognfas; 

É Ele, .pois, quem agora vos man- a graça dos Sacramentos, da Oração 
da para pastor u.ni. flexível caniço, e do Sacrifício divino; e as normas 
falto de virtudes: Quld existis in de- imperativas da Moral e do Direito 
sertum .vlde·re? Arundinem vento Canonico. Ai estão as fontes da vl~ 
11gitatam? (1) Assim sendo, quis o da sobrenatural. 
Senhor exigir de vós . provações de Estabelecer o reino de · Deus rio 
varias virtudes cristãs; a fé, a humil· mundo é objetivo necessario não só 
dade a esperan1:.a, a caridade e a pa- da oração, mas tambem da ação dos 
cien~ia. Fé, enxergando no hiei-ar- fiéis de Cristo: Aélveniat rég'num 
ca, não a pessoa humana, mas a auto- tuum. Venha a nós o 1·einado de·, ... , 
Tidade divina: Non est enlm potes- Cristo Rei, dan.do nós gloria a Ele, 
tas. nisi a D.eo (2). l11\!llildade, aco- eill retribuição da graça que Ele nos 
lhendô-:Nos ·e acatando;Nós por -\·os- dá. Com fazermos a sua v·ontade 
so chefe espiritual, de. preferencia a sant!ssima, realizar-se·á em nós · o 
outrem que melhor vos governasse. seu reinado: assim como no Céu , pela 
]j)sper,m!)íi,. confiando niais na Pro-· , 'Vida da · Gloria, assim tambem 
v!dtiiicia de Deus qµe nas proVl!lflll· na terra, pela vida da graça., cuja 
eias' .qq homem: Contra spem · in manutenção pedimos quando suplica-
sp·em. (3) Caridade, tratà.lldo-No;, mos: Panem nostrum supersubst'an-
:ségundo as qualidades vossas e rdio tialem da nobis. (9) E com esta. gra-
ségundo o demerito Nosso. Paélen- ça afastar·se-ão os empecilhos do rei• 

' eia sofrendo. as Nossas deficienciâs, no de Deus em nós: nossas omissões 
até que O Dono do rebanho Nos súbs· nossas paixões, nossas ações ·mal: 
tltua por quem tudo ·possa remedim-, dosas. 
à.o depois. · E coni tal procedimento, 
bel!ssimo exemplo . de docilidade e 
disciplina dareis a. toda a Cristanda
de do Brasil. Estareis, ao· mesmo 
JJasso rendendo máior gloria a Deus 
é gra~jeando maior: merecimento. pa-
1·a a vossa propria gloria. E tal qual 
na· Galiléia, vereis na 'Paulicéia os 
tnais santos, os mais ricos; os mais 
sábjos os mais poderosos, os mais 
:perteitos suj"litarém-se, por amor de 
Deus ao mais pequenino; o_u seja: a 
ordem das hierar9uias, na ordem ln• 
versa das virtudes. Mistérioso para, 

'<ÍÓxo! 

NOSSA MISSÃO 

Nossa missão junto de vós é a: (l-e 
todos os Bispos; reger a Igreja de 
Deus cónquistada à custa do seu 
sang~e divino. É para Isto que o Es• 
pirita Santo colocou os Bispos uo 
governo da Igreja de Deus: Splritus 
Sanctus posuit episcopos regere.· Ec
ciesiam Dei, quam acquh,ivit Sangui
ne suo, (fl 

O reino de Deus, ou, mais espeç:ifi• 
camente o reinado de Cristo Rei. na 
sociedact'e humana na familia e ·em 
cada alma - e:s 'o objetivo da missão dos Bispos .nas 
suas dioceses. Consciente de tão capital verdade, .elege: 
nios, ha doze anos, a festa de Cristo Ret para_ Nossa sa; · 
gração episcopal, e agora, para Nossa chegad.a·á.qu:êrld.a 
Arquidiocese de São Paulo e publicação de··Nossa Car
ta Pastoral aos cristãos paulislas, beni como :pará tema 
desta mesma Pastoral. · · . - · 

Nem é preciso insistir nos motivos e nos\IeveTes rJe 
trabalharmos todos pelo estabelecimento do_'. reino· de·. 
Deus em nós. A gloria de Deus e a salv'açãó. das almas 
.são duas finalidades da criatura humana, na terra. Bem 
sabemos que fomos criados à imagem e sep.1elhança de 
Deus para O conhecer, amar,. servir e glorificar:; '.na ter· 
ra e no céu, e lá sermos por Ele eternamçnte glórificados. 

Os meios para estabelecer e dilatar o Reino de ·Deus 
bem sabemos que se deparam na doutrinação da ve1·da
de revelada, na catequese, na prega·ção do Evangelho todo.· 
Ou, como dizia Benedito XV: "A · pregação do .. Evaúge· 
lho, de todo o Evangelho e. só. do Evangelho••: · · · 

Alem desse ensinp pela palavra falada áos' hoinens 'e 
confirmada eloquentemente na mudez das ·.boas obras, -a 
palavra falada a Deus na oração, .pelo bém do.'pr'oximo· e 
pela gloria de Deus. Na oração por excelencia, que é o 
"Padre Nosso", Jesus·Cristo demon11trou quanto é ela ne
cessaria para o reinado de Deus. · · 

DIFUSÃO DO REll'IO DE DEUS. 

São Paúio, 19 ,de 0,No.vethbro de 1944 
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. Diretor-Gerente: 
·. FRANCISCO MONTEIRO MACHADO . li 

·an 
'Ao Colendo Cabido _l\1etrop·olitano ~ acr 

Clero· Diocesano, ao . Revmo. Revmo. 

:clero Conventual, ~· às Congregaç;ões· 

Religiosas, à :Ação '.Catolica e 
.. 
as Asso··· 

fieis. ciações· 

cristãos 

de Piedade, . e a todos os 

de Nossa .Diocese: 

p·receitua a ,-caridade· fraterna:. São apostolado sem o. spiracúlum: vitae,· 
Paulo faz. 0 mesmo,· nas suas, quando que é a vida da graça pela caridade. . 
escreve: Noli vinci a maio, sed v:n~ Sobrn tal assunto é. ele eloque11cia im·· 

. ce in bono mal um. (12) Que nos não pressionante" e. não. cléixa lugar a so• · 
deixemos vencer pE!lo ma,l, antes ven, fismas a linguageni de .São Paulo, 
çàmos o ru,al pelo bem.' Que sejamos 110,càpitulo 13 da 1.a·ep!stola"aos co-
solicitos em co.nservàr a unidade de· 1;intios, quàndo de si. mesmo .afirma . 
espírito pelo. vinculo da paz, ou da que, se não tivera caridáde, seria àpe• 
caridade: Solllciti servare unltatem nas uma voz, perdida. · no. esp'a• 
spiritus ln ·vinculo pacis .. (13) · Que ço, .·qual a do bronze,. ainda· ,que f?,~ 
(levemos crescer . com Cristo,· nos- lasse a linguagem dos anjos. E se 

· sa cabeça, ,traduzittdó a verdade' em 11ossuiI'à. taúta ciellcia que 'tudo <::Ó• 
· obras de amor tal qual crescia ,Jesus nhecesse, e tanta fé · que transpor•-.-

em sabedoria ' idade e· gráçà diante 'tas1:,e montanhas, mesiuó assim; nada: 
de Deus. e· di~nte dos homens: ve. seria:· ·Si· caritateni autem ·· non ha• 
ritatem autem fac1e11tes- in carltate, buero,. nihil ~uii,. (23) E.aíúda qíÍan~' 
crescamus in·. mo· per oninia qui e·st do fizesse. o oras de ·beneficelicia até 

· caput Christus.. (14) . Que, .aman,do- o sacrificio, sem <i.u.e nisto o animas•· 
nos uns aos outros com caridad·e- frà· se· a caridade, nadá .lhe apr.oveitar:a. 
ternal mutuamente ·rios honremos: É; ·Pois, a caridad.e;- seguudo o 1ú1tn• 
Caritate frateriiltatls lnvlcem dliigen, tlato novo. de Cristo, a ,pedra de ·to• 
tes: · ,honcire' · invicem praevenien- • que por que se aquilata. o V'alór.>.do 
tes. (15) apostolo, sagra,do · ou leigo. Em ~m

E São João, o Apostolo de predile• . bós, . quer Jesus encontrar, não já, 
ção de Jesu.s e de Maria ~. acima de. uma caridade 1'.llediocre; nias· .sim :a. 
tudo 0 : Evangelista do Amor, é,. por caridade que é vinculo de per•· 
isso 'mesmo . ci Teologo da Eucaristia, feição - a plenitude da caridàde ·frâ·· 
Sacramento' de Amor.. .É ele. quell.1 terna, a eii:emplo da infind.a caridade 
:registra . aquela .'i-ecomendação , ,de do seu p1-opr'ió , Coração, ·divfü.o' .:ar• 
J.esus apôs O lava-pés dos Ap'ostolos: ·qúetipo de mansidão e hümildade:· 
Am.à/vos mutuamente, mas ·que tan• Mitis .sum et tÍ'iimHis corde. · ('24). 
to.· vos aniéis· vós, quanto vos amei Quando Nosso Senhor· deteÍ·minou, en· 
Eu. Este é p mandamento novo que .tregar a . Pedro o. · governo · ,1a. 
vos dou; e nisto .. é q4\j, to;dos vos hão sua Igreja, o pastoreio do seu reba
de · !"ecónhecer ·pór -dlscipulo's))netjs, nho, foi · a caridáde a pedra fmídà.· 

• 11esta mutua .'dlléção: . M<1ridatum no- mental, solenemente assentada pela 
.vum do. vobis: Ut dlligatis ln,.vícem, triplice protestação de àrnor dó Priµ, 
sicut dllexl voi;, iit êt yos diiigatísJn·:· cipe do.s :Apostolos ..... · . ,_., ,.. .. . 
.vlceni. lri hoc cognoscent. omnes qula . ''. ·Bem Sjlbe Ó i.i1lnii~ó Í'Íe ·DliÜs e das 
disclpuH mel e,stls,: sf dli.éctione~ ha• àlmas - e o divino. Mestre assim 
bueritis ad ínvicem, (1~) • <> afirmou de publico ...:.'que' todo ·rei: 

110. dividido ·'1'uirá ·por. tei'ra; · · ·EiS''por 
que: es/le .teÍ·rivel inimigo tudo. faz 

:para, dividir o reino de Deus na Igre• 
ja, que ê o propi-io Coj-po Mistiéó 
de Cristo. . • . . .. , , 

N;t~i bem o aperfeiçoamento que 
Jesus· .dá aqui aó mandamento do 
amor. · O padrão já não. é amar tan• 
to quanto VOS a1nais V'ÓS á. Vós: mes• 
mos mas tanto quanto vos amei Eu. 
São' palavras .do Senhor. O uiodeilo: 
é E!'e mesmo. 

Não• soframos, pois, que: se .rasg1,1é 
á tunica. inconsutil <le Cristo;. re:tite--· 
sentada pelo I espirita de união dqs 

Bem sabem.os Irmãos carissimos, :verdadeiros cristãos! 
que vos. poderlamos repetir. com São. . Ainda os pretextos ruais fufeis. bem 
Pàúlo aos tessalonicénses - é ª· v6s, . se pr()stam ao diabolico ,intento' da. 
mais ·do que aos tessalonicenses '--, discordia. M.esmo entre os· câtolicos 

· · · · : · , ·. ·, ,: ' · · ~ · ~.não liaver necessidade de escrever ou.'fa)ar sobre a cari· de nossa tefra, se.ha lahça<io; ·por . :A .. .-r·' · ... ·q·· ._ ... ,u· . . ·.'···.·.;,. n··.··.·v· ··ts· -.. e·,. ·on, .. a·.-....... ]. ·dade fraterna: De. caritate autem fraternitaus- non neces-. · ·entre O trigal de Cristo;·.a. ·sem11nte 
_ li ,ajj,i( . .Ili y ·se. habemtls scribere .vobis . porque Deus · mesmo já vos . malefica da cizanià. E disto·· o. irti• 

tem'-inspirado esse tão grande ànior·fraterno: lpsi .enim migo se regozjja, com ràzão. · 'Ha. 
· v·os a· Dec{;didiclstis ut dingatis .lnvicem. (17) · · poucos 'meses, . ainda no Norte. do 

Notemos porem que São João, o Evangelista; o qual Bra.sil, ouvimos da boca ,de .um . sa,-
. já Unha'reg'istrado 'essa>doutrinação feita pelo ·proprio cerda.te americano que regre1,sava do 
Déus e ·ensfoado através do seu diuturno apostolado·, .in· Sul, a seguinte observação, as~az 

. sistentemente repetia . na. sua avançada velhice: . Filhi• desoladora: '.' Se o demonio pudesse 
nhos amai-v·ós uns aos .outros:· Filloli; '.dlligit~ alter.utrum. rir· (o que féÍizmente não·'pode);- es
V êdé,' pois: que nunca é demais incttlca_r oportuna e im· ta.ria rindo às gargalhadas, · á V'ista 
1,artunamente esse espírito de· caridade que é• a alma da das dissidencias, disputás .e mahe.Íl· 
,verdadeira piedade· cristã. tendidos que vão pelos arraiais·, ca-

EMPECILHO AO !MPERIO .DE CRISTO REI 
tolicos". . 

DISCIPLINA DOS SOLDADOS, D~ 
CRISTÔ FIEI O. emp-ecilho ·maximo,ao imperio de'.,Cristo Rei· na so• 

ciêdade '.cristã. será não· ha duvida, o oposto ªº espil·ito 
de caridade, ·0 esplrito malefieó que. o_ Apostolo d.os g,m- Carecemos., .antes de · mais, nai!_a, · 
tios ·verbera·'fortemei:J.te, como mentalidade de idolàtras torna1··nos conscientes' ·da gravidade 
e não d·e cristãos. · ., singular elo inomenfo ·.presente, •. Para 

... Tais são as inimizades cont~;idas, emulações, il'as, .a vida da Igreja, em todo o .órbe, e, 
· 1:ixas, .dissensões, s.ectarismo's; e invejas capazés de ·ir até .de modo e,speciallsshno, pai-a a.·,vida 
a:o homicid:.ci levando a morte se não ao corpo, velo me· da . Igreja no )3rasil. Ameài;as ·Rs 
nos à alma e;candalizada cio adversario .. Esta mésma cen- mais hilinentes pesam sobre ·nó~, ·cia 
sura, feita aos gaiatas,. o Apqsto!Ó .repeté:à ·aos fiÍi.Pynses parte dos sem Deus e -.dos contra 
e .aos coríntios; Quidam autem·ex contentione. Clirlstum Deús, da parte· de inlmli,o.s inter4cis 

Portanto guardar zelosamente e 
distribuir dom justlçá e caridade, pa. 
ia a vida de todos, esse erario de in• 
finito valor, que sãd os tesouros da 
Encarnação Paixão, Morte e Ressur• 
reição de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
compendiados no Sacrifício do Caiva
liio e da Missa, ou seja: os tesouros 
da verdade da ReV'elação e os tesou
l'OS da caridade da. Redenção, para a 
gloria de Deus e salvai;ão . dos ho• 
mens; estabelecer, manter, defender, 
~repagar e realizar plenamente o 
Réino de Deus - eis o Nosso de· 
ver aliás vosso tambem. 

annuntianfnon sincere. (18) .Alguns liá que evangelizam_ e externos, que c:ombat~n- tanto f!S 
A indispensavel difusão do Reino .de Déus cabe ao a· Cristo' sem sinceridade, à nicrda dos fariseus na antigã. verdades todas ·da fé,· quan,to os pre-

apostolado sacerdotal e ao apostolado leigo, Por aposto- Lei, buscando o.seu proprio interesse contra.os interes- ceitos todos i:Ja moiàl .. Em.moinen~ 

i o que ensinava Pio X, o Papa 
da Eucaristia, .dizendo:· . "0 fim su
premo para o qual devem convergir 
todos os nossos esforços é colocar 
o- genero huma.no sob o imperio de 
jesus Cristo: . lnstaurare omnia in· 
Christo, segundo São Paulo". (5) 
Id'entico foi o grande pensamento de 
Pio XI enunciado no seu lema: "Pax 
Christi in E,egno Chtisti" e c,mtra: 
Íizado no programa da. Ação. Catoli
éa - a restauração e a dilatação do 
reinado social. de. Cristo Rei. Isto 
é o que Pio XI estatuia; l}a vinte e 
dois anos, na Enciclica "Ubi Arca:· 
Jio Dei". Pio XII, gloriosamente rei
nante, tem indigitado como unica 
fo;nte de. p?,z,. agora; como nunca, tão 
necessaria ao· mundo, a ju~ti~a ' <ia 
reinado de Cçsto: "Opus Justitlae 
Pax". A paz é fruto da justiça. Po
rem. da justiça 'verdadeira; da justi· 
ça, filha da. caridad.e; d?, carldads,. fi
lhà. da fraternidade; C.arítate frater
pitatls. · (6) 
· A paz social, o. bem publico unjver• 

sal dependem da vigencia • do Decaio• 
go. Do Decalogo, 1·egulamentador e 
estabilizador do proprio direito na, 
tural, assim ·como é fonte do direito 
positivo: privado, publico e· interna· 
éionai. Estabelecer o reino de Cristo 
em nõs, pela sua justiça l'elnante em 
nos.sas consclencias e em ·nossas 
~.~ê!es, P.~l?: ;vida. st @Y! s.ru! @m 

lado sacerdotal, entenda-se quer o hi_erarquicci ou pasto- · ses de DéÚs. Cl,m. enlm slt int1fr vos ·zclus' et contentio·: to tão pressago, ante a maior cri~e 
ral, quer o oficioso ou auxiliar, dos ;Religiosos. -Por apos- .nonne -CARNALES ESTl'S,' Ei' SECUNDUM HOMINE~ espiritual do mundo, ·os catolicos que 
tolado leigo, entenda-~e quer o oficial, que é a·Ação Ca- AMBULATIS? Cum enim quis dicat: Ego quidem sum se deixam fanatizar por disputas .e 
tolica, quer o oficioso, que é o das Congregações Religio· Pauli .. Alius au~em: Ego Apolio: rionne homines estis? partidarismos doutrinários ou ·pas-
sas ou Associações Pias. · · QÚid igitur est Apollo? Quid vero Paulus? · Mlnisti'i ·ejus, soais, bem como por tais' Qú qu!Í,is 

Os sacerdotes,' maxime os ,que têm cura de almas, bem cui credidisti.s, et unicuÍqué sicut DorninÚIÍ· dedit, (1~) associações, cometem contra a Vida 
sabem quão grave deV'er divino de oficio lhes pesa na Quer dizer: Corri ha.ver entre vós rivalidade e discor-. de nossa Igi;eja um \te1itado .analo-
consciencia de, pelo magisterio, pelo ministerio, pela orá- ' clia não é evidente que sóis ainda muito màteriais e vi; go ao do· imperador e dos· homen!! 
ção, pelo governo dos seus suditos - nu·ma paíaví·a: e1i1 · · vei~ como homens não cristãos? Quando um diz: Eu da governo-de Constantinopla; ci,~an-
virtude dos seus poderes de ordem ·e de jurisdição 'c-, . sou, dei Paulo, e outro afirma: E sou de Apolo, não· é por· do se deu. a conquista desta ca• 
trabalharem pela implantação e difusão do reinado social que sois ui.ai.s carnais do que espirituais? Quem é AJ;Jolo pital pelos muçulmanos. Constanti• 
de Cristo Rei. Sem ísso, vã seria a graça. :de sua .voca' e quem é Paulo, se não ministi;cis dA.quele .ém quem acre- no XII e sua corte absorv-iam,se em 
ção, a função divina de transmitir a vida. so.b.renatural, àitais . é- cada um deles aquilo que Deus o fez? . · disputas metafisicas, eni polemicas ti-
gerando filhos de Deus, não pelo sangue. )nas pela graça ' Identica .1·epreensão é: reiteráda: Unusquisque .ves,- losoficas, enquanto o tel'l'ivel · _)\iaQ· 
e-pela verdade. trum· dicit: Ego quideni sum Pauli; ego autem Apollo: mé II com ·seus exercitas as$àltava 

São os pais de familia, por dev.er natural, ,incumbi- ego vero Cephae: eg0 .autem Christi. Divisus est· Chris- e conquistava a cidade de Cónstan-
dos por Deus de, ao mesmo tempo que transmitem aos fi· tus? Numquid· Paulus·.crucifixus est pfo vobis aut in·no. tino Magno. e esmagava, assim; ,a; 
lhos a vida natural, transmitir-lhes tambem a vida·dá gra, mine Pauli baptizatl .estis? (20) · Vem· a ser,; Cada um cabeça e o corpo .. todo de. uin Impe-
ca. Sáo, por excelencia, os primeiros ap·ostolos do rei,na- o can,po tripartido apresenta: NO QUARTEL DIREITO. sobre fundo de vós diz: Eu sou de Paulo; pois eu sou de Apolo; 9:eu, rio cristão. Nada valeu a Cémstanti• 
do de Deus nas almas dos seus filhinhos, É o''lâr cristão ouro, a Cruz i1e Cristo, goles com o friso branco· ífos centros d<is braços <:1 ·da de Cefas; e eu, de Cristo. Então está Cristo dividido? no XH despertar, à ult!iua hi,rà.,. de 
a primeira escola e o primeiro s11,ntuàrio· do. homem.,...: es; haste,. !g1,1a1 il. das Caravelas de Cabral, "tradiGão,- da simbQlogia nacional, Foi acaso Paulo· crucificado por vós? ·ou fostes ba· suas .especulàções cerebrina.s e col'.l'er 
Cola e Santuarl·o que sei·;- ampl1'ados, m· as ·11· un" ca· s·ubs· t•:. · pois lembra ·a Cru~ ela .. Ord~m .. ele :C,·istº•·• qu.e, fi«u~.ou · ·,na bandeira .. elo. hi~pé· t· d d P 1 ? N f t t t· 1 ·às tr· he'ra · c·lant · ·f sucum· "" • . fi d - 1za º· s em.. nome .ª au .. ,o. . . e. or e con e.n. 1ones, aemu a- · me 1 s va 1 es e a •. , · · , rio e - gurou ern ponto· grande na. ban .e!ra das meinorâveis· nave_g~4}õcs· por.. ---, - , · 
tuidos ·.Pela escol~ publica e· pela.igr~ja da par9quia. Eu; .. iturguêsas,- ·bandeira. q1,1e. flutuo.u. aos ventos ele todo O .'.globo,· bandeira. q.u,e, tiones, animositate.s,. dissenslones, inflationes, sedit!ones bir heroicamente. Não soube prM:e-
tretanto, esteril seria a doutrinação das. V'erdades cristãs,., antes ele qualquer outra se 'desfraldou.· em ·terra· do· Bra'sil, band,eira. que,, se- sint Jntef vos. (21) Não aconteça haver entre vós dissi, nir. Não pôde remediar. Era tar-
feita pelos pais, se a não confirmassem com· o exemplo de inmao documentos da época, pre·sldiu' às lutas da· guerra Iiolanelesa, defen•' dios, dv,alidades, preve11·çõe. s, .. discordl.as, .·. eúfa.t.u. am.entos d~, demasiadamenté:tàrde!... . 

· - dida por Vi'dal d.e Negreiros; Cám&rão·· e .Henri'ciue·'·Dias, nas'primélras bata-· . 
suas virtudes domesticas., . , . . . (Conclue , nn :::n , imi;lnn) e sedições .. Tudo isso .é éonfra a caridade· de Deus difun• Em suas dissidencias internas, 

Os mestres das escolas_ particulares ou oficiais têm · dida.-"em nossos corações :pelo Espidto. Santó. ·. lembrem-se os catollcos do classico 
o dever de caridade de, alem do ·ensino-das.,verdade(! .. ,n.<1.•,.,,, .'. •: Quem .nos dera· a todos aquele espírito ·de harmonia apologo · de Menenio Agripa e, . aq .in· 
turais que habilitam. o hoilem para _a vida temporal ·e. terrena, até ao1 proprios inimigos e -do· amor inodelado pelo ·amai· ·ao.seu' fraterna. que animava. o. coração do Patriarca Abraão, 0 qual ... vés, procure . cada , úm i:12st1:f»gir-se 
ministrar-lhe tambem o conhecimento das verdades sobrena• mesmo·divino··coràçã·o; · · ·. qhéria a todo o custo manter"a amizade.com Lô, a.:quern tinha . aos. !I.Ssuntos de. sua competencia e 
turais que o habilitem para a. súà. destinação· e. felicidade · · '· porfrmão: Ne·quâeso sit jurgium inter me .et·te;et inter pas. do s'eu dever de estado, sem estor-
eternas. · · · ·· - · ' 'CONDiÇÃO:"SINE·QUA NOJII" DO REINADO·DE ÇRláTO ' to~es meos;et pastores tuos: fratres.enim sumus ... si ad·siriis- varas funções. e os dey~res de, c,u. 

Bem haja, pois, o Go'!'erno Brasileh·o que, em uma hora 'ae · · · ' · ·" · -tram ieris, ego dextram,. tenebo. (22) Não haja· questã,o entre· trem. Nos.casos controvertidos/cµi-
bençãos para a' Patria, facultou. o ·erisin.o. da. Religião· nos. esta- . . ,• Qúa1: ser.j., ,JlDl'e%. ª· !lllJlrescindivel' ,condi.ção ·pa;_a, -O apOS·,. mim .e u; nein.en.tre os. meus e os. teus pastores . pois que SO· déni de ouvir e acatar as• determiüa-
belecimentos publicas· de. édu,cação rii!;cional: 1 Osi legislàdores; os . tola:!Io efi.ciente do. reinado de Cristo. Rei. na socieaade humana? .1U:os irmãos: se feires à esquerd,a, eu, tomjlrei ,à dlr1Jita. · ções de quem. de .direito .. Não ha dia• 
juizés, os governazjjes, todos,,por dever publico 8 de justiça, .. hão . . .. A,re~posta será necessa~iariíerite:· O éspltito de ca1'Jdáde ·,..:. ' Infe\iznien.te, .porei.n, n/\S primeiras paginas ·da. ·Uitilía;, .en· cese que não tenha uilla autoridade 
de contribuir não só para que se dê a Cesar. o que .é. de Cesà1;,. . espidto de amor de.Deus ·é '.dô'proxinio;·_rrnto do espírito ·de fé, . contramos um exemplo bem· difereJ:!te e de fatal: C0J,1S.equencia: ·. com po.deres ba.stantes, vindÓs . do 
mas tambern a Deus o que é de. Deus. E~~a ~ a. .. civil!zação'.cris· . da· qu·aLdeve 'viver .O cristão.·' Ê o •propi-lo: Ci·lsté> "Senhor _Nósso · ,por inv'eja, Caim deu .'lllorte a seu irrilão Al>el - inveja filha .Alto, e com a graça do Esplrlto·.San• 
tã em qué vivemos; desde que o:·grande imperador. Constanfino . . qu'em 'nos. ensiná que,, no -'1µPl9 'ma111am~n:to :'dó. amor a Deus': e . do. orgul.ho · ·e da pérversidàde de quem não p1'ocedia segÚn.do a to. :para legislar, julgar e .. gov:eriiar, 
iniciou socialmente; e outro 'imperador cristão, Justiniano, con- ao proximo, .se .ence;-.ra tod.a a. Iete os ,PfQfet~s. (10) .y, . ,. _, : vontàde. de .. Deb.s. .. . . . . . . segundo os interesses de Déus ·e' as 
solidou juridicamente o reinado' social e publico· de Cristo· Rei, ·, :tii,o,Espilito Santo a,nos e;nsjnar qlle,.Dieus é Çaridade e· que,. Ni:> .Evangelho de··São Lucas, diz Nosso ·Senhor que os filhos necessidades espirituais dos diocesa-
nas leis e 11os costumes do Direito Romano, 'reformado· e , cocli· -quem viv.e.<::1.a · caridaél'e'.:permanece em-.-Peus e. Deus pele.; (ll) _ das· trevas são, ,a, seu ,modo, mais: esptrtos e. mais. destros que llOS, Para evitar. ati'ltos, muito" V'a• 
ficado. segundo O espírito do Dêcalqgo, mas do· Decalogo a per- · Os •Ai:>ostolos de Cristo,, uni •a, um, dnsi~tiam na. necessidade , os fil~os ~a.luz::. Os maus :sabem fazér bem o ·mal;- os hoírs; às l.ei:ã. ~Uscrimiriar tarefas às dlvers~fll 
fil~ ~ ·~êl!~- rua à!WJ.g,Manda:mentõ .. 4o ~. dQ ruiw;:, , absolut.l!! ~, AAP.irito de:çaridade, 5ão. !".e4f0, em §UfilLepisto!as• .. ·. nzes1 sabemJazeqnal o bem. -lil o gue §UCede quando se dão il.Q __ ,{Qo!l.,cl,y~ ll.l! ~,3 ~a~,). ~ 
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Dom. Vital e· a Companhia de Um martii 
~~pla.udimos sem reservas a atitu., 

de do · governo· veiiezuelano, coustan· 
te do st;guinte telegrama: 

A "Questão vista através ·de um documento inédito·.· As clrcu nsta·ncias m is.teri·os~. ·q:i:1,~t: celca'r~m, 
. a motfê-de0 .·Do·m:·Vita·1·-.·>--· ·, . ''WASHINGTON, 11 (R.) - Se

guildêr déclaron hoje à "Reuters" 
umâ fonte ·autotiz!ida o memorando 
d::t ' Venezuela ao Departament.o de 
Es:tauó 'não· rejeit'a o piano de Dum· 
bartoii .Oàks, mas 'fa,; sugestões à sua 
melhora/·· Os prihcipais pontos salien· 
fados nesse .1ÍJ.emorandó são: 1.0 ) 

- Forain dados poderes demasiado 
àmplM ao éonseiho de Dunibarton · 
Oàks enquanto que·a assembléia não 
tev·0 .ipoderes nenlrnns; 2. 0 ) -·O pro
posito. da organização . é manter 
a paz, de'acorào com os tratados mas 
a·mesmá não tem O direito de ·inter
~ir ·nas.negociações de tratados; 3.0 ) 

.;.. ·Que -os casos das grandes pcten
cias sejam· tambein entregues ao tri
bunal, .(le:justiça internacional. 

t.: ·conhecido, ·o 'fato /de · que os je:· 
suitas foram.· enyóividos na mesina 

. trama urdida pelas fo1·ças sec1•etas 
contra· o grande· Bispo dê Olinâa. Aos 
olhos dos sectarios, tanto este como 
aqueles eram repre·séntantés · dà ala 
"ultramontána" · indesejavel para um 
movime11to que. p(etend,f!i ,:inJnar o ca
tolicismo,por, déntrp. O:Colegio ... S~o 
I•'ranciscó Xàvier" ;do · Recife .· foi bar
baramente . a"ss.altado 'pelos ... m'açdiis . 
durante a ~'Questão. Religiosa", sen
do expulsos do":srasil os jesuitaii' es: 
trangeiros. que. ali se .achavam; O'Pa-

d& e .transferida para longe .do Cole-· 
gio. O sr. Jo.sé So1·iano de 8oÍlza .. com 
a nossa colaboração conieçou\ logo a 
publicar outro jornal .. A União, e os 
maçons, com evidente engano histo· 
rico a 21 de julho de 1872 pretende-
1·am' festejai·, o ano centenario da· nos-

nada .nos · incomodou grande senti
m.ent0 nos proveio d; ·jovem Pielàdo 
aos• 31 ele julho: I•'ôrá. ele recebido no 
Colegio com uma Academia musica~ nevemos vêr na morre de Dom Vi
de flores poeticas em português, Ja. tal o ultimo crime dos sectarios. maçJ. 
tim e. italiano, francês ·e inglês,. nas , 'n,icos contra o grande Pr-?lado? 

. dre. Ma rio Aréio:úi S. J .. foi um deles. 
Permaneceu. êni l"'ortugal até · ô . ano 
de 1888 quando ·voltou para o Brasil, 
desta v'ez se .dirigJn<fo aó Coíegio de 
Itú .. Morreu.· ll.m li'riburgo' no· a.no de 
1923 ·em odor d·e santidade .. f)ão. des
se pledos0 Jesuità .. qs "apontamentos" 
que. a seguir tran:screvémos sobre os 
fatos desenrolados· em .Recife duran
te o conflit~. Trata-se "de uil'l d()cll• 
mentÔ ineciit~, dâ, la via. de· uma tes, 
temunha ocular ,dos acontecimentos . 
Por' ele mais uma' vez. nossos · 1eito· 

sa supressão. Ilum:nação noturnà das 
lojas, foguetes, elogios jornalistieos 
a Carvatho e a·Clemente XIV, invec
tivas contra Jesuítas, Lazarlstas e 
Irinãs de Caridade não faltavam: -
maior .foi porem a apundancia de be
bidas. ljlcoolicas, 'com suas lamenta
veis consequencias. 

quais trabalhara habilmente o Padre Eis. a delicada questão. que procura 
Rondina: a declanràção dÓs alunos· e' resolver seu melhor biografo, frei Louis 

· os temas· dos versos· .contentaram Gonzague ·o. F. M., no livro '.' Monseig-
. muito a Sua· Éxcia. nem· Vital." 

O INTEFtDIT.O 

'1!;1s agora em .resumo as perlpecias 
da questão religiosa: 

UM IJL'1GNOSTICO ERRÀDO 

"Dom Vital chegara ao convento de 
Paris em tal estado de fraqueza que 
s~ acreditou estar proxima. · sua morte. 
Rcdcaram-no de atençõ~s e o Padre Si essa festa de Baccho pouco ou . (Conclue na s:a pagina( 

Anuucla,se aqui qtie o ·memoranr!o 
set:Lposslvelntente publicado em: Ca
ràcas". 

* * * 
. T.udo ·quanto diz. respeito a .An'

chiéta interessa no'ssos . corações de 
. catotiios e paulisfas. 

O .sr. Interventor nó Estado do Es
pirito Santo, em entrevista concedi· 
da à ·imprensa do Rio,. man.ifestou seu 
dsejo de fundar ~a cidade de An, 
chieta uma escola de. pesca nos mol
des· da. "Marambaia" do dr. Luiz Mi· 
1·anda .em .homenagem ao Veneravel 
José. de. Anchieta, fundador daquela 
loca.Udadé: 

. Nossos , aplausos. 

. res pod_erãô. apreciar·. os . profundos 
vínculos qu!l · unlall\ o .sra11de capu; 
chinho à benemerita. Companhia de 
Jesus. 

Devemos estes. "apo.ntamentos" à 
gei1tilez,a.. do . Revmo •. Padre. Aristide.s 
Greve:S.,J., ~Unistro do. Colegio São 
Luís. · 

· O ·COLEGlO"DE .-RECIFE 

. Fundá.do em 1866 o Colegio de Re
~ife · pelo Pad.re. Razzini;. no fim· .des

. S<i mesmo .ano esta vá.. a diô_cese ·Nl· 
lutà~a. Seu Bispo faleeera. em 111a-

Ha• .poucos dias, . regozijamo-nos ceió, aparentemente, envenenado. 
i.om a· co.ràjosa re'sistencia 0 posta pe. A respeito· de: .. seu. ·sucessor, diz · o 

. la. E'ersiá. às pretensões sovieticas re• Pàdre Arcion,i nesses·· "apontamen-
ferentes, a jazidas pettoJjferas Iocali- tos": 
zadas em território iraniano. . "Antes. de. embarcar p~'ra o Cónci-

. Infeirztuente, somos> ·obrigados .. a lio: Eêumenico Va,{lcano o Sr. Bispo . 
informar ,.que. e, ga\)lnete persa, por proibiu sob excóiriünhãô .a.. leitura; dó · · 
:motivo:de pressão soviética, foi obri:.. blasfeme, ;pe'r!odico, A .v~rdade,,é. dis-
ga,d<>·. a se . .'demitir, substituindo por se ia· um· nosso!Pa'<ire: qire cartas 
outro/de tendenc\a.s .mais ºconcilia- ameaçadol'as acabavam de lhe anun:-

:toriàs,••'.\. OJl, e\}téllda-Sé, pqr Ol_l_trO cJar qúi!l:ijg diàS de'.~ua·vfd~ éstav'alll 
qtie,.s!;lm. se declarar co.munista, faz já. contados. -E- com' eteifo úma .<loén• 
xeladamente o joi;<> 'de. Moscou. ça breve e misteriosá ,o ,ettitipUht em 

' . Sirv.a-no·s este E\xemplo para revi- Rori1a no dia' llí de inalo· dé 1870, o 
góràrino.s riol;l.r~il a V'igilanc\a con- obsel'V'ar~qJÍeil.o:seµ di.a.rio de.l.o 
,rà o perl?ej .éomunista • de· 1inefrh'riíaq11e\~ a'tjo' 1es~rever~Pá· 

ralao,· Paralso(·Paralsci,'\ / · .. ··,. · 
• -*. * : A<sêgtifr·•p·âssa· Q Pâdt1r::1Wcioui' n 

Larrientaino~ que, na: França, haja tratar .. de ,D.\V}tal: · .. 
.i;ldó. cÓnden.ado a 6 anps (j.e .prisão ; PRÍMEIRAS, !'°RÕVÓÇAÇÔE'.S 
",por motivo de cooperação· com o ini- "Em .;4 de mà!~,de-.'1s·~7 6 n~vo 'Bis• 

· ;aiigo" ~o.,.Vtgir)p· de Arras: .. iló'Dóm F'Í'àt'Vttãf'Q-o'ri(iàlyfs Ae'Oli· · 

An¾~2!1~:r!~!~!1~:ti~:7\!~se~-~~- \~(J~~~~t~?%/Êmtfai,~=t:' ·· 
.GI()NARiJO, Mas esse ··•a,ritl-colabo- ciou. um, eloi;tuente, sêrnião; visitou o · 
racjcmlsmo" não pode servir. de mo- Colégio,- e-,<Ío#i vistas grandl~sas de- . 
tivos,para excessos censuraveis. clar~u. frah1;amertte à sua intenção de 

, · Assiln • é prepfso riicouhecer que, tunàà.r. outro: iornat de tormâto ·mui-. 
· se· .ós cÓláboracionist~s efraram . gra- to maior que· 0 patÓI !co'!. · No mf,)Sl\10 
vem ente.· e. muitof delés erraram· éul• téJl)PO ·cartas,. de•iRoi}iit Intilllàvam:. a 

' ' (Con~l11é na 2.ª pag;) venda qa .tipogi'af.ia; -F~Vpois vênrli; ... 

~'·Mài'tire~ de Jesus Cristo! Saudo-vos 40 mais íritim~ ela. 
. < ·almaf Dou-vos os'mais sinceros para~éns ! B·eijô-vos o~: p~~. oh!.: 

,.homens privilegiados~ porque fostes ~chadôs aigtios: de ;sofrer.·· 
;peio · :nome·· de Nosso Senhor Jesus . Çri~o. ; Ah! algum . pecado· 
meu me privou de tamanha graça.· R.ogai'áo ~erihor' p'à~a 9úe :'. 
me perdoe os meus pecados, ~ me tofn~' ªigtjp _,,~~ ªª· rn~~- . 

'ma graça'. Tereis vós; irmãos, camas em que·repousar'es.ta n«nte 
. .Vinde!'Vinde! em meus braços achàreis um âliil~;, e:,ém·.rneu 
, ~eitó um lugar, onde reclinar a cabeça.; HQüve 'a.l~um ferido? 
: :que.·. sangue feliz! Orai . por voas'! irm_ãô .. -:-') lr,i ·: Vital, •Bispo.·· 

de ,Olinda, - Soledade, 14 de maio de 1873. . . , . . . . 
) . ~- : '. . ' . -- .. 

Bilhete enviado por D. Vital aos:.re~u!ta,; .ap95 o·a.ssalto dós 
, m~çons ao Colegio · de Recife na · t&rde · de · 14· de• níàío · de 1873. 

'D; Vital, o grande .Bi;po de·. Olindà; cujo ce\1(enario. ôe nascimentó se comemora amanhã'. 

'':Gesta .···t·:··,u··:.·: .. ·.;·~.-, '"' ' IL& 
. . . . . . 

'n./, .. o·· .... · .. ··:.·n:·· ... 
'. ' -· ,•-.'. - .. 

, ' . . ' ' '· . . . 

·1.a.uda.ri.1u:t"" 
:... 

A e.in· :to.rno C',Ô.Iitro·vertid:o·_ docume·n10 
. ·• . ' • . • _, ~ ' • ._ . • f . . 

. No .mais aceso ck campanha. da maçonaria 
torttra D. Vital e D. Macedo Costa, quando já o 

· :overno a cuja: testa se achava o Grão-Mesírê 
: Viscond~ . de . Rio. Branco, urgido. pela imprensa " · 
seçtariâ, .. fizera descer a magestade do poder à 
aréria subalterna das opas rebeldes, o pláno. d.e 
·enviar. uma missão a ttoma tomou consisterfoia 
nàs deliberações do gabinete. 

Interpelado na Camara dós Deputados na_ 
sessão. de 31 de junho de 1873 sobre os m~ios 
coin · ;que ~ontava fazer cessar o deploravel cori;.. 

.flito,' declarou o mesmo Grão Mestre, Presidente 
. do·. Conselho, .ser seu pensamento sujeitar os · 
Bisi;>os a julgamento pelo Supremo Tribuna,!. de 
·JtJStiÇ<!,. lembrando a() mesmo tempo, como 1dca 
qúi:l' lhe sorria. o recui·so a Rorna. 
· · Ficou a opinião · publica· focerta,. por Jargo " 
tempo, sobre qual .J, ; dois alvitres ser.ia 
adotàdo'· pEilós ·. éonselhÓs dá Coroa. O misterio 
.mais :profurido . circundava . este negocio, e a 
pou'c9s ·iniciia_d()s, .e ·essés discretissimos, foi· ré
vél'ado o verdadeiro l)lano, que era o emprego 
simúltàneo e incoerentíssimo do processo-crime 
peraúte o tribiinal civil e da diplomacia junto ·ao 
Vaticano.· 

'A MISSÃO PENEDO 

· Para o'··bcm · exito ·deste plano bifron:te, ·era 
net:ess~rio:de ·um lado adiantar o mais poss';-!?l, 
.sem <iue :nada transpirassê no Brasil; a marcha 
âa:nega:ção junte> ao ,Papa, e do outro atrazar, · 
qua'11to :o permitissem as impaciencias dos sccta,;; . 
rios brasileiros,· à pronuncia e o encarcer .. merito · 

. dos :.;;i~,Iados. · 
' •.. ti! -:.issim a 21. de agosto. ·eram expedidos em 

todó·Ysegtedo no M~nis~ei:io de Esti·angêh-os .o 
ilV:i.s,o .. e as instruções que revestiam .o Barão, de 
Penedo; nosso Embaixador ··- ,,orte da Ingla
terra, 'do. c'aràcter de . Ministn. Plenipotericiarlo 
e.,,.E-nviàdó Extracrditrarb em mis.~ão especial 
jl\nto à Santa S~... ·· . . .. . . . 

· T~d.Q se ageltou, de modo a que. o habil: ne
gociador •bem manejasse· se1.1S cordões, ·e: gr,
. 4uou~i;e··A -darn!11).1n i:io: lll'Qetarn) de iQrte ·a.ue. 

não éomplicas$e . ou' prejudicasse • o rêsultado da . 
r.:issão. ·. . . . , .. .· . . .. · . 

vsando :'dessa dób'rc':,\vangloriou~se o ·Ba
rão de.- Penedo de ·haver ·a.rrancado . a Sànta Sé 
llllla cartà, escrita a 'D. 'Vital pelo Cardeal An
tonelH, enw.o Secretario de Eskdo, ·cujas pri
meiras i.>aiàvráà ·seri<1m "G~sta ti.t:í non. laudan
tur" e · tia qu~I o Papa, além de, censurar o. Bis
po por havér condenado ·a maçonaria. e .. procu-

" rado d1Íninar 'das irmandades OS· rriaçoru; ,noto
. rios, ()rdenava· o Prelado a levantar os interditos. 
Além de ter sido considerado como· o mais pre

. doso trofeu obtido· pelo governo ·,nessa luta, foi 
eSl:a carta tambem 1,1sadâ para acusar D . .Vital 
de desobediencia ao Santo Padre; por ter se re~ 
cusac!o a. publi~ar ô .documento e ª' cumpri-lo. 
. . . C()mo· até hoje existe quem de boa fé acre
dite . n~ssa. serie de falsiqades, .como homena
[;~m •. a'Ó · gra:J'1de Bispó' br.isileiro , publicamos a 
sua cabãl.. refutação, feita pela -0utra vitima · do 
odio · ~~étàrio, · D. Macedo . Costa; . em seu· livro 
"A ~~::"lSsão .~pecial a. Ron:i em 1873". · · 

. ÁS RÍ\ZÕÊ~ DO, SaE~CIO .. DOS BISPOS 
. ' .; ,·: .·· '. ·. . -- .. ,:·, -· ., ' . 

,Eis as:.palavras do Bispo do· Pará: -" "For'-
. :5º::;°f, ê oqupar.~no.s, · uiri,. ·. poucp · detidamente· d,. 
. :f~1! •ràda .carta reservada -110 Cardeal Anto
:ne!li;. vÍllg.irm:mte ,cónhecida com o .. nome de 
Gesta. tua, .arta .. com qUe se fez . barullio . exces-- ·. 

. sivo, e · que não sabemos · porque é · con,siderada: 
pelo habil . negociador como . o seu mais glo
l'ÍPSO · trofeu. · 
.( ·Ais ·razõ·es• qúe :tinhamas . paí·a · involver no 
r.cais profundo.silencfo este .. documento, pal·ecem 

· ·não.' militar mais, mudadas como, estão as cir-

rios do~ ,Bispos, ~ ·ujtimamente. na sua, obra o 
. sr. Barão .de Pei;tedo, a interpreta-la em senti

do fálso, não sem grav'e 'desh,onra: ·da $anta Sé 
· · Apostolica,· afigi.u'a-s<; no.s .. chegado . o' momento 

de :fazer ·a luz.'sobre ·º miiitúioso documento, 

· UM LASTIMOSO INCIDENTE 

Essa carta pertence à historiá; hoje ou ama-, 
nhã, · se1npre ha de 'chegar ·.à publicidade. Foi 
um lastimoso incidente que abriu margem aos 
.mais desvairados comentos; que deu uma di
reção falsa à opinião não só de nOS$0S ádversa
r.ios; mas tambem de muitos · catolicos, Sacer
dotes; e a·té Bispos. · Não serã tempo de fazer 
cessar· todo escandalo?'Niio será tempo de ex
'plicar o · verdadeiro · .alcarice. desse àto bem in:.. 
tencionado·· sem ·duvida, mas fundado cm in-

. formações inexàtàs, e qµe · tão desastrosamente 
influiu no éstado .de nossa igi'eja? · 

Não será tempo, s~b1·etudo, de vingar d'in-. . 
justas ,âpí•eciações· a·memoria glor.iosa dó imor- ' 
tal Pontifice Pfo !X, de desapegar a alta respDn
sabilidade. da Santá Sé. Àpóstolica de um en;;a-
no da Secretaria de Esta 90,, logo depois emen
dado, anulado, mandado .. sepultar no mais pro-
fundo' esquecimento?.· · 

A. VERDADE SOBRE A CARTA 

. Digamos, pois, toda a verdade sobre a car~a.:. 
Atitonelli; analisemo-lá e veremos· que o snr: 

. Barão: de I'enedo, tendo tido· apenas uma audi
ção· rapida desse dôcumérito 'escrito em latim, 
não lhé compreendeu !,em o sentido e exage-
1·ou-lhe em· demasia· o aléance .. · · 

Será yerélade que a carta tr~z logo no exor
dio · a sêguinte frase: Gesta tua etc, 'non· Jau~a:n.:. 
tur? as ·vossas proezas, como • hem. traduziu o 
snr. Penedo, . não são louyadas? Nãó; ahsolu
tamente · riãó; nenhuma dessas· palavras: .nem o 
substantivo gesta,·. nem . 6 possessivo .. tu:1,. nem·. a 
pàrticula, nQn, nem. o VHbo laúdantur, ·.se.' a~ba 

·' cunstançias: :Vei·dàde" í q\le;. estando nós na pri
são, ve~ó ·ter· conoséotMonsenhor • Sanguiµi ,. (In
·iernuncio •r,~ :{3ra'siÍ)i e nQS -comunicou' sob. toda 
reserva· J.1!1111. ordem , expressa. de .Sua. Santidade 
para destí.:uirrnos a .·. tàl carta, por . ,modo· que 
dela, nãô ;'r~sk~.Je vestígio ' algum,. e assiih . fie}-. 
mente :°q: cumprimos.·Tenâo-nos, pô1·em, o ·,Car-- -

, deal Antollelli, com grande surpreza nossa:;, en-
' viadti·,por, oc~iiio da .anistia,. nova_cQpia;da mes- · 
rnissima' éarta. ,. =,;~;~~..-.. ~º- então Qs àclvhsa.: · 

• formando 'taf 'frase, n:em nó .Prhlcipfo, nem .. rio . 
.. ll}e\o;, 1:em . ir.o.· fim d~ . carta ·. d~. Carde~!.· Anto~ . 
·,eJli, Afirmou-o o B[s°,o de ?'.~ndr .. ' ' e a ver• 

1 

dade. o texto original que figurará entre as 
peças justificativas no fim deste volume .· será 
disto jrova pereritoria. · · . · 
· , Será verdade .que o terem os Bispos conde·· 
nado a maçonaria;, qué ó .. terem procuràdo eli
mihar das irmandades os maçohs notorios; lhe 
acarretasse desaprovação formal ·do. Papa por, 
intcrmcdio do Cardeal Antonelli? Não, 'absolu
tamente não. A prová está patente; 

O PROCEDIMENTO · DOS BISPOS 

Vejamos. pois, qual é realinent.e o conteuclo 
di fàmosaçarta que traz a da.ta, de 18 de de
zcinbro de 1873. Vamos traduzi-la, benigno .lei
tor, e pondera-la a,rtigo por artigo. ·" . 

l.o - Conieça · o Cardeal dizendo que. não 
podia o Santo Padre deixar. de. senth muitd que 
a maneira po1· que o Bispo procedera .Para com 
as frmandaâes .ião só não -crthi resultado que o 
mesmo Bispo esperava, senão que produziu gra
ves incomodes: 

. · "Exmo. e Revmo Snr. 
O que ,-,:ide; feito, Exmo. e· Revmo. Snr., 

ha quasi um ano, contra algumas religiosas ·con
frarias, veio à noticia do S. S. Padre Pio IX, 
o qual não poude. deixar de se. comover muito, 
sabendo que 'a: maneira por que tentastes J?rO;,_ 
ceder c·ontra. elas,·. rationem in eas admadver
téndi, não conseguia' resultado, antes deu lugar 
a maiores incomodes pondo ein desci;ime· o· mes
mo estado tranquilo da Jgréjr. e a concordiàaté 
·aqui. mantida com . o governo civil. · · 

O Cardéa1 'não ouviu. os .. Prelados: .soube o 
· que fizeram eles pelas . informações da!las pelo 
diplomata, mand,ido do g<Werno imperial afim, 
coino diz, o . mesmo Cardeal, de dar à Santa Sé 
os esclarecimentos necéssai:ios sóbre os· fàtos re:.. 
la_tivos ·. ao dep.loravel · conflito; . soube-9 ílinda 
muito provavelmente pelas informa1;õ~s da In-. 
ternuncia:tura, · a . qual· avistara . os .. sucessos . de 
Pernambuco e do Pará de longe ·e pelo prisma 
do. ministerio; . pelo que não : muito . sé tenha 

· convencido. de' ter havidQ, da pàrte.: dos: Preta
. dos, precipitação, excomunhões em. massa, culto 

· · ( Conclue DB 7 a, .Par.) .. 
• ' ••• ; • • ' l ~- .• • J 

'. ~. ,I , :1 ,._. ' 

Marcel,. então superí6r; fez, cháma.-' .··o.· os ,Padres , Je,suitas · pelos, maçons.·. Db!'ri 
dJutor · oza.nam . que: perisóu:tratai-•.se·'de ., ' Vit11-fsáf~ia, dé insonlrus. prolongad~; · de 
uma tu~rculose éonseciitiva a. ·rim.à. >Ja~-,; · ~~~p, , ~;J~\\a)1tav~, ,c9m !'- . cp,b~ça, · pe
rlngo-fâ;ingite de que· éle· havia.· crue.l• . sa~, ·0Ó.·.~tol)lago ... como que , carrega.do 
mente:sofrido. R.ecómendot1·1que:9.i:doen-:· ooin um ,peso enorme e sentia .na.U,Sel!,S 
tê seguisse ym. regime'.:füi:ti1ica'nt,ei~m- · .. dµránte.\Úna.,,part;é d!) qla .. Falou disso 
posto sobretudo de. vlriho,;·ca.ldó/e;.c,a,r• • , a· .sêu·,; :y~r-fo -déra), , cp11esç, Andr~· . 
n~. · · , · <·. · ·,' -.< , · . de, cíue,Jhe resp0ndeu. sem hlll!itar.:, -,--

Não biveria. ele: se ~ng~_na,cj.o no:(j.iJlg~' ·· ''.'\7'0S$8, ii;Ílcelel}Pt~ae%á en.v11ne1,1ado," e 
nostlco? Diversos · indicies permitem lhej>ediu: qÜe' .lhe cedesse o quarto, vo,r 
acredita-lo. Mas·iSÍ -.stii çi~eia.;.'bem ,có;.:, Úma.' noite.:.. A. suàs: .iru;tanc..as, . o Blsp~ 
nheela.. fa!hOU déssa. . ve~.: apresBeni?-n~ .. éomerígti; • ·º ; C()n~gq .· Andraqe expçrl• 
em·.dizer que o oonhooltnertto, d;i.s;ver'."· men:ai.u·os .. :iriesmós>liin'to.ma.s .. Um dc-s 
dadeiras · cau.sas• da'.·moJest!a; 'llã'g\ lhe pa.rfü;e:f cíi Dom .Vlt,al; seu, irmão Be• 
teria. permittdo sa.iva:r seu· -cliente.o; e 1arminó , .ilé Albuquerque, à.creditamos, 
convem render unia. justa.,. homenagem, · desejou'· tàrÍíbé!ll, .tentàr. a prová. . e · fi
ao devotamento de que deu: prova ,a ,.seu, . côu êonvencid.Ó .por' experienc!à proprla." 
ti:VW, · que ·.~ciµelt. 'quar,to '. a.presentava. alguma 

DOM VITA.L·TERIA,SIDO 
ENVENENA~Ol . : . 

. Fomos levados,. assim, a,' examinar 
uma questão· biÍ.stanté, obsdura:· é/qúe' de:.: 
sejamos trata.r sem: espir!tô. 11revehl:d0; 
com o absOiuto · desejo · de d~cç,bt!r · a, 

·col.sa. de. ánormal. Dever~se-á procura-e a ;qa;usa desse CAAVeµenamel)to. n~ p,in
turas ·~ nás ta,péçarlas.:de. dor.':verde qU:e 
o BÍ.SW dé·.'Olinda'ali .11\vía feito co}o• 
éà.r?·. ',.:·: , > ·. · ... ·. · ·• • · 
· Talvez. São.· éonh~cidos os graves in .. 

convenientes JÍue . às vezes apresentam 
és~. orhàmeritos -,P,repara9-ôs cotlf' arse-

verdªde. . ' ·. ' . . niato' de'· cobre ou com. verde . inglês; os 
Dom · Vital J~rl,i, sido. >· enye!)enàdo?. .· médiros dê.saJoriselllam'. foitententé seu 

Deve-se ver··. nesse. enVEnena.mento . uma. . usd:. E.$\. explicação viria.· ao . apoio . da.s 
tentativa. criminosa? A op!µião ,una,ni- afirmações ·tle :.mm Vital que. declarou 
me e multo fitmll 'de,seus.,am1g?S,:(l l.n· · havêr,.sÍdci'envénenadó por :uma: compo• 
t!mos é afirma.tiva ;sobre. Oli ,doifi: pon-. sfção· arsen!pál .espalhada,' na deco.a
toe. Sobre qua.ls ,argumentos, 'se.•ápo!a . ção ele seu quarto de.dórmlr. "Chegara. 
ela? De lnicio,.sobre · ª ,cqnvic:ç?-\>. i,e,s• a uní"tà.fpoiiro 'de' ftaiJueza; dissera a 
soai de JJOm Vital. -p:a.m ,ele ·não· exis-. um. de, .seus'"amlgos de quem ouvimos 
tia. duvida: - a irari.co~~ÇQ'n;i.rj.a. ha,~. peasoa!niénté· este · poi'menór, que quasl 
via desejado faze-10- desa.pa,rece:r. . ·, Não nãó''poc:i1.a..·ass. . in:a.r seu .. nome," 
havh .ela, porém, agido.com,:a:._,rapld~z ·· , . · · · 

de que se mostróu.ca.paz'co.nt~,C:fl~S a.d.• : , IN.bICIC)S VEEMENTES 
versarias. Ela te111[a; uma,. rE\Y0ita, da · }{Ql).Ve quem' RCl:lldltasse poder . dizel 
opinião publica. 4l J)tefé~iu. o . vt,n~nc, :. qtlll que'· .sua permal)ericià. 11:t . insalubre for
atua .· lentamente, ·MM, reduz: à.' .vitlm,a.;.a. ta;le~, de·, S.ão: João· bastava. pa,ra.. i:x .. 
um esta.d.Ó de ·traqueza que a.· obriga a pi.Ir.ar a.. d()en~a;que o riiatou em plep.a1 
abandonar .. todo ,ti:a,balho-, utll ,é supri- ·.mocicladéi ,Esta. opinião .se .destroe .<:óm 
me de fato um inimlgo.embâraçante. No .Jl/LÍ~,~j11~~~~<?1,>,.ma)!l. ,l),c;ima·e ,oé9r• 
mês de setembro d!l'.1876, :.algµtts·.a.ntes ,·-rid<fa ànter!orm:ente,.aó. pro~sso peran
de :voltàr, ao· :Sr%U, Dóni '.Vit'~FJaJçµ. te , o: ,Supren:jo T,l,"lb)ll)áL. 'n,mben1 õ 
a.o Padre Fi9,vie'n dQS :mariejos niàçofii•, ·· in,pós.tjve(.:actll).ltir que· o. Conego An
oos contra ·sua.. ~- . ,'. · i .. :. ,, , , . :. dradé e O:Bel~rit!no · · d'Albuquerqu!l :te
. "Eles· não têni'~êont&. mim· :S(!:ilão··o, uham:s;.do .vitima,,; de. sua imaginação 

exillo; o punhat oU:·o venen<i>c:('êxfüo> o.u, cJ~i''seu od.if .. contra. a maçonàr1a.. 
nie dará uma béla .. sitnação é:cç1ôéara;· Q®r,.,ag\nd,ó;.quer.escrevendo, se.111ani• 
como vitima; ·Q ;pu.n)ial,faz bà'.ntu'i'o', de: f~Jlriiihômeris pru,denters .e .pondera.dos, 
mais. Resta o ven~no.'' ~ii-~iérlo_!Íntór\. i11cà.~zéifd~j;imular um•mau esta.r,no 
Jhe. r~J>Op,dé~,: .. · ;: '.\M · · · or,}, 11ttllit0 tje ~gráda.r .. lt .~eu Bispo. :\'ião 
nãó po.deriels' ach'at'. '~~ . . . . . . . ãós •!, p~:r!!ce . ,l?Oitant,;, duvidoso que · Dom. 
d.a Pr~vh,lêià'.4!li<P.~f~ . .,,. ,!l'l;~e :i;e>C- Vlt'ai ·.~~: s!cro' ·'enveriénado; Cêr..: 
devótásse' a voo·.4l '.<1tM)':lõt""sút~".1i!IJ.a,n~. tos , .~d!,cipg ·:vênt ainda. ao apolo Ms
cJa.. vos colQC~, a,:&a1v.o .'de• tOdo , per.i· ·, ·, se •.~rit'ünento:1 :7 .:en1 · ~uà derradeira. 
go?''. . . · •. ·, .. , ',; .. ·, ,; :':: · ''. i ni.ol~ià, ''S9,ftlll,~·vlolentas coUcas ·e do• 
'0 · BlsPo. de· .Olin~à. ::,:es~~dÉ{{i{t$~•-, .·1fe,i ,;pr.e~c3t~ja.is, .;sintomas recon]Jectdos 

~e~~:: ~ '?1~JJ :~;.-~ :''tpl;:'é~:i~.:: de-mt#ç~g;o,,por :#seµlc?; · M,als ain•: 
ve.Mha.r., ;~r: .. ~ .. ~ .. lle\n.J?·,.\ .. ~ ...... ~ ..•. ·~: ·· da.,:· · ,,~,P,OJ#r;_d.f:,5ua. :mo.· .· r. te •..... º·.·. d. ou .. ~._,,, meus sacetdotês?''' E .. o· :tíà'.vlên · -O , ,. ,um . medico orasileiro, .. am1• 

· · · t," ··V·· · ~ · ·,'.. ·" ·~eo'tis~ 

pet atitude •.. • cie il~ · 11pi,stàtas-do. ni•ndna: e .. é<ir''és'e\ü'â.,'hiifdlndo êérca/ 
clero pernam.&úcáno;' ~n't~núi :é1ii.. n§.o ciê g~ii_i~:',~rifJnl.~tris. 'ae, diâmetro. si•: 
se realizou. . . . . . . ' , •.. __ . . tlJiLd~,fo.:C,ál,cfom.eri: Oc.,dóutor Ozana~. 

.. ',,, • . . . . .. deele.tó-u '~ue:,a'moié:st!a. qué ele há.via( 
O .TESTEMÜNHO .. DE }>OM ,\'.I.T~1, ··: t~p.t;à40' eúrlir .nM· Ó!).Írt1)9rtava. · seme•. 
nom .. ·vital dlvei.sâs véi.ês''.ºiíari'óµ-·as ll.'Íâ~'icl:!~cjuenclas'.e que a seu pa.'." 

origens de. seu··: ertvenêÍ1,amérito. '.' •::Foi'.' re'.éil' º· clét~to ·haviâ sido vitima da 
no, mês de ·Maio ·,de 1873,, &IiMiil (i!às um.envJ1\'e1111,mento .de longa. duração, 
depois do~ '.dfsl:IÍÍ-bios, provi>cacl.QS cciritra. . • !' '- .,Jêon:éiue na. 2:à ,pag~) • 

'..; 

· O Extno. Revmó. Sr.' Dóm'· Hugo'-Bfe's- qi,ie_ sóu -'êgntÍgo(pára,. te . llvrár, . dfi .0! 
sa.ne de Ara.Újo, .Bispo de ·truai1upe;, pti~ 5erihor;,t(3) . ·· . . .. · .. 
bllcí'.iu ·em 15 de seté'môro .pp,; uihà·Óârta . 'Bêl~ ~e, ehipolgânte. figura;·. que nossal 
Paõtorat ,de que irinscrévem~·;.'o' ae~ui- . júvêrítüde ';hóiivera: ·de conteínplar, em .. 
te trecho;. sobre o; ·v1tiíl': , /. < •. :. ,.. . Ílevecidâ riâ.râ· concentrar em si tOda; a. 

· · · · ·, vifill~& fc~á. · ·qiie há.~de. ser a,nna 
"'DOM Vl't4L •imÍ>.~~~fu.9!vei .. Pafai ·sa1r'.lrios · veilced(>res 
. .. . . ·' . . : .·.. . . .. . . . na: Jlde. ,tJt~riíçá ~l'!'!nhà:.cill- em. todos/os 

1 Aos 2.7 d:) · N<lv~bro de' 19~ ., tra.J?,S~ secto:re!l· da. .Vida. crista com as . forças 
correrá o primeiro centenário. do' :riàscl- , do ma.1 · qúe se àvólúmam cada vês mais 

· rn:ento .do' Imortal· Blsw de,C>Uniia.;;Dí'.irn · ein ohclá ··aníeáça:dor~ · · · 
Fr~i V!tat Maria. ,oonça.I\>es, de'• Olive!• . Mlpl i _co~fl'liril<l,s '"em: ~us, confiamos 
ra. · · · no liraslÇco.nt!ámos em nossa ·destémi .. 

·Em· época tão nécessita.da.: de. ca.r~c~ da:".íno'éfü~e. êittóli~;. · .· ·. 
téres tempera.dos com. o -ª~ ir!titiebí::â.nf . ·~t1n1.!nâ~êf/ . qom.o tiom v1t,a1 >hão de 
tável de Dom ·vftal, paf~cé~füis'•'de sii'~ .. gµta.1-; ~tam9s'certo, UDS.j;!]; ·.Pãtria; a;·seu 
mo alcance rel!gioSQ e pá;trlotícó ,à.' so~. destj,Ilo , g)Orl~so · e: ·conqulsta.r~lhe . entre 
Jene comemoração', qué ''muifü ,·Íj~séjà-- . as· lljl.ç~s · Q · 1ugar . qué. lhe cortipete. 
mos, promover, daqúe1ê::·'çen'tenãrl\l.-'~o · . .. . · .· . . * · ':!< .· * 
momento cr!Uco''por'' quê ·vaLpâ&a'riélh . ·A.o. ,_têtirilil~rmos: si :nós. resta Iernbr~~ 
a.. formação moral do mundo,. àfigurà','sé.· as. Pi~yilU; . !)(?m. que o maior dos • Apôs.; 
nos confortador e oportuno 'ergúer a'rite to!~ fe9b0Íl' ~ .. firmo.sii, .e .eterna pri .. 
as vlstai; . da gera,ç/1.ó 'qtté 7SObe\a;, figfr• · ~é\ra .E,p!s,tp!a,. !!-ÓS ,c.ó.rlntiôs: .. 
ra. varonil daquele· grá.µde'.S~pó. honrá. .. ;'~S~'. a,lgúém não!ama,,a. Nosso 8enlloi.1 

. e·. glor!& do · eptséopii.dó na'i:lónái;" ; ·, .. · 'Jeius (:Í:'Jstô, ~j!l, á..nátéina.. :r,{a.ran~Atha, 
. D. Frei Yital. teve à's~a:F.~!rl,à-'ámor . A graça de Nosso ·Senhor ·Jesus cr1s.:. 

entranhaveI. ,Por. eI,~ ~ta.va. .. 41s~W.: !!- to,'.seja; c6nvosco, ·. · / . . ', 
.sacrificar não Já. bens e C,W!-llt,o :ab,a.n~ . :O ineú·âmor<é·:pc>r vós.todos em Je-, 
dona1·a pan seguir, pobre,: o.:•chamado su,s cristo; :.(Uném'.". (4)., 
de Cristo, mà.5 tóda 'su,a ·at1vÜl.àdír,.e '.itté . A ,todos. diletlssim()s Diocesa.nos no&Sal 
a própria vida; bertção'/1,few:osa em nome do Pai + e .. dQ 

Respeltôu como ,a.e> .. proir1~::0e~s .. a.;.,,~il~o_;+;.~·:,çl~):"l!lsp!r;i¼:Sant:o···I·; ;.: · 
. aut.orldade ·~h>il e nunca sonegoµ·' a ;Ce~ · '.I;ç~a,se;, . es~ ~torai á estaçao. /a. 
. sar o. que era de Cesat,. . . . ; · . . , , Sallta . Missa ~omin1ça1 . em toqa.s as 

Mas acima ·de tudo foi',um deàtêniÍ• Is,rejas;., ~. or~tóri°:s publico~ •. · .. 
do soidado de. C$00 .... ,Em.sua.:sépultu~ Sela. t~a~crita. ·.· no livro do TO!Tlbà 
ra. oem podemos esculpir .o ·$lnge!o ep1:· como ,.é ·de· P~xe. . . . . .· 
tá.fio que, em µ:io<to;'~çl!;iyo ,)he,.ll'liu,;,: .• Gua.xu,~,.a.os l5 de Se-~mbro de 1944, . 
me a . e?<lstencia. · t~: ·' ''BOl}llS MU~s fesf.a :d~ i~º~, ~nho:a. da.5 Dores, . Tl• 
chrlstL" · (1) • · · · · . ,. : ... · .. · ·.:.. t'Uiar de•. ,llOliSlf.".• IgreJa catedral. .. 

Por. Crist.o atirou-se &~··v~~aJ,,á, li~ :·,, ... ,, .. < Hugo, Bispo Dioee5anci" 
. de: Cr1sto • era ·sµa· Vi!ia.:,~':>l~htJ-hi '·.v1YS:. ------- '· ,: ·., . ;,. .. ' ..... ,,. · · .. ! .. 
· vere '.Chrlstus est?', '·:,.;;; E ~~}sua !!Ú• ·· . , (,t) tr:·'.itd :·T!mo.thewn, II,' 3, 
premà. ambição "morrer por '~nsío ;_:, ... ~t · (2) M: Philfpenses I, 21. 
morj aucrum.'.' .. ; (2) . :: ... f·~.> _, ,,. . . (3);, Ego: :qútppe -dedt te ·,hodie ·m· c1,. 
. Não foi ele;' como se tei)t. l glto/ uin ,. .v!ta.teln 1n11nitam·. et. in columnam 

revoltado ... N&o:.fÕI,. iülpri,i'áênte,. Foi , ·· .derream; , etc in·murinn aeneum, 
apenas e sem ··resttiçOOS·-um·:··c·ára.cter<1n~~- · , .. ,_ ·;_, __ :$UP,t .. _\o!)Ulem .. < terram, . regibua • 
te!rlço,' il'!Ca)jaz · de· 'Cióbrar:.· e · 'dÍVÍdír;;ie ', · .· 'Jtida:,--principibus ejus. et i;acerdo• 
entredolssen11ores--,Crlstó.~~ucio:oque · :.tibus,·et poptilo terrae:. Et bel .. 

se · opõe a Cristo e lhe , lesa'..·ós Jntangi'- . >, labUÍlt àdversum: te, "t non pra.é• 
veis dtteit.os.' .. . ' , . . . • .. ,.. va.lê tlúnt: qtiia egÓ tecum stun; ailj 

Com Justeza se lhe ·Podem ·api!c13.r'. as , · Dólillnus;: tit• liberem te; · (Jere .. 
palavras de Deus refere.utes>ao .prófe~ .mlas'I,·ta~~9). ·. , 
ta Jerem.la,<l:• '.'-EJv te ·puz.':hcije copio /f)"SPqúls non :ani.ât I>Omtnum, .Nos .. 

· uma cidade fortificada, e como uma co- /. trµm,ik$futi<:Clirlstúm ·'slt· a.n'a.the., 
!una de ferro e conió um imuro idé ·,·fmlj;;·• Mll.ràn,'Atha'. G~t1a.··Dom1nt 
bronze, sôbte tóda. a i.terrf' a 'resi,éitt> , nostr!. Jesu' ChrlstLvoblscum.· ca... 
dos reis de Ju~á,>,dos ~µs-prh):çtpes:,e ,· '. :,'rltàs,:mea, çum 'oriinibus vobis. ili 
sacerdores ., e ·· de ·seu. PQ.vo. : E 1 peieja.,;ão ··,, ··c11r1s~ ': Je~u. · (t · ad ~,~ 
.co_!l~r!\• ti.·. ;na.,~ ~~~,,~P.~Y@ile.~~~9,: ~1'." . -· ,~y;i:,.,:~.;~~~,, .... : 

.I 

., 





Sio Pau1o, 26 éle Kovemoro âe ·1944 

Exmo. Rvmo. Arcebispo 
Metropolitiino 

Homena·gens ·prestadas a S. Excia. 
a que S. Excia. compareceu 

Atos 

O Exmo, Revmo. Sr, Arcebispo -Me
-tropolltano tem sido alvo de numero
,sai._ma.nifestações desde a sua entra
,da solene na ,metropole de sua Pro- . 
·vincia. O LEGIONARIO, no íntu,to 
:d_, conservar seus leitores sempre 
.ao par ele tudo quanto $e refere a 
Jlessoa insigne de nosso iÍovo Pastor, 
,qá aqui o, noticiaria dessas homei::h• 
eens:_ · 

~OMENAGEM DO RVD~ CLERO 

Dia 20, ãs 14 horas, no salão nobre 
da curla Metropolitana, rea11zou-se 
~ma reun1ão extraordinaria do 
1R, Clero Secular e Regular da Arqui· 
,diocese, para homenagear ao Exmo. 
-Sr Arcebisl)o e serem os RR, Sacer• 
,dotes ,. apresentados a S, Excia, 
,Revtna, 

Quinta-feira, dia 23, o Exmo. Sr. 
Arcebispo esteve no , Seminarlo Me
nor de Pirapora, onde foi festivamen• 
te recebido pelos RR. Conegos Pre· 
monstra.tenses e pelos seminaristas 
que. lã estudam. 

* * * 
No proximo dia 28, ãs 20 horas, no 

lpiranga P!llaclo, à rua Tabor, 365, 
realizar-se-á 1Jma grande manifesta
ção dos operarias· catolicos de São 
Paulo, ao Exmo, Arcebispo Metropo· 
litano, sob o patrocínio · da Federa
ção dos Circules Operarios e do Cen
tro Tecnico do Trabalho. 

Para esta manifestação convidatti
se todos os· Clrculo3 Federados, Sin
dicatos, Associações trabalhistas • 
operariado em geral, · 

VISITA AO INTERVENTOR 
FEDERAL. 

O Exrno. Sr. Arcebispo fez sita pri
meira visita ao sr. Interventor F'e· 
deral, dia 20, à tarde, no Patacio dos 
Campos Ellseos. 

L E_ G· J O N A R I O 

JOIAS 
GRANDE 

Ultimas novidades em JOALHARIAS 
MUUl:ffNAS.de ouro, rubis e brilhantes 

ESCOLHA- EM OBJETOS PARA PRESENTES 
Grande ·variedade em RELOGIOS das íneihores marcas suissas 

Casa _Ben·to L.oeb 
A 

RIJA 15 DE -NOVEMBRO N. 331 
Joalharia · preferida pela alta sociedade HA 3 OERAÇõES 

A ·~Questão Religiosa'' e Q re
nascimento calolico ·no Brasil 

iser unuta ver, em . su.; e..erna e inf1• 
nita perfeição, Deus ·não tem hfstorla. 
Esta é o conhecimento da evolução para 
seu 'fim, no tempo e no espaçJ. dos se
res mutaveis. O _homem, principal en
tre os seres terrenos, é o seu mais ·no
bre assunto. · Entretanto a filosofia da 
hÍstorla descortina, incessantemente, no 

.Conego. Anton,io Leme Machado 
(Professdr de Historia da Igreja no Seminarin 

Central do lpiranga) 

germe liberal, que conta.m1nou o clero 
formado em seminarios, onde o catoli
cismo liberal (si ·posslvel a união deEsas 
duas palavras) · vicejou, plasmando a 
estrutura. de muitos· padres integrado-
res das camaras imperiais. . 

.rz de vontade,. prenunciadora uo no
mem talhado ii. orientar toda uma ge• 
1·ação. "Homem de espantó" o chama• 

- $ __ ., 

A MACONARIA CONDENADA PELO 
mm. -BISPO DE ATERRADO -

o Exmo. Revmo. sr. b. Ma.noel _Nµ
nes coelho, Bispo DÍocei;ãno do, Ater
rado, publicou um· documento em que 
instrue seus diocesanos a respeito dos 
"dez motivos -pelos quais un1 : homem 
réto e · de bem, sincero, honesto e · leal 
não deve se alistar na Maçonaria." 
Este documento, oportuno em. qmi,Jquer 
momento;_- se reveste de especial signi
ficação no allO em que· todo . o Brasil 
católieô celebra o ·centenarió · do incli~ 
inclito D. Vital. · 

os motivos enumerados pelo .. beneme• 
ritos e apostolicÓ BÍspo,d 'Aterrado i.ão: 

de mani!~taçt9 cje qenova. (2Ç~l2~83): 
as lojas -manda.raro levar pelas ruas, 
um estandarte com figura de satana·:11 
e os .ora.dores - proclamaram de publlcct 
e rázo que ei-a. intuito cÍà. sociedade 
plantar· o . pavilhão de sua :nagestade 
Satanaz; no topo do Vaticano e em to-
das: as Igreja.; da Italia.; · · 

1:.0 ,- Porque a Maçonaria não tem 
escrupulos . de ,arr~tar . seus . adeptos . aos 
mais infames sacrileglos. o · maçoµ, 
apesar de . excomungado, 11?-0 tem: re
morso . d,e fingir-se de: bom, confessar
se e co·mungar, inscrever-se ·nas _associa• 
ções catollcas, sobretudo rias conreren-

1.o ,- Porque a Maçonaria . _é cias·· ,i1centlrias; no que a. maldita. seita 
uma sociedade secreta. . Toda. sócie- o proteje, para que amaldiçoado por 
dade para merecer o . conceito. · ge_- DeU:J, se entregue a.o. Diabo, que dele se 
tal, apresenta. suas ' finalidàdes. -Si: . as apcssarã, . como · se apossou de_ Júdas, 
verdadeiras finalidades 'da Maçonaria., logo depois que comungou das propi:las 
não se apresenta.m, em seus ·esta:tutos, mâos de Jesus Cri,-;to, . · . : . 
hó. razões para isto. Significa que ·es• · ioi{ ..:.., Í>orque quando '!ui batisado 
tas·. finalidades são criminooa,s. Ora, renunciei a. satanaz; r.om: todas as suas 
aquele qufl ·se· presa de ho111em: de _bem pómpas e suru.· obras para me· fazer, fi-
l1onesto e leal como pode aceitar isto? Jho de _Deus e· da. Santa Igreja, em cujo 

2.o - P-0rque .;_ Maçonaria -ei;Ige um serviço· e em Jiujo gremlo, espero. viver 
juramento pelo ·qu'al os maçoi_is se º?ri- e morrer. 

OS PERit.OS DA HORA l'RESENTE 

garão a. executar todas as ordens . que 
lhes forem ' dadas sob pena ' de_ . perse
guição e a.tê de morte, conforme o caso 
Ora, aquele que se presa .de homem· _de Mais do que nunca as forças secre-
bem honesto e leal, te.rá. cor!l,gem. de tas do m,ai arregimentam os b_atalhões 
prestar ~ juramento .. que .. _ poderá -Ie- do Anticristo: ..;... Maçonaria, Protestan'" 
va-lo até a praticai• um crime,' sob pe- 'tismo, -Espiritismo, Judal.mio e comu-
na de .. set -perseguido e- até assassl(!adO, nisnw, ,- Nazismo e Fascismo; principais 
si se · recusar 8 ll;to? " quarteis dos · seus exercitas cont!'II- a. 

3,ó - Porqu~ ~i 8 · Maçonaria. - se Igreja de ,Deus. Jí: preciso que estejamos 

o primeiro orador foi o Exmo, 
:Rcvmo. Mons. José Maria Monteiro, 
,que fez a apresentação do Clero ao 
novo Metropolita, Em seguida, pas
sou a: palavra ao ·Exmo. Revmo. Mons. 
Francisco Bastos, Vigario da Conso
fação, que saudou o Exmo. Sr. Ar· 
,cebispo e,r, nome_ do Clero, apreseri• 
:tando as homenagens e os· protestos 
c:le obediencla e' dedicação dos RR, 
:Sacerdotes de· São Paulo ao Pastor 
eleito pelo Santo Padre, bem como 
formulando 11otoi, de longo e· fecundo 
episcopado para S,' Excla. Revma. 

v, Excia. Revma.,' que se achava 
acompanhado pelo Exmo. Mona. Jo
sé Maria Monteiro, Vigario ~era1· da 
Arquidiocese e pelo Revmo. Pe. Ma
nuel I nocenclo Santos, Sec·retario par
ticular, foi recebido à entradà da re
sldencia governamental pelo sr. Fran, 
chinl Neto, encarregado do ·cerimo
nial do Governo e Introduzido- no Sa• 
tão de Honra. 

- painel dos acontecimentos, à aç~o 
. transcendental do Rei -Supremo que, 
respeitando a trama resultante da li
berdade humana, conduz os fatos mais 
estranhos ao fim supremo de sua glo
ria, pelo triunfo da Igreja católica, 

A influencia destes 'facto~es de cor• 
rupção atuou sobre a formação. religio
sa: dá· geração ca tól!ca do Imperlo, ge
rando aquele estado de ·coisas, cuja na
tureza e gravidade coube .a D. Vital 
discenir, desmacamr e atacar. 

O CATOLICISMO NO TEMPO DO 
IMPERIO 

· v~ sua miii porque instantane?, mas 
sereno e firme em .suas _resoluçoes to• 
mado,s . depois de longo . e ,snencioso me
ditar. Tranquilidade _lmpertulbavel, ,!JS
pirito nobre e superior, firmeza invlo• 
1avel nas resoluçóes, no depoimento do 
seu. Diretor espiritual, eram-lhe quali• 
dades peculiareg. Su~ formaçáO, no 
confusionismo ambiente que· pLanava 
.nos meios eclesiastico do Brasil, lhe te• 
1·ia sido prejudicial. Mal, parem, inicia• 
va. .os ést'udos superiores, que lhe, de
terminam a transferencia para a Euro
pa. Lá sua formação interior de:;envol
veu-se no seio de duas ir,i;tituiçóes, ce
lebres pela. sua.- pureza de espírito, susci~ 

apresenta. com ·fins de caridàde oú fi-
. 1antropia, .não é' isto mais, que ·uma·ha- alerta contra;--.suas :perversas il;lsinua-

·blllsslm.a. tàpeação pa.ra .. encobrir os ver- ções. de lobos vestidos de ovelha. Mais 

, Term_inada:'essa saudação, falou em 
nome· da· Arquidiocese de São L.uiz 
do Mélranhão, o Revmo. Sr. Conego_ 
~rtur L.opes,· do Cabido dessa Ar· 

· qu1d10cese. s. Rvma. exprimiu as res
l)eitosas homenagens da primeira Ar
quidiocese do novo Arcebispo de São 
Paulo, bem ·como. a tristezà que ela 
sentia em· perder tão Ilustre Prelado 

.S. Excta. o Sr, Arcebispo levantou, 
~ então, para· agradecer, em bela e 
comovida oração, as homenai;ens do 
,!'?do. Clero, bem como as palavras 
*ª ol'adores, 

~~ .. REUNIÃO DAS RR. RELIGIO,AS 
DO ARCEBISPADO 

Realizou-se di~ · 21' pp., ãs 14 ho, 
!tas, ·no sa Ião nobre da CUria Metro• 
politanâ, uma re11nlão extraordlnaria 
das RR .. Religiosas do Arcebispado, 
em homenagem a D. Carlos Carme• 
lo de Vasconcelos Mota. · 
' Nessa ocasião,' interpretando O pen

,s·ament0·. de todas as Ordens e Con• 
gregaçóes femininas da A·rquld1oce
,s·e, saudou o novo Arcebispo a 
R. Irmã Maria Jacinta, da Congrega• 
$;ão de São José. Desse discurso des-
tacamos: . 

"Para cá viestes, Exmo, Sr, Arce• 
bisp~, _quando a. guerra espalha so
bre o universo as fantasticas som• 
bras das suas trevas; quando a me• 
.t_odia suave ·tios hinos eucar1stlcos 
deu lugar ao· ribombo dos ca· 
~hões... ~ 
· Confrangem-se os nossos coraç.ões 

·à vista do morticínio deshumano; 
à vista_ do esbanjamento do tesou• 
ro de . Cristo, essa falange de agoni• 
:santes privados da ·consolação. do 
Santo Vlatlco,· entregues ao desespc• 
ro e ã angustia ... 

surgis, Exmo. · Sr. Arcebispo, em 
meio de ·toda essa desolação, qual 
lima risonha- espe'rança! Chegais 
qual Uma ·torç,a vigorosa e pujante, 
a -nos alentar, pois s6 a presença do 
amado Pastor é bastante para afu• 
gentar o inimigo. daninho e anular 
a santia _do lobo Infernal. , 

Vossa vinda é para nós qual ro• 
sada aurora promissora de lumino, 
so dia. 

· l::.rguemo,nos; pois, fitando con
fiante mente o porvir. 
· A vossa voz, Exmo. Sr. D. Carlos 

Carmelo de; Vasconcelos Mota, mar
charemos convictas de que, destas 
provas terr1ve1s, sairemos melhor 
acrisoladas e bem mais -fortificadas 
para à· i.rande. luta· da conquista das 

· .a:imas e dilatação do reino do Sagra• 
do Coração de. Jesus! 
, Amado Pasto·r: porque a vossa voz 

é a VOZ do Alto, VOS dizemos com Sa· 
muel :' -"Falai, que vos escutamos·•; 
e reverentes vos -responderemos com 
Maria, a nossa Mãe e nossa Mestra: 
- "Els aqui as escravas dei Senhor!" 

· O Exmo. Sr. Arcebispo respondeu 
agradecendo e, ao mesmo tempo, res• 

. saltou a sua satisfação em poder 
c:o,ntar com a imprescindivei e decid I
da cooperação das Religiosas de São 
F'aulo para as realizações do se.u go· 
verno. \, 

ATOS A QUE O EXMO, SR. ARCE
BISPO (;OMl-'AHE<.;EU - MISSAS 

CELEBRADAS POR S. EXCIA 

Domingo ultimo, às 8 horas, por 
motivo do 11.0 aniversario de funda· 
~ão da Adoração -Perpetua Oficial da 
Arquidiocese, o Exmo. Revmo. Sr. O. 
Carlos Carmelo de Vasconcelos Mo· 
nà Catedral Provisoria de Santa lfi· 
s.enla. 

Foi esta a primeira missa celebr,1cla 
por S. Excia, Revma. em sua cidade 
arqulepiscopal. 

_: Às 20,30 horas, S. Ex.eia. presidiu 
a assembléia geral comemorativa 
desse grato aniversario. Os adora, 
dores e fiéis presentes prestaram ti• 
lial e. resiieitosa homenagem ao uv 
novo Pastor. 

* * * 
. Ontem, ·dia 25, às 8 horas, O. Car• 
los Carmel" de Vasconcelos Mota ce
lebrou missa na _cripta da Catt!:dral 
nova, em sufraglo. das almas dos Bis• 
pos e Arcebisiios de São Paulo. Ama
nhã, 27, •segunda-feira, às 8 horas, ce
lebrará na Igreja Matriz de. São Cris• 
tovão, antiga Capela do Semlnario 
Provincial de São Paulo .. onde foi sa
grado Bispo Ci grande O. Silverio Go- · 
mes Pimenta, de cujas mãos recebeu 
0 novo Arcebispo de São Paulo a sa, 
grada ordem do Presbiterado, e em 
comemo'ra~ão do ceritenario do misci· 
mento de D. Vital. 

• * * 
Dia- 22, .quarta-feira. S. Excia. 

Ftevma: estevi, presente ãs comemo• 
rações do primeiro- anlversar'o ela Es· 

" cota Tecn:ca de 1Aviação,_ 

M omentós após, deu entrada no sa• 
lê.o o _Interventor Fernando Costa 
qi./e' se achava acompanhado pela sr11'. 
Lalr Costa Rego, presidente da Co
missão· Estadual da Legião Brasilei
ra de Asslstencia de São Paulo, e pe· 
los srs. José Adriano Marrev· Junior, 
Secretario da Justiça, e Alfredo ls
sa, Secretario da S1;gurança Publica. 
No recinto já se encontravam tam
bem, os srs. Nel,son Luiz do Rego, 
Secretario da Jnterventoria; major 
José Hipolito Triguelrinho, chefe ela 
Casa Militar da · lnterventorla; Mar· 
celino Ritter, oficial de gabinete do 
Interventor Federal; capitães Gui
lherme Rocha,· José Lopes da Silva, 
tenentes Alfredo Guedes de Souza F'i· 
guelra e Alfredo Costa Junior, 
ajudantes de ordens dó chefe do Go
verno, e prof. Architicl :no. Santos, do 
gab'nete do Interventor. 

Depois dos cumprimentos, o Inter· 
ventor · Federal apresentou os mem
bros de suas casas civil e militar a 
S. Excia. Revma., seguindo_-se _inte· 
ressante e prolongada palestra, 

Por essa ocasião, o Sr. Arcebispo 
teve carinhosas palavras de -apreço 
para com São Paulo, dizendo·de s:1a 
satisfação em vir dirig:r esta grande 
·Arquidiocese e· agradecendo as atén· 
ções recebidas do Gpverno do Esta
do, no ato de su;i entronização sole
ne em São Paulo. . . 

REGRESSO DO-_ ARCEBISPO 
DO RIO DE .. JANEIRO 

Em avião especial da For
ça Aerea Brasileira, regr.es
sou dia 20 pp., ás ir horas 
e meia,· á Capital da Repu
blica, o Exmo. Revmo. Sr. 
D. Jaime de Barros Cama
ra, Arcebispo Metropolita
no do Rio de Janeiro, que 
veio a São Paulo 'especial
mente para assistir á recep
ção e . entronização de s. 
Excia. o Sr. D. Carlos Car
melo de Vasconcelos Mota. 

1\0 concorrido embarque 
do eminente Prelado, este
ve pi'es~nte o Exmo. Sr. Ar
cebispo :Metropolitano. O 
Interventor Federal fez;-se 
representar pelo Capitão 
Guilherme Rocha, sçu aju
dante de ·ordens. 

apostollca romana. . 
A historia é a mais viva . apologia do 

cara.ter divino desta sociedade espiri
tual. A ação divina :fulge · especialmen
te cm seu esplendor quando; de , fases 
sombrias e decadentes, em que os ,-des
vios hümanos prostraram a Igreja, com 
os mais contradltorios meios, a faz re
nascer, pura· e cheia · de vida: No seculo 
XI, a Igreja parecia -naufragar na 
corrupção do Cle~o. minado pela.; 
tres chagas da investidura leiga,. simonia 
e · comcublruito, . Deus . suscita o gegnio 
de S. Gregorlo VII, alma. da · reforma. 
eclesiastica, classificada de Violenta; ra
dical é inoplna.da, . mas 'cujo espírito 
profundamente justo e verdadeiro, ven
ceu ,e produziu este seculo aureo da 
Cristandade, o sec. XIII, talvez o pen
to culminante da historia· humanà. de~ 
pois da incarnação e morte· de · N. S, 
J. Cristo .. 

Serr;elhante pagina escreveu-se l'lO ul
timo quartel do Brasil Novecentista. 
Violenta crize perseguidora augurava 
uma catastrofe e Deus suscita a ·aurora 

·de.um ren~cimento espiritual. Reallda
_de impresst,nante, onde se apalpa a. 
presença de Deus, a;;igdo em nossa· 
historia pelo triumfo da . Igreja, é a 
projeção dominadora do . vulto, -D. Vital, 
de existencia tãp raplda e contraditada 
e de atividade t,ão, parecida com a de 
S. Gregcrio VII. · 

ANTECEDENTES REMOTOS DA 
EPOCA 

' Nossa historia religiosa de~dobra-se 
em .3 periodos:_ o colonial: até 1759; o 
central êle 1759, coin a ex·pülsão' dos je-· 
stiita3 até 1873; o modemJ, iniciado em 
1873 com a questão . ré-Jlglosa. . 

o período colonial,- fôra o da ascen
dencia e. mesmo, no julgamento do Pe. 
Julio Maria, do -esplendor do !ator re-
ligioso. · 

.o 2.o per iodo é impulsionado pela. 
nefasta politica do marquez de Pombal, 
incarnação acabada de uma das· face
tas· típicas que ós estados catollcos do 
seculo XVIII h~rdaram do protcstantii;
mo o absolutismo de estàdo. A ação pu
blica. da. fé católica, desde o l.o ap01·
tamentJ dos jesuítas em nossas pla
ga~ ·em 1549, seguira um movimento 
asc~ns:onal. · Esta. ~censão sofreu pro
fundo desvio com a politica de Pombal, 
pernicios2, para a vida éatolica brasi
leira sob dois as!)ectos badcos: dii-età
ment~. pela expulsão dos· jesuítas do 
Brasil e ·indh·etamente pela reforma 
pedagogica da Universidade de c1l'im
bra. A expulsão dos jesultas, decretaa'a 
em -1750, golpeou mortal~ente a obrn 
cultura, social, evange!ica da coloriia, 
privando-a. de. seus ~melhores · elemen
tos diretores. A reformà de Coimbra 

: laicizou o ensino e impre~nou a. forma
·ção universitaria. do· virus ga'Ucano e 
' jan,seuista. Os futuros estadistas do 
Brasil nutriram seus estudos nesse· gga
licanjsmo português. De coimbrà veiu o 
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Filial· de ·São Paulo 
Loja, vendas a varejo --

Rua Alegria, 300 
Rua José . Bonifacio, -308 

Proclama.da. a indeperidencla em 1822, 
saiu da penumbra de sua misteriosa 
existencia · outro factor cuja influencia 
predominaria. no , Imperio . a maçonaria. 
De origem mais . remota que a idade 
moderna a. ela comumente atribulcla, 
Í'e_almente , est~ seita · _rejuvenescna e 
crescera. ·com os movimentos delstas in
gl~sen, enciclopedistas· franceses e ilumi
l1istas alemães do seculo XIII, Fir
memente,' a.ssentarasse .entre . nossas 
cl~ses superiores, principa-lmente pé, 

líticas· e at~ no. cler:>, por · ocasião da 
indepéhdencia. nacional. Deste pedestal 
a maçonaria. dominava o pais e podia 
manejar o regalismo e o liJ~eraHsmo 
c1erical no sentido' de uma luta. -inçli~ 
1·eta. e depois direta· · contra. · a Igreja 
Catollc_a. no Brasil, tentando eliminar-Ia 
primeiro por infiltração e absorpção e 
depois por. destruiçã,o direta. -

Que -é o' regalismo sinão o superdom!
nlo, que w; governantes procuram- ex,.;r~ 
cer sobre os pastores espirituais, a. vida. 
l'eligiosa. e. a organização ec!esiastica? · 

Herdelr.J . da; polltica. pombalina, nOs· 
so governo . imperial era viçeralmente 
regaglista. lmpóssivêl enumerar_ aqui 
todas as usurpações desde seus ensaios 
em 1824, até seus exce6SOS· em 1873 o 
Padre Ju!Ío Maria· ·tràçou-lhe a !islo
nomia em paginas candentes, -das quais 
extraimos alguns· trechos... . 

"Desde 1827, a legislação' é Uma se
rie proggressiva. de atentados contra · a 
Igreja; e seus ministros, bem cedo. re7 
duzidos ao ,papel de emprega.dos . publl• 
cos. .Todos - os estadistas do Imperio 
mais.cu menos·entendiam, ·como o Mar
. queli de 'S. Vicente, que o É.stado tem 
direito dê policia sobre o culto religio
:So e .o direito de- inspeção sobre a 
doutrina e a disciplina;· como o de· 
.sembargador souza, que a. nomeação .de 
Bispos -e pq>Vimênto · dé 'beneficias ecle
slasticos é direito· proprio . ila sobera
n~ . . nac!Jnal;sucessivamente foram apa
recendo as usurpaçóes que transforma
ram a. proteção do . Estado . em um sis
temz vexatoriÓ, de inspeção sobre a 
Igreja;· cujos seminarlos chegaram a 
sll_r, em 1863, regulamentados peb Es· 
tado. _o poder ínv_asor, conquistando ·à 
força. o .padroado, . transformou em em
pregados civis os Bl.spos Cone'gos e pa
rcc~. O decreto de 1885. de Mauricio 
Araujo proibiu .os novicia.dos das ordens 
religiosas. Para o· martirio Ja Igreja tu
do concorria,- até o proprlo. cleró, que, 
mudo, de braços . cruzá.dos, assll;tia a. 
_esse espetaculo e 9, tudo 'se sujeitava.:." 

A prbneira pastoral· coletiva do epis
copado, · escrita quando da proclamação 
d?. · Republica:, confirma· com sua auto
ridade as cores sombrias deste doloro- ' 
so quadro! 

· O liberalismo cle1-ical era outro vene
. no, trabalhando em I\Ossa · formação es
piritual. Manifestara-se, publicam~nte 
no recinto' augusto da l.a -·Constituinte 
de 1823: de ·19 clerigos parlamentares so
ment~ 2 votaram contra. o. liberalismo 
rnligioso, dizendo que ali eram po!iticos e 
não teoJogos. A proposito da bula pon
tiflci_a de 1827, fazendo concess'ões (alias 
impetrados) ao imperador na nomea
ção dos_ prelados, um · pàrecer, assina-· 
do por leigos ~ · clerigos, refutava~a 
o_lliosa JY.lr conferir ao hl'lperador direi
tos · que já p0s.suia . por, títulos. mais no
bres (16 otit. · 1827). Resultado. desta 
prostação .. do Clero perante o regà!is
m<>. éra o .seu desprestigio, mais ... era. 
o proprio fermento anti-clerical que 1at 
telltemente se formou. Depois da Igre
ja, ·N. s. Jesus Cristo- f<'i o imediata
mente atingido. o · pensamento i;eóanl
ano, _reduzindo· Jesus Cristo· a sim.pies· 
homem, exerceu · forte influencia no 

. imperio, sobre o proprio Pedro II, Su
mamente ,significativo é o episodio: da 
condecoração -de Renan coín, a Ordem da 
Rosa! Els, porque, -~ob a pressão da 
maçonaria,. mànejando o regalismo e o 
libcràlisnio clericaJ; resultaram a. escra
,•ização da_ Iggreja, o despi;estigio do 
Cle~~. o ·anti-clel'icalismo, o ·des.soramen
to dás o~dens religiosas, o deperécimento 
d.?· plédade, a ru_ina. da f-\ reduzida nas 
classes intelectuais e. dirigentes a um · 
vago·· espil"ituallsmo, a um , deísmo .. na
turalista, ... e o peior era. _a: Indiferen
ça, . o· ·conformismo, mesmo dos bons 
pe1·ante . esta. deprimente. situação. 

Demorei-me talvez demasiado na d'es-
. cri:;ão deste _negro panorama. Era _ ne

cessa.rio porque se· P,oosa avaliar' toçla. a 
in:iportancla . singular da ação 1:le Dom 
Vital, que realmente atingiu todos estes 
males, t?Orque lhe feriu as_· 1·aizes pro
fundas: - a · maçonaria, o· regalismo ·e 
o liberalismo. , 

PREPARAÇAO · PROVIDENCIAL . ' ' 

. Inte:éssànte con_siderar com~ a· . pro~ 
v1dencia, magnificamente, preparou o 
principal . instrumento de regeneração 
de tantoc males. 

Dom Vital foi um · Santo. De · sua in
fancia.amparada pe!o · fervor de seus 
,pais, viceja a ·sua. sb1ic1a_· piedade, que 
a.:i_· correr dos anos . assumiria. alcondo~ 
res _de heroica: .Intellgendia invulgar, 
·culh\:ador ,.esmerado. dos.· estudos cclesi• 
11st1cos, era dotado de paderooa estri.ltu-

;_,::j .• , _____ ,_ ·-·-~·-'·----·, --- ---·· , 

. tadas pare. neutralizar os efeitos da ))6eu
os sulpiclanos _e os_ capuchinhOs. No Ins
do-reforma. protestanw do_ seculo XVI: 
'tituto Sulplciano, D. Vital foi compa
nheiro .de um vulto genial e lnconfun
divel do Clero francês, o . con: Henr
quc, adumont, filho :espiritual ,de .· S, 
:Francisco de· Sa-les e restaurador de 
sue, ama \:el piedade no clero e nas ·a~- . 
mas. A austeridade seraflca dos · capu
cinhos vihha. completar-lhe a cultura 
interio1·, temperada de suavidade· e for~ 
.ç:,, para. pugnár · pelo direito. , Inegavel 
que Dom Vital, .como D. Macedo cos
ta, e formado em educaridarios france
·s~s, onC:.e mais ardentes e combativos 
_encontravam-se os espíritos na IUta· con
tra e. m_açoná:r!a, ali adquiriu' os prm
cipios diretores· de sua ação; assimilou 
e, predispaslção etiropea.· mais suspicà.z 111.l 
perigc,, que· füe rol tão utll para o exa-. 
me do problema maçonico dq imperio. 

A QUESTÃO RELIGIOSA 

Externamente foi o grave_ incidente,· 
' surgido durante. o im_perio, pelo interdi
to contra as confra1·ias maçonizadas, 
lançada · pelos Bispos de Olinda e do 
Fará, 'iterdito desaprovado• pelo gover
no .mas firmemente sustentado:. pelos 
Prelados. Mais profundamente ·!oi a 
expressão de todo o · estado de espíri
to da epoca, . revoltoso contrà a. Igreja, 
e. explosão , de ti= m:in1;1, lentamente 
prepara.da __ pelo Íiberalismo é. r!)ga1ismo, 
manejados pela maçonaria_. . 

sumariaremos·, os -fatos mais essen
ciais, necessarios para: provar como 
Dom Vital, sem· · ser provocador da 
questão, teve o merito de assumir a. de• 
f~sa da fé coràjosamente · iniciando uma 
re!or:n!i, exigida pela situação critica 
da. Igreja .. 

Jó. antes da poese de Dom Vital ,no 
Bispa.dc, •a maçonaria brasileira saira · d_e 
sua. fa.se de luta indireta para a violeil
cia direta contra . a Igreja .. Desde o _in
cidente com o Bispo' do Rio de Janeiro, 
em Abril de 18!72, as lojas maçonicas 
sob a direção do Grão-Mestre · Viscon
de do Rio· Branco, presidente · do Cons_e
lho de ministros, r~solveu 'deciarar 
guerra aberta à Igreja: ne Norte - a, 
Sul · úm chorrilho de laÍna · foi lançado 
contra . os dogmas mais fundamentais 
e os vultos mais ven~randos da Igr/!Ja 
Católica. º A vida do Brasil depende da ani
quilação. de Roma", era .um dos ·-estri
bilhos desta mostruosa. campanha. 

A 24, DE l\lAIO DE 1872,- DOM FREI 
VITAL ERA .ENTRONIZADO NA VE• 

NERANDA SEDE EPISCOPAL DE ' 
OLJNDA 

A carta ·de Pio 1x·, que confirmara 
sua. eleição, terminava com estas- pala~ 
,·ras: "Has éte extrenuamente defen-· · 
der , a. causa de Déus, e nada omitir · 
que possa dizer respeito à .salvação e 
proveito do rebanho a _ti confiado." 
Enquanto,. ,principalmente, em Recife, a.. 
maçonaria redobrava seu furor contra a 
Igreja, o Prelado olidense iniciava .si

.lenciosa e incessante;· a sua obra, pela 
1'eforma da familia. eclesiastica. Refor
mou o Seminario, o· Clero diocesano. 
"o sacerdote, dizia, hoje, an'tes. de 
tudo é um homem de sacrificio, deve a 
Deus fazer todo o sacrlficio de seu cor
·P<l, o sacrifício de -sua vida, · acostu-
: mar-se_ a considerar o martlrio>· sem te
mor. Sómente por tal preço poderá 
cumprir a sua missão e defender até 
o fim, os direitos da Igreja e da. ·ver
da.d_e." - Dois, apenas, .de seus pa~res 
fugiram de abjurar a. maçonaria que 

. haviam abraçado. Mas foi menos feliz 
nas irmandade:; e · confrarias. Deruàzia · · 
damente a vas.saJados ·e patrocinados pe
las diretivas maçonlcas e -sofrendo seus. 
mortais efeitos, criaram serlos abices à. 

. (conclue 'na 6:a pagina) 

Não Desperdice! 

Deposite suas, Economias na 

_ PRUOENCIA. CAPITALIZAÇÃO 

... . do que_ em outras, -a horà presente. é a. 
dadelros · intuitos que tem, : os quais· ·se de· não desptesarmos · o . conselho de s.' 
resumem no diabolic:o ·programa;, . defi- -Pedro: ·'.'Irmãos,· sêde sob rios, acautela
nldo· por um bom ·conhecedor · dos seus dos 'e vigiai · parque o ·, vosso adv,ersario 
plan~: · .ENFORCAR O ULTIMO .REI -. o Diabo,_:co_m_o leão raivoso, anda ao 
NAS TRIPA$ DO ULTIMO .·l;"ADRE. 

-4.o _ porque está. 110 · consenso _ <los redor de· vós, · procurando · a- quem devo-
. povos . civiliza.dos, que a.; guer.í:às, revcí- rar; ao qual re,sistl, com. toda. a forta:-

luçóes, perseguições religiosas, e demais léza. 'de ~essa Fé." E quando taii; inl-
desordens. da . sociedade, de todos os migos quwrflm nos· arrastar -para. u 
tempoJ, são obra ·da· Maçonaria; o que·. , suas , iileiras, -Imitemos o exemplo· des
-conflrmam estas palavras ào. Grão · _te grande A~tolo repetindo: "Senhor, 
mestre Carlos Szala.y: · o Espirit(; que si me. afas_tar de Vós, pJ!-ra onde irei"? 
anima os verdade.i~s maç(Íns fÓi sem- ' 
pre revo1uc1onar1~ e' destruidor. o_· Exmo. Mo_ns_· ·,·_ Bernard· _._6_ rlffin_ 

5.o - Porque sou católico. · E para 

~:ecB:Ó~~~:~9;, q~e d~c!rlg~:~~~:~: .. ditige:.se -ao povo.,_ aus'trlaco, 
gados os séus soclos para que tenha · 1- d · · · · · 
horror de pe· rtencer a.. uina -tàl . socic- · Fa an o· em· nome · dos catolicos in-

_gléses · o Exmo. Revmo. Mons. Be.rnard 
· d.a~~ a' Maçonaria foi condenada . pçlos Griffin, Arcebispo : de: Westminster, 

Papas: clementeXI.I, BentoXIV,.PloVII afirmou· ao povo · austriaco qué· os 
Leão XII, Pio VIII, Gregorio XVI, PiolX "exerci tos. aliados estão em marcha 

Leão XIII, :i;>io X, Bento. XV e,Pio··xr. para levar ·a libe~ láde a vossa.nação." 
o Codigo .de Direito canonlco 'inculéa A mensagem· de -Sua·· Excia,' ReVlll.a. 
pelas terr!véis contra ela., ·nos . canones: foi ti-ánsmitid;i. ·em alemão pela Rà-

342,693, 1065, 1241, 1453, 2335 e_2339. Por. dia ,de· Londres. · · . · . 
eles o máçon não pode 'receber sacràmento · Re_fo:dndo-sé _à _ perse_ guição religio-
nenhum, nem _ ser enterra.do eni ' ceini-
terio ·sagrado. Por sua à'Jfua. .não há .su-· sa · que'. os 'catolicos austdacos vêm 

'fl'agios, 'não .se celebram missas, por- ,sofrendo; declarou: "Os_,padeciinentos 
que é um ,excómungado. Que, ·tnter~sse de vossos.Bispos e de vossos Sacerdotes 
pois, poderá haver, 'por major ·que ~ja não são descunhecidos", nem " o -fe~ 
que .leve uma. ~oa .a· trocar o'._Céu chame:·, 'das escolascatolicas", nem. 
para.- ónde espera. Ir, ccímo . católleo "a exp:tlsão dos professores cato!icos", 
pelo inferno que Ilerá a fat,1. herança q·::i privou as_ -crianças de ·sua instru-
'de 'quem;faz ºpaTte da .\[açona.ria?' são ,religiosa, · · 

6.o -- Porque mtl!mo qtie. a. Maçona- ·«sabemos tambem -quantos de vos-.. · 
ria fosse, de fato, uma sociedade fi• sos mais' lúnrados compatriotas foram 
lantropica ou de càrldade, não· é, préci-· perseguidos, deportados. e massa.era..;• 
so ser· maçon pá.ra fazei' caridade;: si· a dos· - e<>néluiu :""".' e· ,, imaginàmos o · 
qulze1'Iltos fazer, em sociedade,· temos a.'! ma~·tirio éspiritual que vos impoz a o 
éonferencias vicerit!nas, tão . reéoménda~ estta.hgulainento ' da liberdade da . pa-
das pela igreja, .que nãÔ exigem, juta• lavra, d11 liberdade de ação e,da libei:• 
mento .algum, .oomente· boa vontade; nas dadé, da Fê". - · . 
quais -se pratica a c~ridade, conforme 
Jesus Cristo ensinou "qúe · a mão·, es-· 
querda. não . saibs. o que f.az a direita", 
alem disso, enriquecidas de · tantas in
dmgenc1as·_ e · bençãos . de.· Deus, !' que re• · 
servá · no Céu .grandé recompensa: . para 
quem dá.. um simple11 copo d'agua .em 
seu Nome e por seu amor." . 
· 7.o - Porque são os prop~ios maçons 

graauaaos que dizem:" "Reconhecemos 
ae tma vontade que a caridade, como· a, 
exercemos atua1mente, rião, corresponde 
ãs nossas i<ieias. • . Devemos concentrar 
nQSSa. atenção sobre a. necessidàde cÍe 
laiiçar as mudanças radicais· que tra.ns
t'orme a .soclectacte atu::.'.... AJ; ·obras 
de caridade publica não sào objeJo prin
cipal da nossa. ·sociedade·- (a Maçona
ria/ ·mas simplesinénte . um meio para.· 
alcançar o termo _final.''.. . _ 

Por outros termos: são o meio de llu• · 
dir os ingei:iuos. (Estas ~ão· palavras do 
Grão Mestre Carlos Szalay, da_ loja. 
Comenius e de Paulo, Szend, · ven:e.ravcl 

· da 'loja Martinovisc,. cita.aos por'. · Ra
mos de Oliveira, eni l'ag-lnas· Dispersas); 

i;,o - Porque a Maçoliarla é uma, so
ciedade. ·que tem por chefe o, . proprio 
Diabo. Na Italia, em"-reunióes das Lo
jas, _canta-se o hino a. sat.anaz, _compos-
to pelo maçou Josue Carducci, conten-
do ·esta. estrofe: · 

Salve Satanaz ! O ~nlo da rebe-
. !ião--

ó f;'l'ça vingadora da razão! 

Na inauguração do monumento em 
hÓnra de Mazzln! (22-6-82) e na gran-

TROPAS FAS,CISTAS PõE CER· 
co ··AO ~PAlACIO. DO ARCEBISPO 

DE TURIM 
As a.utoridades fascistas proibiram · 

· Sua Eminência. o cardial Maurilio -Fo
tassi; Arcebispa' de Turim: e muitos de 
seus · Sacerdótes . de . abandonar o- Pala
cio Arqutepiscopal, . ikgundo anuncia. ó 
diário .suisso. "Gazette de - La.usanne ". 
em uni artigo divulgado pelo Bureau de 
·1nrolma.ções 'dê guerra do governo ame• 
ricáno. 

, A· medidá se deve "ao fato de. que 
certos membros do Clero tinham auxi• 

' lia.do_ pe'ssoas perseguidas pelas autor[.:; 
dades neo-fa.scistas por ,at:v\.;ades sub• 
versiva.; ",,, mforma o citado artigo. . 

. Outro despacho conhecido atravéz · da; 
mesma. 'ton\;e revela que o alario "COU• 
rier de · Genêve" · anu,,ciou -que _.os . fas
cü;t~s rodearam, o Palacio Arqu_ieplsco-

. pai ccím : tanques e, prend3ram . cerca- de 
40 sacerdotes, inclusive -o secretario_ par• 
ticular do Cardlal Arcebispo. . 

Alguns . deles foram postos em !iber• 
dade, outros deporta.do.s, e alguns desa• 
pareceram, ''. sem . deixar o menor · tra •. 

·ço" •. diz o artigo: 
O incidente, · declara o. dlarlo de Gé"' 

neb,ra,. ocorreu' depois que se acusou : OI 
·ca.rdia-1 .Fossa.ti de. _auxiliar judeus e 
prisioneu:os · de guerra a, "escapar da, 
justiça." ' 

O · novo -Arce~lsll) de São Paulo condena 
a Cruzaâa -Nocional de _- Educação 

t 
panhà de esclareeiniento · realizad~ 
péla F. M:. de Pernamb_uco. · ._. · 

A Cruzada Nacional · de Educação 
tem sido objeto. de uma. brilhante e 
vigorosa campanha da ·Federação Ma
riana 'de Pernambuco. A. este- propo
sito, o Exmo. ·· Rt;,vmo. Snr. D.· Ca1·Jos 
Carmelo de· Vasconcelos Mota; Arce
bispc Metropol!tarid,' didgiu a seguin
te carta ao d1·. Paulo Amazonas; pre· 
sidente_ daquela· entidade: · 

"Maranhão, 7-X·}9H. 
Exmo. e p1·esadmo. Sr •. Dr. Paulo 

Amazonas: 
ln slnu Jesut 
Recebi,' com muito gosto, a sua es

timada càrta de 18 do mês proximo 
findó; enviada em non1e da· Federa-, 
ção Mariana de Pernambuco; a.- res• 

· peito dil. palavra do Episcopado sobre 
a .Cruzada Nacional de Educ.,ção. 

Folg9. , em veri!icar a· campanha 
o;,ortuna e pers'istente ·qüe-·a ·Fede, 
ção · Mariana · vem mantendo · galhar
d .~merite contra os embustes' de uma 
cruzada mais do que. suspeit~ para a 
Igreja, · e, injuriosa . para · os nossos 
foros de Na~ão 'civilizada.. Estou _in
teiramente sdlidario · com _0 '. pronun
ciamento condénatorio que, contra 
ela, tem· sido positivamente ·manlfes~ 
tado pelo Epiàcopado · 1;1raslleiro. E, 
'muito especialmente, com ' os aplau
sos e bençãos que· todos os · 14 Bis
pos da· Provincia Eclesiastica ·ae s. 
Paulo, - por·. ócasião · das sua:s ' _CÓnfe. 
rencias·· em 194Z. ~~ni!!! -it C!!!1ª' 

, Aqui no l\faranhão, o nQsso joruaI 
-diocesano, ".Maranhão", .durante dois 
anos, ,até ao inicio' da· guerra mun
dial atual, manteve .forte e , fl'.ancal 
campanha. cipntra a tal Cruzada e a!I 
suas tendenciosas _informai;ões a res< 
peito da alfabetização. · · 

Muito· cordialmente; e abençoauct~ 
. a F. M. P,,: me subscrevo: 

· Servo e ·amigo ·em' N.S.J,C.: 
· í Ca:r!os Carmelo · de _ Vàscóncelos 

'Mota . 
Arcebispo de São Paulo." 



.,. 

t E G I ·o N ·A RI ô São Paulo', 26 de Kcivemb'ro de 1944' 

,.._. • ' A e, t-o .1 A Ação Católica é ç a o a 1 e a A Ação CatoHca Brasileira é 
eminentemente re- ' 

a ·milicia maxima do apostolado 

. Ji~osa. 
. leigo instituida por ato co.letivo 

1 do Episcopado brasi,eiro apro• 

Pio XI vado pela . Santa · Sê. 

-

JUVENTIJDE FEMININA CATOLICA 
" I EXAME PARA ESTAGIARIAS 

{ 

Hoje, a partir das 15 horas, reali
·lar-se·á, na Séde da Juventude Femi
nina Catolica, o exame para aquelas 
'que deverão prestar compromisso na 
A, C. em fins deste ano. Compare
çam todas as estagiarial5 da JOCl!' 
e JICF. 

JOCF DE VILA PRUDENTE 

· Reallza-se hoje,. às 10 horas, na 
l\Iatriz de Sto. Emidio de Vila Prn
rlente, a benção solene da Bandeira 
da JOCF desse nucleo. 

.4. !'>enção se fará à hora da Missa, 
celebradr. pelo ltevmo. Sr. Conego 

' Antonio de Castro Ma-yer, Assistente 
Geral da A. C. na Arquidiocese. As 
-joclstas deverão comparecer unifor
mizadas, e se reunir no largo fron
teiro à Matriz, às 9,30 horas. 

PASSEIO A VILA FORMOSA 

Tiveram domingo ultimo as jocis
tas da capital um dia repleto de san
ta alegria en1 Vila· l<'ormosa, onde !o
ram passar o dia em companhia de 
·s:rns irmãs de ideal. Após à Sàuta 
~us~a, visitaram o Mosteiro de Cris
.to Rei, das !flonJas Dominicanas e o 
Seminario do,;; Missionarios do Sagra
do· C9ração, cujas obras vêm ele se 
concluir. 
. A tarde, na chacara das Irmãs Mis
·sionarias houve, ao ar livre, uma res
·tiuha com nume1·0s de musica. e pai
.e~, ~fereclda pela JOCI•' aos paro• 
11uianos de Vila .Formosa. 
-Depois da. benção elo. Santíssimo, 

retiraram•se as Joclstas, com sautla
'des da festa e do descanso de Vila 
· I<'ormosa. O R. P. I<'rancisco Jansen, 
Vigario dl't Paroquia, agradeceu mni
t.> ;is joclstas terem atendido ao ·seu 
convite, e estas, por sua vez,· agrn
Jecera111 ainda mais a carinhQsa re-
cepção que tiveram. ' · 

CAMPAN"!A DA MODESTIA 

Continua co111 muita aceitll.ção o 
tipo ele "111aillot" que a Jnventude 
Feminina lanço\\ com o fim de con
tribuir para facil!tar às donzelas o 
cultivo da modestia cristã mesll1o 
nas estações maritimas. 

A Séde da Juventude, à rua Con
dess;. dA. São Joaquim, 215, encmni0 

nba de bom grado lllCças que deso
jem pass.i,,r temporadas à lleira mar. 

NOVAS JUCiSTAS 

Domingo 10 na Capela do Insti
tuto Supe/ior 'de l.<'ilosofia, Ciencias 
e [;etras "Sedes Saplentiae", 16 no
vas esta~iarias foram admitidas ao 
·compromisso da A. C. na J U Cl•'. 

. : . 'Presidiu à cerimonii:1 realizada às 
9,~0 h\lras, o Revmo. S't, Conego An
tonio de Castro Mayer, Assistcate 
Gernl. da Ação Catolica, que, ao L(;r
nül)ar. a solenidade religiosa, rez 
uma aloc\ição às uovai; jucistas, cujo 
resumo aqui reproliuz·;mos, rjltanto 
possjve! fiel, . 

Disse S. Revma: que o apostolado 
a que se dedicavam as novas acis
tas no meio Ul).iversltario era um 

· ·.apostolado nitidamente catolico, pois 
que a palavra .tJniversitario faz lem
brar a universalidade ela Igreja que 
nessa nropriedade tem a sua ca-
tolicidade. ' 

Para realizar um apostolado real
mente universitario, devem as novas 
jucistas ter um amor entranbàdo à 
verdade. Na medida em que as ju
cistas se aproximarem da verdade, 
nessa proporção alarga-rão seus ho
rizontes, se tomarão mais'" uni vm·si-

. tarias". Pois qtie o erro é estreita
mento de horizontes, uma voz que 

, consiste em negação. Ora, as Jucis
, tas tinham a grande van t.agem de po

der aderir à verdade ele maneira mais 
"intensa, pois que a revelação que ad
mitiam lhes dava uma participuçíio 

· maior da Verdade Subsistente. e 1wr 
isso mesmo uma comunicação mais 

'ampla ·com a realldade - h1alor uni
. versalic!ade. 

Seu p1:imeiro dever, por isso, de· 
yeria ser um amor ardente à Verdu,!e 
nevelacla, manif13stado no intei·esoe 
de semprr melhoi- congece-li.i, e na 
intra,nsige11cja com que se ag-arra-

' vam a todas as decisões da Santa · 
Igreja,' a Custodia Infalível desse rle-

, pÓsito· sagrado. Assim igualmente, 
seu apostolado deveria ser no senti

·do !le tornar esta V'ercl;i,de mais co-
1\becida e amada de suas colegas e 

· demais moças, de outras faculdades, 
com q11em tivesseJn .convívio. 

Não era SO!llente com relarão à 
verdad\3 r~v.eli!da que as Jueistas de
veriam se !llanter aferradas às deci
sões da ·santa Igreja. Tambem, na 

· ordem natural ha verdades que rn 
· articulam de tal maneil'a com a Re· 
velação qne a Igreja não pode cu111-

: 11rit• sua missão se não se 1:.-:011unciar 
tambem sobre elas. É assim que a 
Santa Igréja canoniza a Filosofia de 
Santo 'l'omás de Aquino; devem, 
pois, as jucistas te-la como unica 'ver-

· dadeira. 
O que não implica não devam fer 

éondescen.dentes com os. que erram, 
· ou .recusar llma assimilação do que 
haja de verda,deiro 1108 01.\tros ais
tenias. Feita para a verdade, ainda , 
quand<> erra, a iuteljgencia manifes
ta sua tenden'cia natural para a vcr
dad!l, de maneira que ·é sempre pQs
:sivel encontrar· parcelas de ver
:dacje n<,>~ desvios d~ if\telígencia. Es
;tas Parcelas de vergada têm lugar na 
Fil<>i;Qfia Tomista, pois que -verdade 
não e1.p13\e V'?l'clade; n1as tomem as 
,j:rciªt11.s · Q ~cllidado «e não se fascina-
· relll _ pelo csistelT\a todo, quánqo as

. simi!am o bem CJlle neles p0ss& haver. 
,E;m,segun(lo !iq:;ar o apóstolado das 

jucil'ltil,11 ·tixigEI · .Que eil).S seja111 sem
·]lre çat<,ilicas. O que não qt1er dizer 

. apeµíl,s '·· cato\ic1!S n,;i procedimento, 
irrepr!len.siv!l!, a.tendéndq a todos os 
recl11,mo.s da Yil'tllde qistã; mas ca
toliQas; em tQdll a, sua fprrµação, mes
:mq. prqfüsigf\al, l-IJi ·tms dez anos 
;átrªs· ~. e;,;(lmnmlc1n1 .s, 'llçvma. -
i!llzia {).l~uem Cffi U.JlllJt COn{erfil!Çia eO• _ 

hre os csh1dos classicos que até a 
geometria euclidiana lucraria se es
tudada no grego, Assim pode-se afir• 
mar dos estudos dos cato)icos: De
vemos sei· catolicos mesmo quando 
nos formamo,-,, p. ex., em mate• 
matica. O catolicismo, quando vivi· 
elo· profundamente, dá â pessoa uma 
fisionomia moral que se entrevê e,u 
toda a sua atividade alnda que ex• 
clnsivamehte profi6sional. E o qu~ 
devem as jucistas evitar é um cer• 
to laicismo de formação. Assim não 
nos parece que seja suficiente para 
o apostolado ser uma' ótima protis; 
sional. JiJ necessario ser profisslo• 
na! cato!ica; ou o catolicismo não te
l'ia vitaliclade suficiente para env;iJ. 
ver e dar ca racterlstica a todas as 
manifestações ela Vida do homem? 
Devem as jucistas tender para este 
ideal. Só assim irradiarã.o realnwn. 
te a J csus C1·isto, pois vivé1n total
mente de sua unifio com Ele: da in
teligenda pela Fé, ela vontade pela 
conformação da vida toda com · es• 
ta Fé. ' 

JUV~NTUOE ESTUDANTINA 
CATOLICA FEMININA 

Assembléia Geral ela .J, E. C, F 

No dia 19 do corrente realizou-se 
a assembléii,, an!Ull solene da Juven-
tude Estuclantinu, Catolica l<'emiuina 
no Colegio elas Ço·negas ·de S, ,\.gos· 
tinho. Precedeu a Assembléia. llllla 
manhã de recolhimento, com Sant11, 
J\Jissa, Comunhão geral e ~editacão. 
Foi pre:rndor o Revmo. Sr. Pe. ./1.s· 
si'ltente ela J. E. c. em São Paulo. 

Comparecerani os membros de to• 
dos os nucleos com suas diretorias, 
num total de cento e poucas Jecistas, 

l\'a Assembléia contamos com a 
prnsença de nosso Revmo. Assist(lll
te Geral da Ação Catolica, Conego 
Antonio de Castro Mayer, que rece
hen nossa prestaçfro de contàs e' 
abençoou os nossos esforços, dando· 
nos palavras ele orientação para o 
nosso futuro. 

Sentimos ma:s uma vez a união 
fraternal de nossa familia jecista, e 
vimos r muito que a J .. E. C. em seu 
conjunto e· cada nucleo em -particular 
tem realiza(lo pa·ra a propagação 1Io 
refn0 cio Sagrado Coração de iestlis 
e do Purlssim0 Coração de liiaria; .:· 

Retemperlldas em nosso amor, ·con~ 
solidadas em nossas rssolnçôes, te\'• 
minamos esta assembléia com. a 1·e· 
novaç,io solene ele nosso. compron~iS• 
so jecista. 

Agradecemos g, honra que nos de
ram com sua presença as nossas lte• 
1·ere11clas Assistentes e as nossas ir• 
mãs mais velhas ·da J. U. C. l•'. e a 
maternal hospitalidade do Colegio de 
Santo Ago_stiliho. · 

Passeio a Santo Amaro 

Hoje, domingo, 26, á J. :m. e'. F; da· 
nt 11111 passeio coletivo à chacara do 
Seminario do gspiI'ito Santo, i,m ·Sii.11· 
to Amaro, ele prop,riedacle dos,Padres 
do Verbo Divino. Toda.s as jec;!stas 
estão COll v!daéJas a l)aSS<l!'em jJÍntílS 
este dia de folguedos e forniàção. 

.Cultivando a amiz4de entre si, :1s 
jccistas se aparelham para sua mis
são social de colaboradoras ela V,ir,. 
gem ~Iaria na editiçação do Corno 
ele Jesus. 

Cada uma leva.rã a sua merenda, 
O ponte de reuniào ó .no largo da Sé, 
parada rlo bonde de Santo Amaro, às 
í,30 hora~ da manhã. 

CIRCUL.OS DE l,::STUOOS DA 
J, E. C. ·F., 

1.0 ano de compromisso 
S. 0 mês. 
n. l.''onnasão Acetiça. · 

r. As te11tações, e as ocasiões d<> 
pecatlo. 

1. As tentações são necessarias à 
nossa vicia, p!lra provar a nossa vir· 
tude e mostrai até que ponto já pr:i
greclimos no llem. 'Nossa virtude de· 
ve ser solida. Virtude solida não é 
aquela que passa muito tempo sem 
deslise, mas aquela que é f1,mdada 
nnm motivo sobrenatural firm0, 
abraçada por uma vontade !'esoluta, 
e praticada cnm decisão. 'l'al vlrtu• 
de se demonstra nas .. dificuldaqes, 
que põem em cher1ue instamente es
tes elementos, Ém si· a dificuldade· 
cxtNior· não dá firmeza à vir
(U(le. Sua fonte de firmeza é inte
rior: reside na vontade e no habito. 
A difjculrla(le. interior, tira à virtude 
seu vigor. :\Tas a el{terior é ocasião 
ele nossa vontade abraçar çom 
mais energia O bem, de se dar ·con• 
ta dos motivos que a ·decidem, ele 
renovar com intensidade os seus· atos 
o assim radicai, mais profundauien- · 
te a virtude. 

2. Uma Vil'tude solida ,'ence 1 as' 
tentações e se .~olidifica ainda maii, 
com esta vitoria, à·· 1ú'aneira elas ar
vores que ba,lançadas pela ventania, 
resistem ~os imv.etos rlo tufão pÓr 
causa das raizes e resistindo refor~ 
çam seu raizame. li: por isso lllle 
Deus permite a. nossa tenta!lão. · 

a. Ainda uma outra. vantagem pos 
~raz a tentação; Faz-110s hllll,1ilcles 
e unidos a O(;lus em nossa vida. de 
oraçi[o. Ta111bem aqui a. fonte · pri
me!ra da humildade. e do espirit,:,' de 
oração nf\o eleve- ser e níio é a tl)n. 
taçii,o. l\las, evide1itemeJite, é mais 
facil nós nos comprazermos ela nossa 
pequenez, nela os recolhermos quan
clo a apalpaJnps e dplorosan1e11te a 
sentimos do que qllii.nrJo teo1·icamen
te a conheeemofl seln á V\'lr e apal-. 
11ar. Igual111ente, noss1! vida de <>ra, 
ção não provem elas te11taçõ(;ls, Mas 
é inegavel que nossa1;1 (>rações iião 
mais fervorosas, mais . p~ofun(las, 
quando sentimos bal!tnÇar a barq:ii· 
nha. de nossa vlda nó (lorso cl1'l Pl'I~ 
das encapeladas, São Paulo nw,~ 
vii, insta11te,1nente, ao sçmtit· o agui
lhão de Satanás .qu'il o f(;lt'ia. .Tts11i;' 
!~~ !;~gonde~:. ~~-!~ t ~ 

PROBt;EMAS; 

gl'aça; pois .Qlle a, virtude se apel'fei
soa na fraqueza, 

4. Nã.Q é pois- de 15e admirar qae 
nós sejamos tentados durante tcda 
a vida. Deus muitas vezes nos níun-
cla o sofrimento - que ó ocasião de' 
tentasões - para provar a 110:;sa 
virtude. Deus n1uit.as ll'ézes· permite 
a tentação, isto· é, o convite llo de
monio para o pecado, para que. nos• 
sa virtude fiqlle mai5, ,solida. Deus, 
portanto, não tenta a .·ninguem, )lias 
prova seus filhos. Aquele que nos 

·con'l"ida ao pecado ·é o demonio, em 
llltima analie11. Depoii5 1JO'ssa con
cupiceneia, por ele. desoliú-eada, e 
enmn o nosso prnxirüo. Deús -permi
te. tais . tentai;õei, pará' provar é soli
diUcar· a 11ossa virtuda. Quando; po, 
rem, nós nos expon1oi5 imprndente
mente à tentação, beus a pernute 
pal'a nosso castigo. 

5. 1J 1nuito importante nós· teri:nos 
uma conciencia bem forniada e deli, 
cada, que lios afasta das ·te11tações, 
percebendo-as logo que· se 1nanites-

·-· REAL IZAÇO ES E. 1-D E,A IS 

• 
Já por. sua natureza. J;l por seus efeitos, 11ã,o constitue O 

pecado venial uína infraçã,o grave, mas. é sempre um'a desor~ 
dein essenciàl. . . ·' . . . 

· O pecado l. .• ·Quem .o poderá compreender_?- Delictâ q~a 
inteUigit? Ps. )8; 13. Os inales que nos aHigem podem ~er ute1$ . 

· á nossa salvação; o pecacJo venial. nunca; Os maiores males 
sempre -eí1cerra111· algum bem; 110" mais insignificante pecado 
venial niio há, 'nãd pode haver J.ml só traço de bení. 

. . ., ' 
A imp·erfeiçã9 nao constinte pecador siquer venial, más é 

um,l .falta <lé delicadeza para com Deus :r:;ro_sso Senh~r. ~ra'. 
. , cer(as indelicadezas,_ m_on1:ente quando respet1?as .e hab1tua1s sr· 

não chegam a const1tmr ofensa, oroduzem antipatias, por vezGs 
tão pel'ig·osas como a inimizi!,de, 

Dom Duarte 

. 
\ --

CATH EDR.A 
, ' , ' 

P ET R'I' 
------

De'vem iembrar. os nossos' leitores 
que, no ulti/n_o trecho da EneicHca de 
Pio .X. ~br~ e, "Sillon", . que .estuda• . 
inos, foi eonªélemida · a toleráhcia das 
convições e.rton8Í'ls e a indiferença 
teorica e pratica pelo erro e pelo vi• 
cio,· Ém côntràposição, ·o l'apa sal~en" 
tava a necessidade da "u,jµão do1> ies• 
piritos na verdade, a união das vonta
des nll' moral, a união dos corações nó 
amor de. Deus e de .seu Fjlbo Jesu,s 
Cristo, . Esta importante questão de 

· fÍ-atérnidade humàna é ainda. estuda.· 
da sob outros aspectos, na referícla 

· Encic~. cçiJ'!ip se vai. ver. 
''En(im, na. pai;~ ,de ·todas as .falsiff-

cações das noções. sociais fru1dan-~e~.., · 
tais · o "Sillon" coloca uma falsa 1dea 

tam. Conciencias obtusas s6 p·ercé-
lnm, com clareza, que estão sendo vi- eternidade, e transformar .. esta. .·vida, 
timas de te_ntação, quando O tJe· num paraíso, . 11ão i;em ijOfriméutos, 

Associa Gões Auxili~res 

. df dignidade nuÍriana,' Segunaº ele, c, 
homem· só sérá verdadeiramente _ho~ 
mem, digno deste nome, no diá em. 
que adquirir uma co~ciencia es~la- · 
recicla, forte, independente, autonoma, 

,podendo dispensar os mestres, só ob~ 
decendo a· si propria, e capaz de as
sumir· e desempenhar, sem. falhar, as 
màis graves responsabilidades,· · Eis 
~dgu:mas destas grandes palavras com · 
as 'quais se e~alta · o · sentimento do 
orgulho hµmano; tal. como um s&nho. 
que arrast{l o homem, sem luz, sem. 
guia e sem auxilio, pelp caminho oa .. 
ilusão, em que, espetando o granqe 
dia da plena conscíenciá, será devo'"' 
rado pelo erro e pelas: paixões, E .es-' 
te dia, quando virá? A,_menos que -se
mude· a nature;:a humanâ (o que não 
está no· poder · do "Sil!on"), virá -al
guma vez? Será que ()S Santos1_,que 
levaram ào apogeu· a-. dighidade hu
mana, tiveram· esta dignidade? E os 
humildes da terra; que nã,o podem. SU·• 
bír tão' alto e' que se contentam cont 
traçar · · modestamente· seu sulco· mi 
classe social que lhes desjgnou a Pro
videncia · cumprindo · ertérgióa:fnenter 
seus de~eres na humildade, · na obe-.. 
dienci.a e na· pacíencia cristãs, não se--
ria1fr dÍgnos do' nome de homens, eles , 
aos quais o Senhor ha de. tirar. um 
.dia de sua condição -obscura pata os 

nla·S en1 que -o ·s.otrilne. nto é' uma catlo j~ est:l, iminente, Devemos,. llO' 
rem, evitat' º· oposto_, ir e_scrnp_ulosi- !i>rs~ ·positiva e fonte de !elicidMe. 

·A J: ·E. e. se convencerá ele 
ílade,· que teme ter coipefido J.Jt?ea~o que tudo O _.que contl'adiz às aem~ 
e se inquieta,. perturba e não ·sabe aventnranças, no 1,entido que u1es dá. 
mais o que fazer, quando apenas foi 
alvo de lll11a investida . do· clemonio, a Igreja, é .. fonte de maldição,. l:)E8• 

· · · mo, quando provido ela etiqueta dou-
talvez vitoriosamente · 1·epellda. Ne- rada e mentirosa de "Felicidàde"··CJue 
nhuma _tentação· nos ,p_ode a. rrastar 

lhe prende . o "m. 1mdo!'. a 0 p·ccado sem á nossa vontade. Por 
mais inte1wa e demorada que ·seja a · · 3. Temos 'porta»}? uma 1.ra1,de 
tentação; não nos ra.z nial i,e, a t·e- mensai;-em a di_r,er e,procl::nnar. _:Men· 
_peliiuos log0 que a percebemos. Ii.e, sagem ele luz, de Vida, elç s·o1, de goz_o, 
pelir a 'tentação con$iste e1n um. ato de !ellcid.àde verda:delra. :Kli_s somos 
de vo11tade que abraça a vlrtu,fo os portailores·desta mt?nsagom da Sa• 
onosta · e rejeita a ação que nos. é bedo1·Ja e l';llsericorcJ'a d.Mpas,' tra-
solicitada, Se eu · quero, consfnto. zilia a nós. -iuandô nos apareceu a 
Se nii.o qtlero, não. c:onslnto. l!: po:s :)3enignielade e . Humaniriacle de. 11->s• 
um ato lltre de vontade que cleçide. so Deus e ,Salvador Jesus Cristo. 
Este ato pode .. ser acompanhado .de cJepois cll!Jle 11, ter preg;i.do pl)Jus 11:i.fü· 
um ,í\fi:to correspondenle, qµ 8. muito. YÍ'as e mostrado no exemplo ele se1.:s. 
facilita a luta. Mas· é passivei que (lias continui>u a Santa Igreja a wo· 
1am nosso cora,çii,p si1tt.amos uma claJa-la sem :can13aço,' contradi.zen-
afelção lnvolu11taria para con1 um ob- do 'as trevas Pela l11z, a illorte pela. 
jeto profüido, mas noss« vontad(;l a vida que ,nas Be1nave11tura1J<;as rési, 
reJeita energica1ilente.. . ,de. No entanto .sem.p1'e ho11ve. () 

6.' l!:: muito. Importante que sem• ámflito que São J'oão. no Prologo'. r1.e 
·.seu Evangelho nos d·escreY1> e a lgre-ll!'e 110s i:.onsenemos calnrcs; se lo . . 

demonio conseguisBe ao menos 1108 ja diariamente l'epete em cada mis• 
· · sa: "A luz brilbóu entre a:s trevas, 

pertljrllal' com sua tllntação, já n·os e as trevas a ;pão recebêram". Nã1> 
tel'la i,rejudiéaclo, FJ cont a pertur- foi porem 1$ébalde que a luz brilhou, 
bação teria a prob.abiljdade de nos pois qtie muitos a rf)eeberam, não os 
fazer . pen~ar na tentaçi\o, e asshn que. nasceram .. dp. ~angue m:1s os ,we 
voltar ele· à carga. Devemos. rezar nasceram de Deus; os que o. Pa.i 
dllt'ante a tentàçã<>, renovar nossa atraiu, aqueles _cuJq . coração· De::s 
re~olução de praticar a virtude que é abriu e que con,~gu!rani coiupre~n-
atacada, e a deeisã.o calmà e Jirme . il.er -~quelas palavi:;i.a 'diY.;na.s, ?\il-o 
de não ofender a Nosso Senhor. Uma ó de aihnirar que as be\naventuran,• 
!em hra.nça de ,Jesus· Crucificaelo, da .. · , 
Sintissima Trindade que ha,blta em c;.as ]joJe enco11tn:mi -cpósicfü:,, po,s 

que o mundp se tem, 11;i.~anizado em: 
nosso coração, da Virgem f;antlssl• Sllàs jd,füs, que repretentam. o \11,do 
nra, nossa Mãe, do· Santo. AiiJo . · da º· posto daquel2 f~licidaéle qulil J.esuii 
dual'da i:Ie ·nossa dignidade de fifüos "' -
de Deu's, à.Juda a vencermos a· Sata. rios prometeu, .. 
nás e tiral'llios proveito da Juta •. ' · 4 •. · As bemaventunuiça,s en1 sua 

perfeição nos caberi\o· na :Patria. JDn· 
7. Devçmos· porem, enqua11to pos, ··quanto peregrinamos longe · do Se-

sivel, evitar a ocasLlto proxima do lle· llllor, nós plirntamos chorand-o,. tan• 
cacto. · As teorias modernas qu'o -~11'. ti · t "' 1• 0 sinaiú ·.ser.obr. igaçãd dos. e. atollcoi; ·éx, çm O nossas ,l!lemeli ,is, ~,e. VQ ,a 11 

seio de· Deus, nós' tornar!?mos . ·co1)l 
porem-se ao ,perlg_o . de pecar para ale~ria, rEJcolhendo no.ssôs fej;tes. No 

·,::onquista1· almas contradizem a .Je, céu Deus nos conçederá·parte em.sua. 
sus que .diz:a: "~11~ .aproveita :ío Bemaventurança, é ·nós sel'émos :c·o:1• 
homeni · 1ucrar o m'uncfo inteiro l!e vivas de sua real Me~a. em que, -ele 
vier a sofrer · ctano em ·!õua. a1ma ?" mesmo será nosso a.Jimepto. N'este 
Deus :111l.o quer que. a salva;ção elo · 11rnudo nós' ·uossuin~o,11 .ali bemavent\l, 
pro;timo iie faça com prnjuizo él,;l nos, ranças, a felicidade pet·felta, de dois 
sa. ahna. Por isto, as obras aparen; modos. Primeiro é a· Eaperllni;a, nue. 
temente apostolicas que põem em ·nos d>'t a nosse ·c)ulciss!ma· da .telici
giave 1·isco a graga de nosso· coração, . dade que em n6.s será , revela(la .. É 
sô.o desag1•acJ:1,vels a· Deus. \1ma posse dulcis:;rma, pofs ·CJ.ué Deus 

Deverilos distinguir ne~te assunto mesmo · lhe se1•ve de nrntivo, em. 
as ocasiões livres e as necess:Ú'ias. sua tideHdade, 011:iiote11cia e mltcri-
Quando 11.)g\jem, s'ên1· çulpa sua, se eu. cord'a. Mais. Deus, como Pai aínoro.' 
contra flhl ocasiao de pecado,' ten'l so, nos conforta, nos anima, '-lOmo a 
zra~as especiais de De.is. ra:·a P~I'· s~us· fültinltoÉ,· Pl'-OVOcando em ·?\Ossa 
sever&r. Qnan,do, porem, so)) qual- alma aq11ele sentimento de calma. 
quer prete:i:to, alguein se expõe ;10 segu1;ança. a l'·espeito ele nossa- feljci• 
perig0 <le p~car, coúiete o peca.do· <la dade · rutura. Dele nós tudo espel'a-
presunçllo, e, ~1p. castiirn de· sua cu!' mos,· nele .nós ·.deséansamos. Como 
pa, -Deus não lhe confere grai;:is tilo um braço'. extenso,. nós estendeTT)os 
abundantes çomo no Primeiro caso, nossa espeta'nça e gozamos já. l10Je, 
vindo a : pessoa fre(tlle11temente a no ·exilto, no. deg!'edo, dos bens. ilul, 
pec{!r. , ·cissimos. com. que na ;Patr!a D~u·s· pa. 

s. Quando ·um ambiente, uma co1u, ' gárá ·os nossos fiéis. serviços. A ai• 
!)anhia ~. tão perigÓsa i1ue um~ pcs- liút ·s~ erige, se retesá:, sente, um 
soa ali não se pnde dem9tar s~m w1e -g1•ande vlgt>r, uiu bem,-estar intimo 
su;t virtude 001·ra pel'igo, a. obra r;e ·que· a confort~ e anima para a )útii. 

' apostolado não consiste em se expor Desconfiando de si; .do;i.fia e·m, ~.eu 
a este perigo, mas em dcsfruJr __ este. Pai Celeste. 
amhlente, i~olar es,ta pessoa, faze-la. . 5. ··o ·segundo modo é ,.um ante• 
sentir vivamente seu. ·erro. Huniilha• gosto mistico que 116s sentimos <la 
da, caMí. em si, mudará de viela, e as· !el!cic1àd.e ·eterna e que -enclle o nos. 
sin1 "teráa lucrado para Dells o tell s" cora!,ão' com' a embriaguês · càsta 
irmão". e· intensa. da suavicla'de divina. '"Gns, 

II. As l3einàvent\lranças. 

.1. Fechamoii as contere11cias des
te. 1,P ano. de COllll'Jl'OllliSBO COll1 as 
Bemavenúirança·s. Com elas Jesus 
exordiou o seu maravilhoso Sermão 
da Montanha is. '.1\fat. caJi. 5,7), e 
e1as representam um" grande progra
ma ele Ação Catolica. A A. C, 'deve 
coloca-las em · sua bandeiÍ-i!, e con
quistar o mundo para .estes sublimes. 
ideais. Nã,o ha duvida que o "mun

. do" contradiz as bemaventurancas; 
Se alguem ·na A. e. qul11er ser sinÍpa· 
tic,o ao "mundo", devePá oculta,!as, 
para não assustar o "númdo,u 11110 

desconhece a Jesus. No entanto,. a 
!orça da Igreja está nelas, . Grita-la11 
na praça publica, po-la~ na nossa 
handeira, clama;!as aos homens q11e 
::is i!borr.ecem: eis o segredo da yito·. 
ria. Oçulta-las, disfarça-las; pedir 
desc·utpas .de as 11ossuh· ito Evange: 
lho: eis o caminho da derrota. · 
wwwAs, beinâ'véntnran,ças. são. a. S<1bedo· 

ria de· Deus; E :a sabedoria lucra 
sendo )nostrada ./Lfl Jute,llienc!aa . eni 
to<!a a ~ua \)llreza.. e plenitude; per
de quand9 encoberta, Oll· paliadà; ,;ão 
a, virtude _e. belE1í!a de ·. Deus, e 
delas nós não nos qeveinos · ElnNr· 
go1Ú11i1• (ct. Rom. l,· Hl, "0 -'mvan• 
gell10 é o poder de DC;lU~ a sàlv~r os 
honYens ", · "Niio me. ~mvergo11ho d-o 
Ev11ng\llh~"- . (cf; Rom; 1,: 18). · A 
A ... e, (lev.e .di~er clarl!m,ente áos hO· 
mens que jamais encontrarão a fe
!icicl;i,rle .. fora' ihr!I tiemaventuranças; 
e qlie, 116 11e!ai; po!l~uh;noi. o aegredo 
da vida.. ' 

!l. 4. J, :w. e .. d,e'/e se formar nes• 
te ·e11Pirit0 .de infanla das· 13ema.ve11-
turan(lii~. ' · Nós 9~ cato\!co~ temos 
a cl111ve da t13lfc1<11ule, não os outros. 
N6s COTTl!l;lCl;lln.os Q carninl1Ó, do sqée8- . 
so, do progress'Q. Te1lhamos ·a con
ciencia .e a convicção vivas 1;1 arden
tes, de que' nó11 possnhno11 o teso1n·o 
!l~ -~. !!~ ~v.~er ~i JlQmeIDi l)Jl, 

. .ta:te ét videte . quam sua vis, est: Do
nilllus ! " Saboreai é contemplai eo, 
mo é suave o Senhor! . ,Nem s,emp;re 
em nossa vida saboreamos i:lesta su:i.
vidade ·de Deus, ' ·Ha epocas. do'.oro· 
co11sclações. · Nem 110s . dev,emôs 
-mos servir a: Deus·por causa de ·s11as 
nossa lações. · Nem . nos (levemos 

'orientai• po1· este prellbar das ale{;ria,1s 
rternas. No~so · motivo de . agir 
é a caridade. ·.e nossa orlentado1·a. é a 
fé. '. Más é uma grànde g1'aça' sabo· 
rear às vezes da súavidacle de Deu·s. 
Na vida humana o contato pessoal 
com unia pessoa siJnpatica e extraor· 

· dinarja nos empolga ·e faséina, é ·não 
pode ser substituldo por ·.m11à descri
ção,. uma totogiafia; na. Vida esp'ri
tua! este contato pessoal com a ·s111:1,· · 
vidade de D_eus · é tão doce, ·tã? ine~. 
hriante, que a fé e à· carii:Ja.rJe lucra1n 
imensamente <1Uando beus; o coJJcedé 
a nossas ahna.s. Da bema.ventu1;!l-liç11, 
eterna chega até nossa; al111a Ul\l ela
rã 'l, um. perfume, que _tn1ze1lJ coris_igo 
as me)odlas das festas· intimas tle 
nossa Patrfa. Sómos homens imen
samente· felizes. Todas ás· cr\at!lras 
boai; nos enchem o· çoração d~ ale, 
Bria· . e· gratidão :para c.om o nos
so Pài cheio de b9ndade; que amaro· 
saiu ente as· espargiu• p_or. nos~a · estra: 
da. E as criaturas mas, caus·íl-11dp·11011 
sofrlméntos_, '1\iío . nos: poclem fomar 
infell~es, se· não. ofencJennos a De111i, 
porque são as ocasiões em qu.e nos· 
so ~mor pode mostrar a Deus sna 
profundez e sinceriílacJe. . · 

Realmente as be1naveútura1iças em 
seu aspepto va.ciUeo contem um· pro, 
gramí!, t:le Jutit, l'\lllUricia, contradição. 
Nossa natureza -decaída lhes co11,
.tradiz e -repugna. l\faa· entre as' 1a. 
g1·i111;i.s nós aburiélawo~ •em -ve11dadei. 
1·a: casta'. alegria. (cf. m Cor, cap. ll 

Presai• as Benlav~11t1lraµ1,as é dei,. 
!ral(lar uma bancleira de guena e ele, 
v'ar um it.J!!o de contn1dlcão, .da guei'1'a 
e contraclição aujQ· tim é l!! . l)~l; ·• ~ 

. qµ_Uío 1+; 'l'~f'l~.11!! -,·---"'-- ..,. ~-.: 

' 

FEDERACÃO MARIANA FEMININA 
fIA. tJNJ!iO J)f: 'SANTI\. .. CEPJLlA 

A Pia U~!ãó das FUll!t$ .de Ma.rin. de 
santa Çec)lià cuja.. fundação.· precede' à 
da: ,Paroquia., pois, ~a.seeti. e.ste ,iroda)i• · 
cjo marfa1HJ ·na. Sta. casa · de Mllseilcor
dla. - • deu início ã,s· comemorl).Çõe$ do 
ano de seu jubll11u tle di&mMte. <60 
ano-, de e11!stência): no .(lia n M,' NO• 
vembrc;i, t,p. ' . . e 

. Na. ·capéla .de ;sua· slide, nó Largo de . 
Santa. Cecília, . á.s. 8 hwas, li ce1ebraçãO 
da santa ,M:Lssa pelo E;xlllo, e Revmi> P, 
José qaí:lcm de Agui.tw --' DD .. ;a~o de 
Sorociba, M o ato inaugural jj,as co, 
111e.mora,çõe.s . que serão Je!tas . duranw 
todo o áno, em prepar~íí,o· aoi; gr11,n• 
rjei; fe~tejOS que, por éerto, VáO . áSSir).3.• 

19,r i au.spiciosà data de. 21 de· Noyembró · 
de ,19¼5 .. 'E;.5tivcram presentes à. · ce1'\, 
monia., tenqo, · t,imbçm . partlplpad~ · . da 
çomtinllli,o· Geral repre,5e,nta.ntes da Di• 
retorla da Fe(leraç~, meml;,ros de ou• 
tras Pias Uniões, ant!ga:;.·Fllhas i:lé Ma.• 
Í-fa dá P~~oquia, alel)l da.a que_ éorist!• 
tuem, &tualn'lcrite, o cont»1,gente. ativo 
da. Pia Unlão cfüigida pelo Revmo,. C6• 
riego .Lµiz, Gonzaga _ela. A!me\da, 

ourante toqa.s as ;h.or3J; desse dia. 21, 
abertµrà ct<:i ano- jubilar, prestaram ai, , 
Filllru. de Maria uim ple4osà .. e de)l• 
ca<là i,omepagem de ... · amor · filial à- · Ma• 
ria Sl!,nt~lmg, · 111!- · Cllpelao dá.' .Mld_e,: .re,: 
V~Sl!,ndO•~ e~ turma$, qe mela em inel!!, 

ç~ e· retineni•:ie ·a.])llniui na. l.a sexta• 
feira. ~ mês, eomungando,, nei;.se dia, 
e re~b.endo'.o necell$áflo estJmuJo par.a 
o · pro$$êgUlment9 . de 1ua vfüit 4e pie• 
dade. , Pari essas · reunióe.s p0dem elas 
i:onvidai: .aua:; am~as, ,e,spende~do-.se. 
assi)n s. um numero maior d.s l)eneticio:; 
proporciona.ão$ pot e~s prttiC11$ Pifo 
dC.W.S, . 

ne~ mes~- tarde· de :.12" 1W, ;Noyem. 
1>ro, a, P, U .. dê Sta. Cecllia' promoveu 
µma · r.e~pção. l).O:; f\lhtn,hos ae. stWoS an~ 
tlgas mocia.ãa$, · (le:;pe1tando, tanibem 
nel~.o imor a. ~ari& 8antl-sshpa, 

Todàs. as festa.s ml!lria.nas, du, 
rante · este ano Jubilar, .serão come• 
·moradas solenemente. ~~lm pcls, · à 
11ovépa ,;la, Imaculada. conceiçãO 
pt'Ortte.te · .reve,stir-:;e de extraord!nario ' 
brilho, rêallza.ndMe. de 20 de n1vem· 
b1-o ai · 7 de ·delll!mbro, ~ 20 horM. A 
p; Paulô de Tarw campos, PD. Bili• · 
po de- Ca.mpl.Jlall I.! , _antigo Vigarlo di, 
eanta Cecj!i,; · eá,berá '. d.ar inicio à. No~ 
ven·11,, devendo <1cupar ~ tribqna -~acra 
váriop óradoreis 4o clerq 'l'!ê. camp~,, 

r1Á · UNIAO s~ Jost Í>o DELEM · 

l'fOS$Eiguem, . -00111 grande entus1asmo 
ne.!Sa !?la l.JJJ.i4o a~ c~memór;i.çõe11 do. 
30.o aniv'er.sario da f"i:Jdação desse. ·f,O,,, 
daliclo niariano. Pcpois do êxito alciri-' 
çMo'' ~111o· seml!,na. de ~tudos, reaií• 
:,;;!.da ,de l7 a 23 ·pe Novembro -vão. a;, 
Fil)lai ae Ma)·iá, boje. 1mtregar-~ ao si• 
1.eJiçjQ e à 'luec)ltaçáo num reco14tinento, 
dur11,;ite q fll!&l ouvirão a paJavr• pl.edo~ 
ia ·c10 ~vmo;. Con~go ..,_ntoni~ Alves cj.e · 
Siqueira. Seguir•.se.~á, "e 29 . .de novem• 
bro a 7 d.e Dezernõro à$. l9;15 · ltot·as .. ·a 

· colocar ·no· Céu, entre. os princlpes · dt, 
seu povo?' . ' ;' . 

"Suspendemos aqui nossas. ·reflexões 
sobre os erros do "Sillon" .. Niio pre-1 . 
tend~mos . esgotar o assunto, eis que 
ainda· poderíamos ·chámár. vossa aten
ção sobre outros pontos igualmente! 
falsos e perigosos, por exemplo, sobre 
a maneira · qe cómpreendcr . o podet. 
éoercitívo · d,i Igreja. Importa, contu ... 
do,. observar. agora. a influencia dés-
tes · erros sobre a cpnduta pratica . d(). 
"Sillon" e sobre a sua · ação social." 

· )li.>rz, _p!l.ra aos pés da· Jr.iagell.J {la· Vir• 
gem, . recitar o . terço ou · doutra; form.& 
cantar ;seus louvores. E;·. a lampacia. yo. 
tiva permai.eeeu acesa sobre ~. a.Jt,!.r de 
Nossa Senhora porque; num • e;x:emplo 
admira;v~!'. de· fidel!Qa'de, as Filhas de 
Maria súce_deram-~e, lninterruptamente, 
nes.~ '. yisi\;11.. à, ··,i;ua. ~ma .Mãe. · 
. A noite, houve -r~cipção de 15 4spt0 

rll-ntei, .ei;ta.ndo. M l<'ilhaa .de Ma'fi11, em~ 
pen!Í,àda,s n11. conqul.$ta, . dfÍ Ol!~ras j_o; 
,,,m.,, .a-tim-de que -m ·ele:Ve a 100 p nu• 
mei:o das novp,s á.ssoCÍà41is nesw: ano qe 
f~ta,,. A- cerimonia realizou-se na lgrnj!l
'de. $anta C~ci!ia, tendo sidÓ' ás fitas, 
i;olenemeni;e, -<,nt,regues · por Moi~nnor 
Jos~ Ma~ia, Mç>!lteiro, .DP, vis11-rio de* 

. Solene · Novc1111, .'da ·. Ima,cula.ã,i; conéei
. çãQ, . devendo .ocupi;r a. tribyn11, ~ai:ra" 
cta ni>tàvelá oi:adore~_ :;ac1·~.. · 

Antei;.'diÉsÓ, porem, notemos â opór~ 
ti,midàde desta$ -pala:vràs de. Pio X. 
Hoje· em dia . o ar está denso. . de 
idéas scr.:elhantes, · a respeito .da dig
nidade humana. Será neces~rio que 

·os càtoHcos empreguem toda vigilàn~ 
eia, afim de não confundirem a 'l(er
dad~ira · dignidade huinanà pregada pe
lo Ca,tolicismo, com as varias contrafa ... 
ções que infestam o ambiente. Quan~ 
tas pessoas nãb· ha, em _nosso·. tempo, 
naquela triste situação descrita · pelo 
Papa, eorrepdo. alucinadas cm pôs de 
qujméras · funestii$J Çóntudo, jstçi ja .. 
·mais pos aéonteootá, se ol,servarmos 
escrupulosameQte as prie"ntaçõés pon
tificias, · perfeitamente claras e com
prcensi vell;. E.ltejamos convencidos .. de 
que tudo o que- se afasta destas ,nor-
fnall tão cristalina$, ~e vimos, acima, 
é. pura demagogia, · por· mais . atraente 

1·al. _ . · ., . 
,.No dia 22, foi condignamepte ,teste• 

ja,<la a Paqroeir11, da. :paroguia - santa 
.cac!lia; M w J}oràs :d~ dia, M .séde 
-reunirllm"se as. Fll!las de Maria. c11-sa
fias qu~- êon.st!tilém, na Pia União, um. 
dcpg,rtamento sol;) o nome de "Circulo 
de. santa. Gec.!lia.,'?. O llevmo. Padre Ar, 
llmlo; Vieira· l:l. ,J, pronlll)ciou uina COl'I• ' 
terencia de /$tange · proveito ; par,- ~~aii 
~enhora3, tocalizan<IO: ·· problemas . imP:,r• 
tantes aobre a F1>ml!ia, v;s.sa.s Filhli,<; de 
Mari11,,. cujoi; deverei; de e~ta,do não. pfr; 
plitêm uma 'treífo~iléi11, a.ssjdmi. Mil e.tos 
ela Piá. União os, q1Jais wnstítuçm ObÍ'i• 
gaçib par,. a:i ativas, pertencem à càt,e• 
{/Ol"ill ç!az .Filhas. ~e -:r,iarla, por devo~ 

TA~~ Dt. ~EtÔLHIMENTO PARA 
\ ASPIRANTES 

rtealiza·ae, hóJe, ~-1a;so,à~ l7. llo~ 
rp.s, . nq. Cóle!,:iCI &~unção, à alameda 
Loréna 665, uma. '' -rarde de Reéol!i i• 
mento" à qual .. deverão· comparecer to• 
elas às aspir3rtes da Arquidiocese. Fa
lará · às futura;, . Fllb~ · de Ma-i'ia o 
Revn,9, Padre Dr. EdUll,!'dO Rol:íe1-to DD. 
Diretor qa. .Fedêração Marlapa Fe'nu. 
nina. · 

FEDER.\ÇÃO MARIANA DE 
Ç,\i\lPINAS 

A 27. de ?fov~mbro próximo, a. Fede• 
1·aç:,;o -Mariana de campinu vai fe~te, 
ji,.r o JO.o aniversario ·de. sua, tundação, 
com . yárla:, soJenidades, entre as quajs 
uma a~mblela. que · se reàlizará no 
Teatro . .Munlclpal, e que ciêver'á. ser 
preiidld~.por s. :ll:,çcfa. Revma. P, Paulo· 
cje Tarso Campos; .DP, l:!isPQ, PiOCC$allO; 

que seja. Mas, continuemos. . . . · 
"As doutrhlJ!13 do "Sillon" . não fi_. 

· cilm apenas nos domínios da abstraçã~ 
filosofica. Elas são el;isinadE!s à juvén .. 
tude catolica, e, . bem mais. do que. is
so, procura~se viv~~las. O "Sillon" se 
com,idera o nucleo da cidade · futura; 
ele a reflete, po.is, tão fielmente quan
to· possível. Com e~eito, não. , existe 
hierarquia l')o "Sillon''·· A elite que ·o 
dÍl')ge ' pl'oveiu da massa' por sele!:ão, 
que1' dizer impom~o-Se por suá· auto .. 
ridade morar e por sua$ virtridesi Ne .. 
le se entra livremente, como livre .. 
mente dele se sai. Os estudos ai se 

MO VlMENlO'. M ÃRI ANO 

. fazerp sem· mestres, quando muito COll\ 
um cons~llreiro. Os cjrculps de estudOJ 
i,ão verr;ladéiras ·. cooperativas. intelec.., 
tuais, onqe cada um é a6 mesmo tem., 
po aluno · e mestre. A · càmar.adagem 
mais absol_u~a reina entre os membros, 
e põe ein total contato suas. almas: 
dai, a alma comum do ''.Sil)on". Defi-4. 
niram-na ·"uma amizade". Mesmo -~ 
Padre, quando lá entra, ababça a emi ... 
nente dignidade de seu sacerdoc:i&, e,. 
pela mais estranha inversão de papeis, · 
sé faz aluno, se . põe no·'. mesmo· nivel 
dei seus jovell$ amigos é não é maill 
do que llm camar:i,da." 

INSTALAÇÃO DA 'FÉDJl;RAÇAO" DAS' 
CONGREGAÇÕES MARIANAS _DA 

AR-QUJJ,)IQÇESE PJ; GOIA:l 
• . /1 

Sob., a· presidenc!a do. ~ymo, Paclri, 
Jacinto. Fagundes .. e com a presen·ça 'do~ 
Revmos. Padre "Valentim Rodrl!jues. e· 
Padre Humberto Pieroni, .toda~ 41,l! qon
gregações Marianas d.a cà.pítal (je _qo!az, 
e. outras associações. religià~ai.. tev~ lti•. 
gar, a 29. de outubro, dl,- de Cfülto-Rei;. 
na se.de provisória da e .. M. da :Pa1·0-. 
ciúill- de Nossa _seiillo~a ·J\uxllia.Qo»11,,,'. ,a· 
instalação oficial da Federa.ção. da~. 
Congregaçiics Marianas da Arquidiocese 
de · Santa.na,; cllô Goiaz. . · . , 

·A~rta a l!l!s.5ão. com o hino da.rs CC. 
MM., cantado pór todos. os presentes, . 
tez-se a. . leltu1·à. çla portàri&, bà.~11da. 
p1?lo E;Xll1.0, Revino. .l;lr, oom ·inianuel 
oomes de· Oliveira, . nomeando· o primei~ 
ro Diretor da. Federação, cuja escQlba; 
(lé maneira. feliz, · recaill na pes.5oa,· . do 
~evmo: Pe: Jacinto fllllllllelf$. , , . · .· 

Este, depois. de discorr:r: sobre a il}'l•· 
portancla e fina!íclade- eia .iJ'lstltuiçâo; 
que 01·a se fundava, tomo' órgão otie11~ 
ta.dor,. !ncrementador t. çoordeuaé!or. (lq · 
movimento mar~no; em Ooiaz; 11omeoq . 
~ .sua prlmelrà. diretorjª, àli,$lm ç911stl• 
tuida: · 

·Presidente: Ma.rio Qalvão Flllio, · 1,q 
secretario: Cristovam Prancil,cq e\' AviJ1t; 
tésoureü-o: João , ~qrlgul!S; Cótmlho 
:to secretar!q: .JOã1> M4rtln.s de sousa; 
éonsell:Ío - Cle!ilJérativo: Newton • Fa.ra• · 
nhos, Wl\sç,n Ci6mes ~ -óto aonácchl. 

A · seguir, O presidente, ~1;: Mar!o Gal• 
vão ~ilho, tomando ·a pa)avra, proteriu 
brilhante aloctlção coµg1·atulator1it; ,té1·~ 
minada . a qÚaJ -o ~vmo. Pe, · Humber• ' 
to Piéroni pronunçi<>u p1·010,ftaita . paie~,; 
tra álusiva . ao Jl.5SlllltQ, aendo aa au~ . 
·ultimas pá.lavras cobertas com l?nga 
salva de i;íáama:s, .· flze~am•ire ouvir al, · 
i:= nuniei:o!l de piano e ç~ntlcc§ 01#;, 
onicO~, · sendo encerrada. a, ~o\il!âO ~Ob O 
eom do lúno pactonal. . 

DIA . DE· REC()J,HIMENTO DA· li'l1l• 
. DEJtAÇ40 Pl1l PO'.fUÇAl'U 

O~nt1>1·me a \llll~ .1ouvave1· tradici9· IÍ 
P.~& atentt~, L'lll: ~ · i:l.9§. '-2ll&re111c112.1 

e das congi;egaç!Se,s da Diocese, a· Fedé~ 
,ração d.is CC. MM. de Botucatu irá, . 
promover, no próximo <:lia, 17 de ele~ 
zembro, domin~p, um dia de rll(lolhl• 
meJJto, no .sem.i11arl<1 Dio~~an9; São · 
convidados a d~le · pa.rtlclparem todo.a 011 
congregad03 de Botucatu · e tódas as 'dt~ 
retorla~, . dll8 congregMões . da Dioces~. · 

O que deseja principalmente a Fede~ . 
'tação é. ·o comparecimento das direto~ .. 
r.!a~. ao menos do presidenhi, de tôdas 
as ,co11gregaçõe:;,- pois c;i áto principa,J 
dê.s~ 'dia ~e1·ã uma.. reu11!ão dos presi• 
dentes .. · ' 

{OOO CAJO&.ICf,1 
' •• y • t • ,- o 

, •~LE(il0NARIO" 

· Abstemo~nos -de- cómentar a pas.sa .. 
gem a~ima. F~le apenas a vóz do: Pa,. 
pa. : Observe.:se, entretanto, a per.fei.;. 
ta congruencia des'tas atitudes com a; 
falsa noção. de dignidade humana f• 
desçrita. · 

, Instituto Mo~ef no 
, PRAÇA DA sn N.º 163 
'. _ S.i\O 1'4ULO -Fundado em 1917 -

DAt"I lLOGRAFiA 
'-fAQt ••GRAFIA 

O Melhoi EnsiM 
E'elo .Menor Preço 

' 

'PARA FORTALECER -SEU CORPO, 
manter o,sistenrn nc'rvoso, Q a111mo· e 'a calma, ~lrt condições 
de enfrentai,: às lutas da vida e a inquietação, dos. tempos atuais, 
ri ii!-Pa~imento e a incàpacidade para esforços prolonga:dos, o 
dc:sa11imo e a. tristeza, é indispensa:vel uma medida salvadora. 

· Hoje é-sabido que a principal causa desses male$ que tanto 
aflig-enl a Humanidade, é a hripiireza elo sangue (Sifilis), 

I' . 

A ação auxiliar no tra.tamenfo da Sifilis do · 
. ~ 

-u~~nf(J~j, 
. $ 

é i·apicla, ma.nifestà,Sll! logo 110 fortalecimento do sangue, nor
maUs:i.ndo a circuJação e o trabalho do coraçãó, aca1tua11do os . 
nervos, de$pertando a bôa clisposição para o trabalho, para vida 
e todos seus enca.ntos. . ·. · . · · · . 
· Ps'amio algütts vidros, g9za.rá a felicidade de viver. 

N.o 98-'- EC.· 



São Pau1o, 26 de l\oyembro de 1944 

E:VANGELHO 

FIM DO MUNDO~- FALSOS PROFETAS 
IJL. TI MO DOMINGO DEPOIS. OE PENTECOSTE~ 

(24.0 - S. Mat, XXIV, 1S-35) 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discipulos: Quando virdes a abo• 
itlinação da desolação, predita pelo profeta Dani~I, fixando-se no lugar san, 
to (quem lê entenda), então, os que estiverem na Judéia fujam para os mon, 
ies; e os que estão sobre o teto não desçam para tomar alguma coisa de 
sua casa; e o que estiver no campo não volte a tomar sua tunlca, Ai! das que 
estiverem para dar a luz, ou amamentando naqueles dias! Rezai, porem para 
que vossa fuga não aconteça em dia de sabado, ou no inverno pois que ~esses 
i:!ias haverá grande tribulação como não- houve desde o coriieço do mundo 
atê ,agora, nem haverá jamais, E se aqueles dias não fossem abreviados não 
se salvaria ningucm; mas, em aten~âo aos eleitos, serão abfe·viados llf!U.eles'dtas, 

Então se ali;uem vos disser: -Eis, aqui está o Cristo, óu ali, não lhes deis 
credito. Surgirão, c;om efeito, pseudos cristos, e pseudos profetas e farã9 
grandes prodlgicis e coisas admlraveis, de maneira que induzlriaii,' ao erro, 
se tal fosse possivel, a~é aos ele_ltos. Eis que vos predisse, Se, pois, vos dis'. 
serem: Ei-lo, está no deserto, não saiais a ve-ló; - ei-lo no interior da ca·sa 
não acrediteis. Pois que, como o relampago que sai no oriente·. e aperece atê 
no _ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ondé ~uer que esteja 
o corpo,. aí se reunirão tambem as aguias, . 

Imediatamente depois da tribulação daqueles dias, 0 sol :se, obscurecerá 
! a luz não espalhará sua luz, e as estrelas cairão do oéu, e as virtudes d~ 
céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho· do Honiem; e 
todos os povos da terra derramarão lagrimas de dor, e verão ,o Filho do. Ho, 
m·em que vem nas nuvens do céu corn grande poder e majéstade. E ~nviará 
aos seus anjos para, com trombeta e altas v~zes, congregarem seus eleitos 
dos quatro ventos do mundo, do mais alto dos céus atê suas extremidades. 

Da figueira tomai a comparação: quando já seus ramos se acham ten, 
ros e começam as folhas a 11ascer, sabeis que está proximo o estio; assim, 
tambem vós, quando virdes ~odas estas coisas, sabei que o Filho do Homem 
está proximo, já se encontra à portá, Em verdade vo~ diao não pa~sará esta 
;eração, atê que estas coisas todas aconteçam,, 

COl\IENTARIO 

Este trecho dos · Santos Evange
lhos, res·ponde a uma dupla ·curiosi
dade dos Apostolos. O casu se pas, 
sou assim. Entrara Jesus triunfal
mente em Jerusalem, para daí sair à 
tarde. afim de repousar fora. Acom
panharam-no seus discípulos, e com 
Ele, sentaram-se sobre o monte das 
Oliveiras, de onde descortinavam torla 
a cidade. A ~ta vista, e consequen, 
te consideração, julgaram os dis
cipulos oportuno pedir ao ·l\leslre 
um esclarecimento sobre dois pon
tos de, s\Ja pregação. Um acerca do 
tempo ele sua segunda v'inda ao mun• 
do; outro, mais proxizno, a respeito 
da destruiçã0 de Jerusalem, . pelo 
Salvador 1n·edita Jiavia alguns mo-

. mentor'. Eis a pergunta dos Aposto, 
los: "Dize-nos, quando P.stas coisas 
vão acontecer (a saber, a destruí• 

'ção do Templo); e qual o sinal ele 
tua· vinda e da consumação dos se
culos ?" 

Na resposta de Jesus Cristo. rle
vemos atender a este particular pa· 
ra que a entendamos bem. Jes1Js 
respo1ide às duas questões; mas, 
porque a destruição d.e Jerusalem 
significava a consumação dos secu, 

· los, em sua éxplaoação profetica,. o 
· fia!V'ador entremeia prediçõm1 que 
sn referem à destruição de Jernrn, 
lem apenas.e com outras que só &e_ 
l'eferem aó fmat dos tempos. e umas 
terceiras que proximame11te acon
teceriam ao tempo do arrasameuto 
d1 cidade santa; ,mas que ter:am seu 
antitipo no final dos tempos. 

* * * 
Como ql)er que s_eja, a Tgn~ja ao 

nos própor este evangel110 à medita, 
·ção. quer qlle reflitamos sobre . o 
juízo · final, e a vaidade· das coisas 
terrenas. Este pensamento levou 
muita s-ente à penitencia, éncileu o 

· dese:'to de homens e povoou o céu 
, de santos. 

Imaginemos o som espantoso da· 
quela trombeta, resoandô sobre utn 
deserto de cinzas,, a que terá fica
do reduzido ·"este· formoso e cl!lata-

, do ,mapa", abrindo ·os célls, rom-
pendo as sepulturas, e vomitando os 

· danados do -inferno. E todos ali co:1-
. gregados junto ao Juiz inexoravel, 
que nesse dia das contas - pois o 

· das l\Iiser!cordias terá passado 
. prescrutará · os mais reconditos 11w· 

anclros de nossa conciencia, aí des, 
- cobrindo nossos mais ocultos pen, 
sarnentos. nossa inalicia. a trama 
nefanda áos a,rdis que tecemos à boa 
fé de nosso proximo, para não falar 
nos "Ide, malditos, ao fogo eterno; 
qu~ estave aparelhado, não para. vós, 
senão para o demonio e seus anjos: 
nias já que assim o quisestes, ide". 
Depois, a terra se abre, o Inferno 
absorve a todos, fecha-se e com~ça 
a Eternidade. Começa e nunca se 
acaba, antes está sempre n·o come· 
ço, eterno começo, ele eterno sofri· 
lllento. 

j • vêde se este pensamento, hem 
tns,ditaclo não leva .os homens a ~e 
(> lterrarem vivos, para não ressus, 
citarem mortos! 

* * "' 

Este évangelho tem preocupado l\l!l 
espíritos em· todos os tempos: No 
decui,so da- Historia,. é frequente en;, 
contrare1il-se pessoas entregues à, 
p_esquisa de equações 1;11t1:e os sinais 
d~ fim dos tempos preditos pór 
Nosso Senhor, e os fatos seus con
temporaneos. Já. no · te11ipo' de São 
Gr<igorio l\lagno. este grandé Papa· 
se convencia da Proximídàcle do· ter, 
mo destes nossos sec.ulos to11gos é 
amargos. E realmente, qualquer es: 
pirito reto ha de se preocupar com 
a desordem dos costumes e a de• 
sorient~ção das intellgencias que, 
em 1na1or ou me11or escala infel!z, 
ménte, sen\pre ei;istfü, ' . c~nsoante 
a'! uilo da~ Sagradas · Escrituras: "o 
espirita ôo homem e· as · cogitações 
de se11 co1·ação · inclinam-é e · para o· 
mal ,desde · sua a'tlolescencia ". 

Ao lado doa crimes e. pécados, uas 
calamidades e castig9s lnfljgidos po1· 
D2us, que ·fizerain llll)itas. almas re
tas· temer o tim dos seculcis, tam· 
bem apareceram, em tod.os os tem
pos, os falsos cristas· e os falsos 
profetas qtié ·sedn:iiram· a n1uitoR 
com pa..smo. de . outros,. pois o cami'. 
nho da .salvação af está,à vista e ao 
alcance. de todos. E a. .. lg1·ej:l Cato li; 
ca, sua doutrina . e · seus preceitos~ 
Hoje mesmo em· dia, quem ·não-· verá 
a atualidade dest.a pagina· que Viei· 
r~. escreveu . no secu)0 XV!l, ·111os
trando como Messias· 'e SalvadClres 
abundam em todó ca1rto: ~u111 ha
ver'a -de· diier que · ele era O, M~s
sias, porque a ele se eleve a nos~a 
redenção: Ipse veniét et salvabit 
nos. Outro haveria· de. dizei·: que ele -
era· o l\fest'iias,· 1>orq11e so]?rê seus 
ombros carregava toelo ô peso da 
l\[onarqula: · Cuius imperium super 
'humer11m elus. ôutro'haveria de di• 
zer que ele era o ll!essias porque o 
seu conselho é o nosso anjo da guar• 
da: Et vocabitur magni cons'-1\ ah
ge!us. Outro haveria de dizer que' 
ele \ll'a o l\Jesi,ias, porque 1w . sua 
pena, consiste a· nossa saude: Et 
s,,11 itas in pen is eius. Outro ha ve
ria de dizer que ele era o Me,rnia8, 
porque a paz que éste_s anos se go. 
zou, foi. fruto da vara de· sua jutli· 
c:a: Erit eius iustitia et abirndont ia 
pacis. Out1·0 haveria de di~e1• que 
et·a o Messias, porque ele· é o DBus 
das armas que com seu . valor n<Js 
sustenta: Vocabitur uomeu ieu~' 
Deus fortis, · etc?" / 

De tato, . não andam por aí1 hl'l· 
mens e doutrinas a ·apregoarem a 
derrocada da humanidade - e· mes• 
mo da Igreja - a quem só eles e 
seus sistemas podem salvar? ,Jâ n1io 
M disse que o deinon!o de Hitler 
clleria · uma cruzada àe l'ege11eraçíio 
e defe~a da civiliz.:i<::'io <:rlstã.' an1ea
çaclas intei·na e externamente pel:,.s 
força~ dissolventes da- crlstanclad·t-? 
E muitos não acreditaram!? - Jà. se 
nãô insinuou - pois afirm'a-lo seria. 
temeridade.- tiue a fgreja hojl!) 1Lão 
representa o pensamento genúino de 
Jesus Cristo, é a salvação ~stá· 11uma 
volta ao espil'ito e à Vida da cristau
darle primitiva? - E · qu~i1tos não 
perfilham esta· 011in!ão clarà ou ocul-
tamente!?, · 

Eis. que todos sào falsos profetas. 
Não foi dado ao hJ:Jmem senão; L1m 
nome em ;erue se encontre· a. salva, 
ç1io: Jesus Cristo. m este só se en· 
contra na Igreja Cato!;ca Apostollca 
Romana. O que não for càtolico 
apostolico romano, só pode ·gernr 
confusão, desordem, perdição eterna: 

* * * 
"Não, Venéravl!is Irmãos, e 

r,reciso recordar ehergicamente MS· 
tes tempos de.· anarquia social· e ln, 
telectual em que ta.da um se arvo
ra e111 doutor e legislador ...., não Sê 
levantará .i.· !cidade ele 'maneira. clF 
versa daquela como Deus à: cons
tmiu, não· se edific;arâ. a sociedade, 
se .a Igreja 111io lançar . as base~ e 
não Jhe orientar os trabalhos. Nfi.o, 
a civilização não · estâ 11ara: Eel' 111, 
ventada, ou á clcladê nova a· e!év.ir, , 
se ·nas nuvens. Ela existiu· e· existe; 
é. a. ciVili~ação cristã, é a. cidadé ca
tolica: não se trata a üão ser de 
instaura-la ê restaura-la sem cessar 
s·obre seus fundamentos uaturais e 
dlviuoR, contra os àtaques, SCQl}'lre 
renovados <la. utopia maJsã, da re
volta e ela i1{1pledad~: omnla ln;;• 
taurare · ln Chrlsto, 

_ "Houv_e um tempo em que 'cr,e 
Sillon" como. t.:t) e1•11, formalmeute 
,catolico: . . Ve:o · o moiuento ém que 
ele ,se' modificou. Ele ·deixou a éa,!a 
úm sua relig!ãà ou sua !ilosofia. Ele 
deixou de qualificar-se a si mesmo 
de "catolico". • . Foi a epoca do 
Sillon J11aicr, Chamou,se para a 
const111ção da cidade futura todos 
os obreiros de toda!! as. reliidões e 

· ·de todas M seita~. Não- sé lhes pe· 
dlu. senão que abraçaSSGIU O . mesmo 
ldeal. social, que 1·espeitassen1 toda/!! 
as crenças e que. trouxessent ce1·ta 
contribuição ele forças· m9rais, C~1·· 
tamente, proclamava-se, os · che(~s 
<lo snfon colocani aua !é religiosa 
acinia de tudo .. Ma1, podem dés ti-
1·a1• aos outros o direito .ele h·1111·il· 
sua e11ergia moral onde· O podem? 
Em troca,· el.e11 qi1el'em que os ou
tros respeitem. seu direito, . d'e bns· 
ca-la na fé c11-tolica. Eles pedem ll_Dls 
a todos os qüe ,deseja1u transformar 
a ·so'c:eclacl&· presente 'no sentido ela 
de111ocra.cia, de 11ão se repelirem 
lllllttiamente por Caµsa de suas CO\l• 

v!cr,ões moso!!cas 011 1·ellgiosàs que 
o~ possâm separar, mas :de camiuha
rem de 111~os dadas; nãa reúuncian
do .âs ,suas convicções, mas procuqrn• 
elo· experimentar· no tefreno das rea
lidades. prati(ms, .. a· excclencia · ele 
sua~' convic(!ões vess·oais. 'ralv~z MS· 
te terre110 da em(tJaçãó éntre a1ma'~,. 
lie:adns a. d'fereutes convicções reli• 
giosas ou filosoficas, iioder~ reall· 
zàr'se a. hnião. - E deplarava,se ao 
memuo tempo. ·.(.como se tal pur1e·$ 0 e 
reallzar-se) que o pequeno Sillrm 
catolico seria a ah11a do grande Sil· 
lon COSlllOpOlita. 

':ims af, fundada por catol'có:i, U\!la 
associação· interco11fessio11al. i;ara 
trabalhar na reforma cfa civ:liza~ãn, 
cbra Teliglosa ent· prinÍeira ·plana~ 
porque nã-0. ha verdadeirà civ!ll~f\· · 
ção sem civil'zação moral, e 1iã.o ha 
vereladeii·à . ciYillzaç/io moral sem· 
,·erda.deira· religião: é uma ,·e:·dacle 
deti1onstrada, é um fato bjstorica.· · 

·Mas, o qu~ é ma's estr~11ho nin
<la, apavorante · e contr"stador ao 
mesn10 tempo, são a .auda.cià e !e-. 
viandadé· clé espil·ito· ele home1fa que 
se clizem católicos, que f;o11ham l'~· 
fundir a sociedade em séméllumt.es 
condições; e _estab~lecer 11a . ten:,a; 
acima da lgreja c:atol!ca, o' "Reino 
da .Justiça e do Amor" êom ·obfoiros 
Vindoi; elo tocj;i; a parte, de todas 113 
1·e!ig!ões ou se111' religião, com 011 
sein crença, desde que eles. ésq\fe•, 
çam o .que os olYlde': sua:;i co!Wlc• 
ções . religiOSl\S. e filosor(cas, e !)D• 

uham em comum o que ·os une: um· 
gelléTOSO idealjSlllO e fOl'SM, lllOTaÍlí 
tomadas "otí<le eles pudere1u ·•, 
(Pio X,.-' 20 S-1910), 

Perdocni-11(/s . esta l:luga çi_taç/io ·· 
do s11nto Pad1·1;,_ na Encic'iQa .--.m 
que. cond~nou o movimeuto social, 
l'elig:óso·demccra.tico ··. íraricês "Le 
Sillon ". - Sua oportunidade 1nesuío 
1>ara · nossa gente, sua. necessicl:lde 
numa epoca em ·que as iriteligencia~ 
parecem se t.echar a raciocínios, 
bem· j11stifica. nossa citação; bem co. 
lllo de1uonstra .a conveniencla de· 
uma aplicaçãQ do Evangelho )ire· 
·sente à nossa ep.oca, 110 s.enticlo· (Íe 
ne,s cl!amar à vigi!aucia para ·conser, · 
,·armoa a integddade · de- 11ossas . con, 
Vieções religiosas. Jan)àJS ;nos'.esqlle• 
çamos que. ''a felicidade tei11po1'al e 
eterna. Je~us Cristo; con1 ·soberana, 
autoridade, concede ,soh .esta concli• 
cr.o de qne se faça parte de. sett· n,. 
banho. <iue se aé;eite, sua doutrina, 
óne se ,11i'atique a virt1-1cle e q_ue ~e 
cleixe cloutrínar. e guiar ,por ·pedro e 
seus <St1cessores (Pio X, mesma En• 

cic;licll) "· .. · · 

N este primeiro CElntenario do 
nascimento do grande Bispo NOVA ET VETERA. 

tl?GIONARIO 
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c,s 100.000,·oo 

• ·, ·-_-· ·-·-~~·~ -·~ . - ..... -;~ r· ' ··' . --, ···--· ; ' . ~--· ," . . ,-. ...... -~r ~... ' l .... ·_ ; __ ,. -., .. -.. ~__.,;-~~ ,,.;., __ __ ,, __ 
' . . .. .. . . . . - -· ' .;.. ·~ . . . . . . . '. ' . 

Notas Missionárias 
Soldadoa ·· arriericahoa ajudam as 

Miaaõea 
O Revmo. Padre Haroldo Rigney S. 

V. D. ·antes. ele toi·nar-.se capelão _elas 
forças aéreas a merícanas, fôra inl5si0• 
rtái·lo: em Costa do Oura, da Afric;i,, 
C\lnslclerando o interesi;e missionário, 
quo· .tanto lhe ia· 110 coração, i:ião é de 
admirar . que os .homens sob sua dire
ção e~piritual se tenhain en'tt1siásmac10 
pela obra · 'missionária. católica da · Afrl• 
ca;.. Genero.sas . coletas mtssionàrias 
feitas, por in!ciat)va clQS próprios SOida• 
doo, multo tem ajuclàclo aos missioná
rios do Revmo. Pe. Nosei-. 

(CÍ1ristia.n Family) 

Mârtirea na China 

S~gundo n· r,ivisfo. "Apostolicum "; em 
três séculos (l639-1J39) morreram na 
China, 'em -testemunho ela Fé, 293 Pa~ 
dres,· 'rrmãos e r~liglosos .(61 ela ordem 
fl'ancll!cana, 49· cl~ Mls.sõts -Extrange1• 
l'M de Paris, 17· 'Jesuita-', 36 padres se
cU1a1'es, etc.), (A ,Messe, yu;-44) 

Bi_&po · indig~na de Anão 
o Pelegado . Apõsto!lco da · incloch!na 

Mons. Drapie1:, ,ia.grou elll Junho de 
1938 ç>' novo Vigafio Apostólico de 
Vinh, Mons. l,ghô Thuc .... O novo Bis
po tem 40 ános e pertence a uma elas 
fà.m!Ílas mais notá veis ele AnãO. Um · 
d?· ieus lm1ãos. Já foi , miJJistro, outro 
tal· ·_gôvernador • da, Proviiicla. Seu · pai, 
man~ira ma1,.· simples e distribuindo es
aiµrj,a; que riqui&hno, viveu .sempre da; 
molas · 'abundantíssimas pelas obras dé-
cai-idade. · 

A· luclC/china t~m hoje 1.226 padres, 
!n<lil;enà$, Mons: Thuc ê o teréelro bis;; 
po ;mamtta. (A Messe . .- IX·H> 

A França: merece aplau;io&. 
Sabia que a França, no ano de 1943, 

aumeutou ·' de 111uito as contribuiçõ~s 
missione.ri~? $ubiu a 15 milhõ~s (le 
francos ! · .Mmiravcl 1 E ju11:amente 
quamlo e!.'\· p:Í.S$1t po1: gr;i.n{!es · nece&>i
',;l.ad~$, sotre.ndo · tanto e V3ndo tlintas . 
1;úi~1ai.! M~fllW aSlibn nli,o diminU\li seu 

am:-i-, entusias·mo .e generosidade cm 
.favor· das ·mis:;óell. (F!des, VI-44) 

Cresce o catoiicismo. na 
lnsulindia 

Em 1914 llavia. :cm todas a.s Indias 
HclandGsa.,, conhecidas tambem pelo. 
110:ne de Insulinclia., flo. ooo católico~. 
Hoje são 493 .. 000 

En\ 
a.ctultos 
Vll-44) 

1937 toram bati:;a.ctos 15.000 
e 2~.ooô meninos. <A Mcsi;e,' 

Organizações · missiol'!arias 

· Existem 66 · organiz:i,çõcs mwsionárias: 
1B., Orclms,, ~5 congregaçõ2s rellgiosas 
( ctestas 9 exclusivamente missionárias) e 
13 seminários de Mi.5sóes. O número ele 
sacerdotes independentes cl3 qualquer 
destas organizaçoos; sobe à 354: 

(Agencia. ~i.sional - setembro 1044} 

. Ex~mplo dign9 de imitação 
' ' 

O Mh1iste1·!0 dos assu11tos extrangci• 
ro~ da ·Es):>anha conc~dell ô crédito ele 
15. 000 pesetas, _para as missões cató• 

. Jicas no e.strangciro. O preambulo ela 
lei publlcâcla no Boletim Oficial 'dizíá. 
que o· governo .r;solveu prestar essa 
ajuda material tendó · em vista o enor
me traJ?alho que realizam cm t~clos os 
ramos as missões catolicas como se viu 
r,11r ocasião do. e~posição de cultura mis~ 

· sionarla. 
(E! jJVCn misi0Ml'I>, IV, 44) 

A Chinà não é pagã 
Por ocasfüo da sua estada no Ca

nadá su:i. Excia·. Mons. Yupin, Vigarío 
Apostolic~ de Nan!{in, concedeu entre
vista. aos jornalistas respondencloC:l!ws 
as pcrgu11tas. Entre outras cousas cle
clarou: 

"Não Ignoramos estarmos compromc
tiq,s cm uma tarefa imensa, porem, 
co11flai11os ,em Deus, que não nos pode 
abanctonar. A nosen impressãJ da. China~ 

cto um pais pagão, o que é erró11eo. A 
China não · é pâgã. Deacle 50 seculos, 
que conta como nação pagã, . eia. crê em 
Deus. .A.lncla 11ão. é cristã não obstante 
crái. cm Deus porque crê na, Justiça ~u-

chá de canela bem quente 
çom lou 2 comprimido~ de 

. , ~-------------------.... -----------... 

prema, que se identifica com o })l'Ó• 

orio Deus." (Agenci.a Misional, V-44) 

Gratidão dos · prisioneiros 
Em cartas ao. Exmo. Mons. Marella, 

Delgado Apostólico no Japão, os . pri• . 
'sioneiros de guerra expressaram · sua· 
gratlctão para com o Santo Padre pe
los auxilias que lhes tem prestado. 

(Ch1·istus, ag. 191.4) , 
.Academia Mi.ssionaria-semmario do 

Espirita Santo · 
S:uito Amaro - São Paulo 

O Revmo. Pe. Geral da s.v.o. 
nomeado Consultor do Santo 

Oficio 
· Extra:mos da "Acta Apostoli

cae Sc<lis" ele maio deste ano, 
pg. 159, a seguinte noticia: 

!'Com Bilhete da Secretária de 
Estado, cm clat;J. de 15 d~ maio 
de 1944, o Sai1to Padre, Pio XII, 
felizmente reinante, dignon-se 
nomear ao Revmo. Padre José 
Grendcl, Superior Geral da so·· 
ciedade cl0 V crbo Divino, Con
sultor da Suprema· Sagrada Con
gregaçi'.o do Sallto Ofició." ' 

Esta 1roticia alegra a todos os 
brasileiros qué se acostum<1-ra111 
a ver nos I:.R. PP. do Verbo Di 0 

vino missionarios zdosissimos, 
muitos dos quais se empenham 
no trabalho pastoral entre nós. 
O LEG ION ARIO congratula-se 
especialmente com os mem]Jros 
desta Congregação, . pela alta 
confiança com que o Santo Pa• 

· drc distinguiu ao seu Superior 
Geral, pois conta muitos aí11igos. 
e colaboradores entre os · mes• 
1110S • 

LIYROS 
···REC·EB·IDOS 

CATECIF3MO 00 . .+.POSTO• 
. LADO . DA O.RAÇÃO. Pe. Jo.~ 

.l\I. Petazzi S, J. Editora M.eM.a. 
geiro do Col'ação de J~!IS ~ Riei_ 

O aspecto despl'é'tencioso com q_uá 
se nos·· apresenta este Jivriµho, ·podej 

. fazer supor a .muit'as pessoai;, Í!.i(;pe• 
cialme.nte às que acreditam em $Pª• · 
rencias, qÚe se· t~ate d!f obra sent 
maiór inte1·esae para .quem jâ se on• 
ccmtra ,ayáuçado eÍll C.Qnhecime)_ltO~ 
religiosos.' · 

Cometeria, 110 entretauto,. grave cr-, · 
·ro quem assim 11ensa~se. De ·fato1 
éomo diz o autor 110 p-refacio, aclotnu• 

.: se o. tipo .de catécismo1 . isto é o me-
todo de perguntíls e vespostas ·PD1' fel'. 
''o,mais âdataclo·a uma. exposiç~o t:!a• 
ra'e 'metoclica· ela verdll.çle". ,Orá, ips 
dias que co1:rem, nadá .. n1ais· acerta,101 

.. do que expor a verdade com -metodq 
e clar\'lza. · 

·0> IiVl'O é um pequ\~110 gl"O.nde te, 
souro.. A finalida~e do Appi;tol1vlo 
<la Or11,ção é, como. se pode )er r1a:s 
pr:meiras pagin.i.s, ''Pr~mover a"g'.o• 
ria de Deus e . a·. salvaçao. das ahl1a.;;, 
istà é, o. reinado· do Co1•ação de J ~-·· 
sus especialmente 11or meio da pre• 
ce em união··com o mesmo, Coraçri.o 
Divino". li:, pois, o ideal do YeT(1a, 
cleh·o Catolico. Más ·como. será pos• 
sível i::olimar tal id.eal? · A respos,a 
enco1ltra•se então nas paginas s~· 
guinteis' do opusculo. . 

Sendo tu11dado em ·1844, o Apo~to• 
lado da Ora_ção, vem desd!l essa d~· 
ta, não só fazendo um bem incalc\tlâ• 
vel . às almas mas, igJ.l\llme11t a, · 
atraindo oobre seus· associados· 11.s 
maiores bençãos elo Coração dé Jesus. 

Diz: u0 entretanto o autor, . ainda, 
no. prefacio que .,. Neste oimsculo .nós 
insistimos ele n1odó especial sobre· o 
espírito proprio elo ·Apostolado' dâ., 
Oração; -pois , que (lesta obra, como 
elo aui·eo livrinho <!o t;ll'.erçlcios ,le 
Sa11to lnacl_o. 1íocle-se co1.11 :razJo afh·• 
mar que ·a letra .é- nada ·e o e,spir!to 
é tuJo" .. _É verdade legiti.ma. e fnso• 
fismavel ~ andou n1uito 'PE!U1 o iµito1•, 
dedicirnclo . um capitulo ·1ntejrQ, por . 
sinal · ao ·mais .extenfo de· t1Jdo~, · 
esplrito do ~postolado da Or.i,çí!.o. De 
fato, '.somente lltnà. pe~soa. quê -te11ha. 
bem compreendido o · espirlto ;jes• 
ti ob1·a e· que poderá segui:Ja e- pra. 
tica-la ~ticién.tement-e.' · 

o q_tJé agrada sobremodo· neste lt• 
vro é ~ cunho pratico (!as suas ·lições, 
qlle sã,o laceis de ler e de se com• 
preencler1 . · · ' 

Seria,,_ pois, dEl grande.· .v;i,ntage01 
,pá•·à todos· o,i; ~to1icoi; que' oompr:\s• 
sem ésta pequertó <:áteclsnió, Q 9u11J, 
poderia senl 1nel'.lo cllàmar-se euci• 
clope,rl:a vortatil do, A.p.ostolado da, 
Oração, N éle al)reud~·sé' borno é .fà• 
cll iier aµostolo, 110 ver~àdeipl . ~ell• 
tido da palavra. · 

Dr. Du.rv~I Pradó 
R. s,•nadur l'aulo .a,;~1,JJn, tli 

i,o an,t, ~ !SBIIIII · 31~. • U • 'lf 
j Esq, ·,1,. t-lUR Jn,é 1:tn11tr,uilol 

<;:01119.1 com hnra . m11,r~11~11- iioio T,1., ;-nn · 

.efeito,· trinta 'li uma potenQia$ maço• 

· de Olinda, nada. mais .. justo 
qt•e lh'l consa&'l'emos a .presente cro• 
nica d~ transcrições. 

F'oi D'. VJtal uma vitimá das tra
mas elas forças secretas, que naque
les tempo~ estavam. aqui no Brasil 
e np. Europa, no apogeu. de sua luta 
aberta contra a Igreja, Ora, é comum 

Estarão mortos os inimigos de D. Vital? 
· nim!'s estavam repre5enta.da1:1· no Con• 

gresso, ·:graças à iniciativa cf11s ·loJo 
mar.tlnistas; aH se censuraram "11s 
ignwanclas e as: faltas da m~ço.ua. 
ria tranaesa" .. e fez-se lu.-; i!IObre os · 
;meios de apressar a "enotuçãon · que 

'dois meses an~s o, trjpiuliado Hl
i'am havia precon!zatlo- ,11a "Ac.acla'~ 
(março de isos): _;_ toni~-l!e· neces• 

· tratar-se a. maçonaria con10 coisa do 
passado, que boje ainda perdura em 
algumas lojas tlesmoralizadas, fre
quentadas por aríti-clel'icais notorios 
e quasi lnofe11sfvos pelo ricliculo oe 
que se cobrem. Qualquer éolsa pare
cida' côm o "Rotary Club''. 

Torna-se portanto muito oportuno 
)Jerguntar: - estarão · realmente 
mortos os inimis-os de D. Vital? 

\ 

* * * 
Não nos refet'imos à ação POlitica 

<las força~ secretas. O LEGIONAHIO 
por mais de um;i. vez já forneceu aos 
seus -leitores farta documenta~ão que 
prova,• as origens maconicas não. só
mente do oomunismo, 0 que é eviden· 
te, mas tambem do naiismo e do 
fascisll}o, em que peze a demagogia 
em contrario destes clois mons\l'll'>· 
sos r.\ovimentos po!'iticos 11Jocler11os, 

· Queremos 11às referir às atlviclarlJ>~ 
diretamente,.ant!-catol!cas das força~ 
sec1·etas. Neste setor não ha duvida 
que do 11111 modn geral houve uma 
completa ntudan<:a de tat!ca em rela
ção aos metodos carbonarlos de 
meiados. ·elo seculo passado. Long-e de 
diminuir ·a violencia de seus ataques, 
as forças secretas apenas rnsoJveram 
.agir COll' mais éautela, baseadas, 
quem sabe, em parte sobre oi; efel• 
toir ben'eflcos. para a Igreja dessa per• 
segujção direta q.ue cria martires, 
t.2.m2 p,g ~fillS! dl'l :Q. Vital. 

\ 
.-_- ·, ,,,·._ :-, -,/ ___ . 

Dai a tatica da infiltração e· (la 
confusão das Ideias: de preterenc:ia 
usada . ho~e pel~ iu-u5011arla _em seu 
combate a IgriiJa, E para maior elt1• 
cidação ele nossos leitores transcre
vemos· abaixo o que se acha a res· 
peito no "Dict.!onnairé Apofoi;êtique 
de la I•'oJ Cathollque" de A,; D'Alés: 

"INFI L TRAÇOES'! MAÇONICAS E 
NOVÁS FORMAS DA li!AÇONARIA 

Parece-nos indis]lens:,. vel dizer ai, 
gumas palaYras sobre os atuais neo, 
e$piritua.list~s. 9cultista_s, .~abbalistas, 
teosofos, etc,, que parecem se fíliaJ 
à conJu1•ação auti-c;ristã e que se no~ 
afiguram mais· perigci~os .que o pro· 
prio Grande·O1·1ente;· porque enquan
to este exerce sobl'etudo uma influ, 
encia politica e 1,óve1·;tamenta!.' aque
les se insinuam llCIS esplfitos' a· fa. 
vor doR peores equivocos, e se "ín, 
filtram" na Igreja .Para. clesai;regn-h1. 
'.fl, itJfelízmeute, m»ito difícil e:rnlo· 
rar um ·te1Te110 minado a cada 11as
\o, cu1110 se dava· 110 sem1lo :,;vm 
no terreno politico ( e sa bénws as 
lutas que eiitJio; se travll,ra1nl) ·· 

Sabe-se que · 110 coner do Sééulo 
XIX a Alta-Venda parece haver to, 
mai!o o lugar cio. llu.mlnitsmo na d!, 
reçã() s-eral das séitas ·-secretas, Seus 
documentos, con1preend\mg0 0 . tierfoa 
do que vai de 1820 a 1816, cniram 
nas mãos rlo· Santo P~dre l,eãe :<li 
e foram puhlicaclos · llor Crêti11a11-Jo, 
ly · (L'JllSli9e Rom1i!\e. et !11 . ~evol-1· 

tion). Ora, i'êm•se nas "Instruções 
secretas" ele Nnbius (pseudonimo que 
ocultu va o 1>ril1cipal perso11agem. da. 
Alt3, Venda), frases co1110 as s'egt1in, 
tes: -- "Qtie o cléro marche $Ob vos
so. estandarte ac1·editollndo 11empre 
marchar sob ·a bandeira dos chefos 
apostolicos; lançai vo_ssas rêdes, •. 
açi tundo das sacristias,. dos ·semina, 
r:os e dos conventos." (Carta a Vol

,11e, 3. de àb1·il de 1844). Um . outro. 
membro ela .Alta Vencia, .explicando 
como tantos sacerdotes e leigo11 ca
tolicos se deiimm seduzir pelo lgua· 
litarismo e ·pelo huma11ita1·ismo ma• 
(:Onicos, escre.vi": ...,; "Elei:i se per$i.H).• 
dem que o .cristianismo é uma'· dou, 
trina: essencia.1111e11te, democraúca." 
(Ennn. Barbie1-_. Lcs Intiltrations, 'pp. 
6 e 6). . , · .. 

' Dapois diSS<?; n1til~iplos esforços 
:foram · de·se1i volvidos.· para de novo 
dar à tnáçcmaria. a infÍuençia fj]O!O· 
tica, conrorme···:ao · espírito. ele · seus 
ritos e ele seus, simholos, de que. seus 
tioliticos hnpt11·05' haviam se ues'viado, · 
e para,.ata.car h1diretamo11te,.'por umri 
especie · d,jltnovi1:pento envolvente, os 
l)L'illcitilos constitt1tiVos (la I;reja, . 

* * * 
Cél'ca de 1885, o dl'. Pa\')U$ (M. llln· 

cause) .reconstituiu. o m·artlnismo, 
iwjas primeira$ lojas fimclpnaram rm 
Montmartre . elll · lS89, Cerca· ele _1 sss. 
foi ig\Jlamente 1·es1tií11·11rla ·,1 s~lt,i :elos 
G."i:>~!iç9s, :~ºt\l~cla :m J.~93 :i,. isr"i" 

Q~QStic;a; e)ll 190~, havendo o "p~• 
triarca" . Fabre. eles Essarts formado 
unia assocía~ão· cultural sôh o nome 
ele · Igreja gnost:ca da França, essa 
igrejà' se. (}ivicllu em dois ramos, teu-

_ do ·cada um sna revista (Le Rêveil · 
-gno$tique e La· Gnose). - F.oraní so· 
bretuclo e.stes grui1oà que constito1i
ra111 . ~ 'ú Aliança éspiritualista'.': -
eles procm·anfo "mesmo esoterismo" 
t;iue se oculta 110 !u11do de toç]óS os· 
cultos, . e· estucla.m o . espiritismo, o 
hipnotismo, a magia; desejam. expli-

· c;n'. o 11111nào s·em\auxil!o do dqgnia 
da creaçã0 :e, te1·111i11am no li pa1iteis
rno emauaUsta", que é a divi11lsação 
do"11om~m. Seu principal s!stema é o 
ocultis1rto, que Pl'etend,e se. ligar ao 
esote1·ismc- elos antigos filosofas (ale-

·.xanclrlnos ·,e' ,gregos), ao .;"ller1nestis
mo." da Idade média, às doutrinas dc,s 
tel\iplario11 e dos cavaleiros , Rosa
Crui,, áncestrais elos maçons; seu 
«,,ontifice" é o "sr. Albert Jounet que 
reivindica O titulo dê "chefe ÍllCOll• 
testaV'el dos catolicos modernistas" e 
que. $oh.o· nome de "Harmonia• mes, · 
sianic.a", deseja erigir ••uma sfntese 
que, realizada entre a Igreja e o nova 
m.undo, incorporarã as verdades. mo• 
clernas às verdades cristãs, mas re-' 
jeitará. os. e1TOS da Igreja e os erros· 
modérnos". . . . . 

·A e~sas escolas conven1 acrescen
tar à "Kaba,la," e· a "TeoMfia": A 

' i(abala, qiie fQnilii um·. IF\l;&lfl muito 
consider,ível. e atesta o progresso ela 
11'\!ll\é!l.Ci~ cl9ij ju,d~us llp nurndo in· · 

téletual,. prete1.1ele se fu11dar est!'ita.· 
mente sobi·e a tradição heb1·aica: aeu 
che{é é o marque.-; ele Saint,Yves. cl' 
Alveydre, - A Teosofia, sem. reclamar 
abel'tamente· a tra.clição universal (co• 
mo a Gnose), ne~u a. iuterp\'etação da 
Escritura (como a Kabala), é uma 
rPvelfção . .interior da ciencia e da. 
,vida divina, obtida 11elos segredos ·c1a 
cont,;implação que ela toma empres
tada ao.;, bramanismo e ao budis
mo. Quanto .ao resto, suas _doutrinas 
nada têlll de original e são, em seu 
conjunto, ·1c1e11ticas 'às precedentes: 
- ."Qual 'será a t'eligião futura ela 
lnmanidade? (perguntava no Congres• 
so · espiritualista· de 1908 0 sr. Blech, 
presidente da Sociedade teosofica de 
FránçaJ. Ela difere de todas aquelas 
que a· precederam;· não mais -será 
uma fê exclusiva e separatista, mas 
um reconhecimento· que a\'! .mesmas 
verdades se acham em todas as · re-

• ligiões, que niro existe senão uma uni· 
ca verdacleirá religião, a Divlµa sa
bedoria,. e que cacl·a religião,. toma
µa, . à parte, é apepas verdadeira na 
1neellda .em que incorpora os. p1•inci· 
pais ensinamimto.s '· dessa · divina sa• 
bedoria," .Em outros termos, os tt:10· 
sofos qestijam i!,bsorver e, catolicisrµo 
numa religião puramente ·huma.nita
ria (devendo O ·homem achar - ein si 
proprio os ensinamentos· divinos), e 
o sr. Blech observa .que o "modernis
i:no" conrlenadç, por Pio X era já 
"uma da~ fo1·mas" da teosofia. - Ver 
~eoll.ce ,·de ,01'§tec1!:1J~i~2!l, !'feg§O:ÍQ§ 

e Teosofia" "Le Lotus bléu'' (cole· 
ção '' Scié1ide et Rcligion" )·, 

* * * 
Deve,se aliar esse apre,r,oado "re, 

nascimento espiritualista" à ação ou 
às ideas maçonicas? Incontestavel· 
mente, e as provas àbundam. Q sr, 
l\I. J. Doinel, resta11rador da· GnosEi, 
era membro do Conselho ela Ordem 
elo ~-anele 'Oriente. (cf, La G11ose,, 
março ele 1910, p. 184), - O §r. J; 
Doinel mais tarde se convert'3u ao 
catolicismo). O "Congresso -es:pirit11â, 
lista" ·de 1~08, feder.an(io. tod;i.s as . 
seitas oçultas, não esGon.deu , S'i!\I oi), 
jetivo: a restauração da l)'ranGo Ma, 
çonaria decaid.a. d11 sell verqadeiro es, 
pirito como re~ultado de suas lil/Í.nQ• 
bras politicas. O secretario geral, sr. 
V, J;llancharcl, e2'Pressou a esperança 
de ver tod,os os. ritos da maçonaria 
francesa se unirem para re.{orçar ••n . 
exercito dos. cavç1lein1s do Ideal ismQ 
cristão" · ( ! ), .e termin'on assilll seq 
d!somsç, de abert\!.ra: ....., ''Sllrl\. en
tão que eles (os que se átormentam 
com o prQblema lia Hiperfislca), p1·ei 
pararão consçjenthteIJ.te o Ad.vento 
sobrEI a t.erra da Ver<fadeira Prate:r. 
nidade e d~ Rei110 .do E;;spirlto Santo 
ou da Cienola aliada â FíS, da Ra.zãa 
unida â. lnt1,1l9ão, •.•·" Depois desse 
discurso, lê-se nos anais o seguinte 
titulo dos trabalhQs ela. !leguµda 11ar, 
te do ComHesso:, ...,. '1Conven~ão ma• 
ewn!ca dos ritos espirltualfstu", Com . . v·. . . 

sario, dizia ·ele, (110 seu lirton · espe• 
ciaJ), "despolitizar" a fr1r11c:o,maçt1• 
naria; e fazer reviver s.eu stmbolismq 
ü·adlcional. Em abril de 1910, La Oúo• 

-se emitiu ide.ai? ana!óftas com rela· 
ção à "ortodoxia maçon!ca", ~ 11105· 
trou no ·s!mboli~mo n1.iç<mico "a fõr· 
ma sensiV'el ele uma, s!ntesé fi1c,s<l: 
fica, ele orcielll h·ansce11dente, Q\l ii\Js, 
trata". Assim 11er;i re!!'Ji~il<:L, $~$'llll• 
elo as expres1?Õeij d~ Hiril.lli, um.i "r,o, 
va tonna d~ luta, contra a l~reja", 
consequençi11, qa "reltção ritualista,. 
si!hbollsta ••• rellgjasa, n<> sentidf) $Ó· 
clal da vala vra, que, ci?meQa 1111, m.i,99-
mnla f1·a.11çe§a"; . ' . · 

/Jc.* * 
, Estas breves lndicaQões (ce'!ifirma
das pelas· teorias que e:q1õe o 'frmftó 
maçon • O$wald Wlrtl.1 tie seu !!Lfvrç, 
elo .A.prendlz'1) ba11fam par11 mostr:w 
que perigos re~ultam d"!, uiMa~a qe · 
frente e·. <!e . met.Qd{l . daa l!Cltali . 
ocultas,. P.eri~os qlle c:1·e,sçem deaute 

· do fato Íle que çedoi 0.11,t0Uco11 vêem ' 
nessa IUUcJ1tUSi\' l!ln f~tQfnQ p9,uJvef 

. às suas creu~ltS . EI p11,r~cem fà.c!lltar 
· com tqclá ljll!i tr,rn~ccn1dellte 1n,~:i,.ui•, 
dade () suceist) clii, 1;1~v;i, e!ltratei;hi". 

C"Dictto!l)lª!I'ª 1tJ>Qlogetique «~: lá. 
F<Íi. Cat~li!l\it."~ .. Y ... »MI~~ J~::: 
~ ;l.!¼)J..J . é ,. . . .. 

,/•, 
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A. G~OUESTÃO .· REUGIOSA~' E o RENAS

CIMENTO CATOUCO NO BRASll 
(Conclusão da 3.a pa;:.) 

missiio purificadora, que o·,·novo Pastor 
cse impusera -n::i governo cte· seu rebanho. 

Feriu-se, po:.s, a contenda. Na ·anela 
borbulhaqte d~ insultos. contra a Igrc
Ja, rorr.,,,c-.,, tlrsde abril de 1372. o pri
::meiro .e.!.- &fi , ,:tireto do Dic:,cesa.no mani
festou-s~ · , iu11bo, deste ano: estron
doi:a1.icnt, anunciava a cdebr~ão de 
uma. missa· comemo!·ativa da fundação 
de. uma .loja maçonica · Em circular re
õf:rvadissima, o Bispo ordenou a,:, Clero 
l1ão funcionasse em -cerimonias maçoni
cas e a. mi.:õsa não foi celebrada. O re
vide foi terrível. A insolencia ·publica 
das irmanct«des. e lojas foi subindo em 
,um crescendo .. de atitudes heret:cas e cis
maticos. Lenta, prudentemente, o Pre
lado proser,uiu nas medidas repreensi
vas para ·expurgar as associações de 
set.W el~mentos ma.~onicOs co:Hun1azes. 
Exgota1am-se as medidas conciiiatorias 
e p~r fi.m .;ó restava um :emedio, radi-
cai, o interdito.· · · · 

Exporia ô Bispo a ,tremendas contrn
rliç&s. 'Mas: era · o dever exigido · pela 
ortodoxia sagrada da Igreja Dom Vi
tal, com plena consciencia de seu ato, 
Jançou '· o interdito. Pouco depJis, · no 
!?ará, Dom Antonio )Y.lacedo cesta, se
uia-lhe o exemplo. Era o espírito de 
l'eforma, separando· o, trigo do. Joio. que 
:se propàgayi. Estava i1J.!cjada uma luta 
l'eligios·a da· maio,' gravidade. Com o 
correr dos meses. v pais começoú à coin
J)reender 6 alcance ·ro conflito e •a co
gitar ·SOore; a ·serteda<)e dos deveres· re-
Oii;io~os derivados da fé aceita. · · 

Enti:~ta!J.to, os Prelados. agiam i:;cia
dcs! .... o internuncio ,sa.riguigni acon
iselhava. moderação e. chego•J a oferecer 
1·ecursos pecuniarios · ~- 0om . Vital· par;,, 
uma viagem. Este ,·espondeu: "&Jb;·e- . 
lllOdo agradeço o recurso pecuniario que 
me ofereceu- por _parte do ei<-ministro 
<lo. imperio. Quando rnesrr.o. exmo. sr., 
e\, tivesse dt: sair a.Í,ora em ·visita. dis- . 
pcnsa-lo~ia p.'lrquanto tendo feito voto 
de pobreza, tenho-,me acos~umacto a, dis- ' 
tribuir. CO)Il os pobres .o, qut . não. me é : 
;:,,bwlutamente.: necessii.rio. em .qualidade 
de pobre capuchinho com pouco .me .con
tento, e_ n1eus, diOç~san!)s não .me dCI· , 
~riam· fazer, um real· de despeza." 

. AÇAO DO !}~VER.\110 

Não tardou entrasse .ení. e.ena o g-orcl'
!lo rega,list~ de D. Pedro . II. O assunto 
não era. de sua al~actâ, tratava-se . de 
exercício do poiler espiritual, Mas, Ü1e 
intere~a.va sumamente, porque e~ta;t m 
. .em jog9 ç,s plallOS, dos p:dreiros li\,es ! 

Aconselhados. pelo governo impenal, 
IJ.s irman<iades SUSJ)ilnsa~ ,apeJaram ao 
gol,icano recurso à co~oa. o governo, :,cei
tou-o. Dom Vital foi intimado a anular 
cs interditos. Non po;S\lllÍu~. respondeu, 
:fundando-si,. em que .o. governo era in
competente· · para decidir. em assunto 
de exerciclo ·do podei- ,_,plrituaJ. O co
rolario · :io erro prirnltivo preclpltou~se 
Jlogo: a · .c·risão do, an.tisti:te e. a. forma
ção de seu proces-<o perante o ·supremo 
Tribunal. · Com . 1Jom .· Macedo· Costa se 
1·eedltou a. mesma seae. de fatos, Peran
te o tribunal,. ,ambos recusaram. qualquer 
àefesa: Jesu~· àutem•.tacebat:·.dlsse ·evan
gelicamente D, ,Vital.. A 21 de fevereiN 

1 -

1 

de JC71 a sentrnça condenatoria fel la
rrad~.: pena d.e quatro anos de prisão 
com trabalhos, que o Imperador comu
tou parn rrisão simples. 

A ANISTIA 

Entre a prisf~o e a anistia dos Bispos, 
sucedeu a mi.s,:ão do Barão de Peroedc,, 
enviado do governo imperi:al ao Vati
can-:.,. Foi. talvez, a. pa~;ina_ n::~.is n~6ra 
de nossa 11istoria diploma,ica. seus i:ia

nejas. deturpadores dos fatos. 2rranca: 
ram do Cardeal Antonelli uma ca.rta, 
não contrarif> a atitude doutrinaria dos 
Preladn, mas com re3.5a!vas sobre o 
procedimento pratico. R2sultado de um 
engano da sec,rctaria de Estado do Vati
cano, esta carta foi log) emendada, 
anulada e mandada sepultar no mais 
profundo esquecimento por Pio IX. 

,Entretanto, consumada a viol:ncia, 
ptrp-stracto o .... tc-ntado, surdiram -as con
~:::quenci".:, inc.sr,Cradas para a fase ln
tqxicada qu~ o pais atravcssr.ca. A ques
tão con.tinuava insolvida: os Bis1)0s e 
seus governadores diocesanos haviam 

, rcv@gado os interditos. A verdade 
simples e nua era esta: o erro pratica
do patenteava-se forn"'irlavel quer cm si. 
quem em sua rcpercu;:.s;,Q ilimitada, pois 
o, poder civil rJesprestiginra-se e enfra
quecua-se perante · a opinião publica. 
Príncipes ela I~Teja haviam sido acusa
do~, c1ndcnados c presos. Não havia lei, 
porem çlet:nindo como crime, a posição 
que assumiram ém defesa da fé. A cau
sa dos HispOs sublimara-se, passara a 
simbolizar a causa da Igreja de Deus! 
Não admira que muitos exclamassem: 
bendito sofrimento! Eis porque n? Im
perio as dissensões ~rcsciam e dilacera
vam a sociedade. Uma solução, unica 
existia: revofar ,iumariamente a con
aenação. Foi a obra de anistia, ,clecre
tado a Í7 de setembro de · 875 ~lo ga
bincnte Duque dz Caxias, sucessor de 
Rio Branco, 

Em suas invasões intoleraveis o. ggali
·canismo fera vencido pela. mansidão 
c1·angclica: Bcati mitcs. 

O RE)liASCIMENTO DA IGREJA NO 
BRASIL 

A atitude de !'Jom Vital. bem como de 
D, Macedo. costa·; marcdu epoca imor
redoura no rcsurgir do culto e das cren
ças catblicas'· em: nossa terra. . 

ProY,;;cou ·por toda ela um levanta-
111ento de_ cQnsciellcia, des~rtou o ca
tvlicismo , adormecido, tra.nsfigurou-o 
infundindo-lhe um espírito novo. 

·cedamos a palavra ao proprio ~om 
Vlta.J decrevendo o movimento rena.!icen
tista: "A questão religiosa f::z um, bem 
inaudito entr,e nós. Os Bispos tornaram
se ruais vigilantes e ruais ativos. Os. sa
cerdotes sentiram a necessidade de mu
dar de vida. para poder erguer a fronte 
púi'a diant~ dos fieis e diante dos ini
migos· de Deus: unirr.1,n-se mais a seus 
Btspos. mostràram-se mais corajosos 
para susteiitar os · direitos da Igreja e 
mai~ zelosos 'no cumprimento de seus 
deveres. Os leigos· também mudaram de 
maneira \'llr;;-adeiramentc 1i1aràvi1hosa 
Perdeu-se a. tlm!,d~z e o respeito .huma
no: começou-se a fazer peregrinações, 
procissões solenes, comunhões gerais de 
jovens (cousas · que jamais se 'vira· no 
Brasil). Foi então que se 'fundaram mui
tas associações' catoJ~s muitos jornais 
religisoso, multas soé!edades. Começou
se• a estudar as.' matei'ias eclesiastfoas e 
religião. Este estudo fel com prender ·que, 
para ser catol!co:· era preciso obedecer 
ao Soberano, Pontífice aos Bispos; co
meçou-se a amar· Roma e a olhar o Pa
pa.; não · como um' soberano estrangeiro, 
como o. chamava a maçonaria,' mas co-

DOM VITAl E A COMPANHIA ·· OE JESUS 

F~fCCS o 
ANÊM!CO:i 

TOM:.CM 

mnirn trmoianíl 
''SILVP,IRA" 

Grande Tônico 

111) o Pai connun elos fic:s, o cllcrc do 
cato!ici:;!110 ... " 

Arr;.::;crM;A0 FlN:'lL 

~cm e111bs..rgo de lrn.vcrn1os resu1nido, 
e t::n'!em~x; cJ1n ist::> muita onüssü.o, r..go
rn podemos melhor a.prechr a impor
t~ncki. da questão rc!igi1Ga e ela atitude 
d~ Dom Vital. A qu~str.o foi mais do 
que uma sirapl':s luta entre o govern'J 
imperi2J e dol, Bi•;)Os. Ultrapassou os 
hem~:..~ e assumiu o aspzto solene (las 
gr2.ndec lutas d:utrinarias. 

Dom Vital ccm!)reendeu toda a gra
vidade substancial do problema e dai 
s~u maiot n1crito. Nó an1bi2ntc de cc
gucirn da g!·aviclade da i;:~uaç,10, da 
pr:,.:;~rz.ção contormi.sta psrantc os des
nr.nd~s r2gaUsLas, de politica de mão 
c3tcndida. p~ra ?. maçonaria, soube dis
cernir o ma1 com tJd.as as su~s consc
quenci2.s e tev~ a magn? .. f~rta.l:za c!e o 
afrontar sem tc;;ior das perigos t1'mpo
rai::; a. qi.:e ~e cspunha. Ele o dizia na 
c~.rta r,o ministro do Imperio: "r;~ta, 
qu~stão é e~ vida e morte p2.ra a Icr:ja. 
lJradleira." Rea.ln12nt::.-, o int€rdito contra 
a:; irmandades maçonicas, o non passu--
1nu::; pcran~c o rcgalis1110 hnpcrial, são. 
clo'.ã atos renladores de rigu,S3imo es
r:r,to ele deresa da ortoxin. conspurcada. 
Visava. reagir contra. os abusos inve
tcr3,d03 do regalismo, como cl::cl.a;·aya ao 
ministro e!) Imperio: "desculpe-me · V. 
Excl..2.. a franqueza de lhe dizer que na 
parte religiosa o poder temporal não é 
jui.:, competente." 

. - Vi.:õavr. romper radicalmente o tris
te conubio do catolicismo com a ma
çonaria. Imaginemos quais seriam os 
cfeitcs de sua capitulação perante o mal. 

Na paixão deste ideal, a ação do Bis
po de Olinda foi um mixto de pruden
cie, e fO!'talcza, que um exame minucio
so de todos s:us atos e gestos nos mos
tra com clareza mcridia11a. 

EiJ, o legado precioso do Snr. D, Fr. 
Vital Maria Gonçalves- de Ollv~ira, glo
ria do Episcopado e da ordem dos ca
puchinhoc; em sua ação genh1I e heroi
ca. O renascimento espiritual da Igre
ja no Brasil, desatada das influencias 
rcgalistai, liberais P maçonicas. Este 
precioso espirita de pureza de fé catoli
ca, de repugnancia e indepcndencia pe
rante o erro, de ultramontano apego à 
s~ de Pedro. 

Eterno e infinito, Deus não tem llis
toria, mas realmcate sua ação transcen
dental revela-se-nos a cada instante n, 
correr dos tempos, 

A situação do catolicismo no imperio, 
do desvio ou de decaclencia do fatot· r-~
!igioso, é a penas, aos olhos da nossa Fé 
uma sombra, que aincla mais realca ~ 
Iumino:,a. presen,a de Deus na historia 
da Igreja Catolica, a atestar sua divin
dade. 

Divina Igreja de Pio XII, que devemos 
estimar, com amor piedoso e entusiasta. 
que devemos defender com a fortaleza 
evangel!ca de um Doni Frei Vital, 

(Conclusão ele. 1.a pa.g.) 
Anuncia.ndo os jornais maçon:c:s 

par;i o d ia de São Pedro 1i,a igreja cl e 
S. Pedro uma Mif;sa no intuito ,le 
comemorar o aniversario da. !unda
çã0 de uma loja maçonica, o Bispo 
a proibiu, e nenhum Sacerdote a qu ·z 
ce,ebrar. Ningue111 quiz celebrar no 
dia quatro de julho outra Missa par 
alma de um maçon falecido na im
penitencia. Uma Pastoral de 21 de 
novembro premunia os f'eis contra 
a~ heresias horrendas das folhas an
t:-catolicas. A a Circular de 28 de de
zemb,·o mandaYa que as irmandadqs 
excluis8em ele seu gremio os irmãos 
qne recusas"em abjurar a seõta nefan
da: - a qual no cntan:o atribuía to· 
dos os ~tos do Bispo à instigaçã0 ilo3 
J esuitaa. 

l\Ias o Sumo Poatifice Pio IX abe:1-
çoava os t:·abalhos e sofrimenLs de 
s~:1s fiihos, corno colhemos ela c:ar· 
ta do Padre Augusto Servanzi rns' 
ponclcndo a seu Irmão João a 21 <ie 
janeirn ele 1S73. 

Eu YOs a7.rt.f~cça e comigo todo o 
Co!egio a bençc.9 do Santa Padre, 
que acaba:s de enviar-nos. Ela veio 
muito a propc3it0 para confortar-n')S 
e dar-nos ma'or ésforço no rnfrimen
to da perseguição. que nestes ultimos 
d:as rc tem movido e ainda continua 
contra nõc; eis a ccas.·ão que os nos
sos inimigos têm aproveitado. Cá as 
irmandac;es constam de maçons, que 
frequr,ntam publicamente varias : ... 
jas. Uma delas ainda ha pouco e.'.~· 
gcu r,a:·a seu ch?,fo um sujeito PH· 
ten~ent<'> à ma~onar:a. O nosso mui 
zclozC) Risi, 0 intimou-lhe logo (à ir· 
nwnd~,;e ela Poledade) que expulsas
se O t::i.l Guj2:to {.\;:res Gama) e to· -
elos os o;;tros incumos nas excomu
nhões, per· pe.rtencercm a sC1cieda· 
c1es s8c:rct:ts co!1'.J-::~1nrlas p~la Ir;rcja: 
em ca•:o ele cksob0,::enc:a, interdita, 
ria a i:·:n:mdr:àe. }~!a nft'.> fez co:lta 
d-:ts ra~~~:ras elo P~ .-'~dn. o qual já 
havla e1nprega-:lo C:"!1.halri1J to~los os 
meios w:e a car:tlac:a lhe insp:raYa 
para remedia do ma'.: - a frman<Ja· 
de foi pois interdita e ame~,;::m·~e in
terdição de outras, si n[lo expcl'.s~em 
os m~çons. 

A IMPRENSA SECTt-,RlA E CS 
JESUITAS 

A resposta foi pub'.icar descara<l:.1-
mante no jornal (A Verdade) J>r'.l· 
prio C:a maçonar'.a os nomes dos sn
cios pertencentes a varias lojas. ten· 
t.i,ndo prcmov'er unn sublevaçã:-i, a 
qual até hoje não se realizou, e, rn
rnitando as peiores injurias. Mas o 
nos~o B'spo, ainda jovem de vinte e 
sete cu vi,üe e oito anos, consa?,;rado 
ha p:iucos meses, r~tá. imitando a 
forta1eza admiravel do S. Padre Pio 
IX, e continua cumprindo com pr•1-
<lenc·a e esforço à obra começada 
por um ato verdadeiramente hercico 
em qualquer outra terra, e. muil:o 
mais no Brasil .. 

Ora, nestas circunstanc,as não po
<liam os maçons cle'::ar-nos em par., 
por conseguinte toda a imprensa sec
taria virou-3e contra nós como ins
tigadores da resoíu,.ão do Bispo. 
Abrir:-.m lis,[:s para pedir nosrn e:-:· 
pulsüo, e trabalham com afinco para 
que na novo ano cscolastico já pro· 
ximo não ve:1ha111 · a'.unos a·o nosso 
Colegio, etc. 

UM COMICIO ,MAÇONlCO 

Em ou'..ra carta ile 13 da fevereiro, 
o Padre Servanzi escrev·a ao mesm0 
irmão: - l\o dia vinte do ra,:sado 
jaue'ro, após um convité publicado 
nos jornais, quasi cinco mil pesrnas, 
segm,do dizem, pelo meio dia foram 
com varias conce1·tos ao palacio do 
preEidente ped'nd 0 cleza~ravo pelo 
procec:imcnto elo Bispo contra a ma
çonar·a, e pedindo tambem a expul
são elos Jesuitas. A .pct:ção foi re
cebicla, remetida ao governo, e clis· 
cutir-se·à a questão nas Camaras. 
Ontem, porem. 12 , de .fevereiro, ~a:u 
i10 D:ario d= Pernambuco, que se1·ve 
a toJos os ·pa:·rc:os, uma be:i,sima 
J>astoral ela Sr. nispo, na qual coai 
elocumentos extraielos de obras JlU· 

bl:caàas peles proprios ma:çons, mos-
tra a maldade que. ha em tais seitas, 
e referindo·se às Bulas -dos Papas, 
que as condenam, faz ver que i;,s. 

condenações não ferem somente os 
ma~ons ela Europa, mas ·tambem aos 
da America e de teclo o mundo. 

rrns entretanto cfosele três de fe·, 
vereiro temos reaberto as aa!as, e 
até agora temos quarenta alunos. A 
guerra ··movida contra nós, ê movida 
tambem contra ~s Doroléas, e as 
querem expelir da casa onde at:1al
mc;1te l1abitam, a qu.al pertence a 
uma elas irmandades interditas. Xos 
111~0s passados as Dorotéas tinham 
um convento florentissimo, com mais 
de cento e dez alunas, e devendo nes
te ano a-nmentar O numero, pelo ot:· 
mo resultado 'dos exames no fim rlo 
ano escolar, apenas chegaram a qua
rnnta abstendo.se os pais ele mamlar 
suas 

0

filha.s ao convento pelas amea· 
ças dos franco-maçons, aos qua;s não 
poelia deixar ele ctesagradar suma-
mente a excelente educação dada por 
a,quelas Religiosas: - pois alem de 
ensinarem 'toda. especie de trabaího 
feminino, com otima instrução lite-
1·aria, estabelecem solidamente as 
meninas nos prlnclpios da nossa 
santa Religião. premunindo-as contra 
os erros correntes com tamanha e(i
cacia, que algumas voltando para ca-
sa persuadiram o· pai ou algum pa
rente a deixar,. a maçonaria, outras 
não quizeram casar, senão depois rle 
renunciar o no:vo à ,seita em que ~e 
havia alistado, etc. 

, Ora, em 10 de fevereiro uma das 
irmandades interditas, a do SS. Sa
cramento, existente na matriz de $. 
Antonio, recorreu ao governo impe-
1·!al, protestando C'ontra "a doutrina 
1mblicamente escrita no jornal União·, 
subvencionado ·e escr'to sob ·a prote, 
·ção do 'Diocesano, do qual são co
laboradores os Padres ,Jesuítas, e as 
publicadas no Diario de Pernambuco, 
ele eujas dóutrina~ se vê- claramente 
pregada a. supremacia elo Bispo so-'T A 1N· A G R A N 

Otimo fortifican-

fi' 
;,,-, te feminino 

) 

bre toclos os negocios. pnhl!cos! · As
si:n doutrinando, cercado de ·Jesuitas, . 
,e de um Clero cego e obecliente, cer- · 
tamente o Bispo desta DJocese terli. 

ti Formula 

' ? fepedino. 

de seus 

nlos especial! Tanagran 

a mulher. 

do Dr, 

Mercê 

hormo-

remoça 

dentro em pouco dominado toda esta 
. sociedade." 

FURIA ANTl·JESU!TICA 

lllntretanto com o favor de um i::o
verno maçonlco, a maçonaria cele• 
brav~ todôs os dias reuniões e con
fer~nc'as nas praças · publicas con-. 
tra · o Bi(;PO. os J el!uHas; innãs, de 

caridade, etc .. Mas o Clero persistia 
na sua fidelidade, e· o Apostolo de 
16 de rev·ereiro publicava o Prote:
to de adesão J!o Cab:do de Olinda e 
Clero pernambucano .ao Bispo, por 
S!lr a maçonaria uma a 0 sociação :n· 
trinsecamenle má e contraria ao fü. 
reito natural: - sendo redigido este 
Protesto por um dos Padres da Com
panhia, e assinado por quasi toclos 
os Sacerdotes. O Vigario de S. Aa
tonio não quir. encomendar o cada
ver de Zefer:no Rodrigues l'.Ioreirn, 
por estar presente uma irn1andar}e 
interdita. O Capelão, para não su· 
acompanhado por ela, levou o V'.ati
co às escondidas. Por essa oposir;iio 
do Clero, exasperados os maçons, na 
tarde de 14 de maio de 1873, po,1co 
clepois ele aeabaclas as aulas, vieram 
w:·rend0 maçons, libera:s e;;altados 
e populara contra a Capela publi~a 
do Coleg.io, que estnva adornada e 
aberta para o Mês de Mr:a, e aí CO· 

meteram atos ele puro vandalismo. 
l;'ulpito, confess·onarioa, paincis, me· 
sa da Comunhito. c.ande1abro3, f9s· 
tões imagens mesmo a de Nossa Se
nho;a, tudo a'i foi quebradq e despe
daçado. Introduzem-se depois 110 in
terior da casa, levam a devastação 
J)Or toda parte, dispen;am os alun0s, · 
ferem o Padre .José Virgili, doente 
com febre amare:a, ameaçam cs ou
tros J esuitas, ent:·e os quaiR outro 
doente· de febre amarela, Enríqu2 
Yabar irmão coadjutor faleceu no 
di.a se'guinte. Depois co/rem fur:hun· 
dos a incendiar a tipografia da 
União, e queimam na rua a fcgo len
to o retrato de· S. S. Pio JX. A força 
publica só apareceu quando a,meaça, 
vam o palacio do Bispo. 

D, ~ITAL E O ATENTADO 

Proibiu este que se fechassem as 
portas cio palacio, e mandcu-nos este 
bilhete: - "Martires ele Jesus Cris
to! Saudo-vos · do mais intimo da al· 
ma! Dou-vos os mais sinceros para· 
bens! Beijo-vos os pés, oh homens 
privilegiados, porque fostes acharlos 
dignos de· sofrer pelo nome de Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Ah! a:gum pe· 
cado meu me privou de tamanha gr11.
ça. Rogai ao Senhor para que me 
perdoe os meus pecados, e me to;·ne 
<ligno tambem da mesma graça. Te· 
reis . vó·~, irmãos, camas em que re· 
pousar esta no'te? Vinde! em meus 
braçcs achareis um asilo, e em meu 
peito um lugar, onde reclinar a cabe
ça. Houve algum fer:do? ·Que sangne 
feliz! Orai por vosso irmão - Í" 
Frei Vital, Bispo de Olinda. - S:i· 
ledade, 11 de maio de 1873." 

Durante a ctevastação da Capela, o 
J>adre Reitor Felipe Eottovia retirou 
do Sacrar:o para cutra parte o es. 
Sacramento, $Cm rep::i.ro de ninguem'; 
o P, Luiz. Capp?cci com os alunos 
atravessando a horta e transpondo 
um pequeno muro, passou para a ta
rn d~ ·gente amiga; todo o dia se
guinte gastou,se em recebermos \'i-· 
sitas de pezames. Ko, dia 19 de maio 
o· Bispo publicou uma estupenda Car
t"1. Pastoral sobre cs desacatos do é!ia 

·14, na qual entre outras cousas r!i·4: 
- "Afim de convencermos os olhos 
daquilo que os ou·,1dos repel'am 
energ;camente, dirigimos· nosscs pas
sos ao te.atro dos acontecimentcs; co
nhecemos então, que a narração ou
vida e a irléa formada por nós tinham 
ficado muito a,qucm da realidade. 
Ni!o pudemos r::mtcr as lagrim:i.s, an
to o . espetaculo que presenciamos. 
Com espanto e amargura deparamos 
por toda a pàrte .·com destroços, e,
tragos e sinais , de devastação va n
dal:ca. Vimos, compungido, as pa: 
c:entes vitimas contusas e feridas; 
mas 1·esignadás, e com o sorriso <.la 
inocencia nos Iabios. Contemplamos, 
com respeito e veneração devidas ao 
martirio, uma de~as, s::ibre quem de~
fecharam golpes sacrile;:;os no pro· 
prio leito da dor, no qual ha dias ja
zia enferma, Parece incrível! nem 
siquer. ao misero cloente ·pouparam! 
Vimos e tocamos as suas feridas. Vi-
1rios com pasmo e clor ind·zivel as !a
ges e as paredes tintas do seu sa~.
gue sacerdotal... Lá vimos, hem dr~ 
perto os vest'gios dos modernos ico
noclastas. Com profunda magna rle 
nossa alma contemp!amos o pavimen
to da casa dé Deus Vivo, assoalhado 
ele restos, fragmentos· e ruínas: -
as cortinas e ,ornatos · dilacerados, cs 
candelábros e lustres em migalhas, a 
sagrada cadeira da Verdade, derrii>a
cla, 0 3anto Tribunal da penitencia 
despedaçado, a mesa do banqu~te 
celestial profanada, .as e[igies rios 
santos hero's da Fé di.Jaceraclas, nas 
imagens da Virgem Maria impresso 
o fer1'ete da nestorea impiedade ... 
Porque de· preferencia escolheram o~ 

· insensatos, o mês de Maria, e· a hora 
justamente em qus na Capela almas 
pias se·. reuniam ante o altar da Ex
celsa Senhora para cantar seus !ou· 
vares?" 

COMO NO T~MPO DOS HUNOS 

/ Remataremos a· historia do Colegio 
. ele S. Francisco Xavier em Pernam
buco com algumas palavras do Padie 
Angusto Servanzi (Ricordi e Lette·. 
re, pag, 24) na carta de oito de se, 
tembro para seu irmão: - Eu quize
ra concluzir,vos · a visitar a Capela e 
0·1tms' quartos, em que os maçons 
haviam desafogado sua raiva, e aos 
vossos olllos oferecer·se-ia um espe. 
taeulo em tudo semelhante ao de uma· 
invasão ile gentios em quaiquer igre
j't cristã nos ten1pos da perseguição . 
Deíxou·s·a tudo no mesmo estado por 
varios dias, e · muitíssimas foram as 
v,essoas·, que vieram v'lsltar-nos; par
tindo todas mais ou menos espanta
das em ver, que se chegou a tanto 
em um país civilizado." 

ENXOVAIS DE NOIVAS 
E' A N·OSSA filAIOR ESPElUAlUHiDE 
DESl'JiE A FUNDAÇÃO DA CASA 

Sempre o enxoYal foi a preocupação 
Nele se 

de 

ma~ 
de todas as noivas. x1ma 

sumem 
re, 

sonhos e prepara,fões 
felicidade desejada. 1\. nossa 
sempre eleita a fornecedora 

uma 
foi casa 

por exce• 
Pos= 

di= 
lenda dos mais bonitos enxovais. 
suidora de grandes oficinas proprias, 
rigidas pelos mais babeis profiss:cmais no 
Pais, a nossa casa oferece o que ha de 
mais gracioso e moderno para o f eHz 
exito de um enxoval. Qualquer que seja 
o enxoval, desde 
modesto, será 

o 
por 

mais 
nós 

rico ao mais 
rigorosamente 

bem executado e os 

NOSSOS PREÇOS SAO 
OS MAIS ACESS.IVEiS 

Rua Direita, 152-(90 Caixa Postal, t 7'1 

TELEGRAMAS DO RIO 
O Brasil reconhece a iode= 
pendencia e soberania da 

Siria e do Libano 
RTO, 1 AS.\Pl:ESS) - O ltamara1f 

distribuiu 1"t se,:;-uinte nota oficial: 
"O governo hrasileiro resol\'eu re· 

conhecer. em <lata ,le 17 do correntf, 
R i.ndependr,ncia e a soh~rania. rlo Li· 
ha.no e da. Siria. Foram feitas ~por
tunamente Rs comunica<;ões devidas 
aos govenios daquelas duas Hepubli
cas, por intermedio do coti.sulado ge
ral do Brasil em Beirute". 

Os uniformes da F.E.B. 
RTO, (.~SAPRESS) - O Ministro da 

Guerra. baixou uma nota nos seguin
tes termos: 

"Sendo os uniformes da Foq~a Ex
pecliciona.ria Brasileira destinados ã~ 
operações <le guerra. hão elevem ser 
usados pelos ofic-iais que, embora per
tencentes âquela. Forc;a, +:xer(:a m suas 
atlvidarlN• em territorlo nacional. F.;~. 
s.t proibkão não se estende ao~· ofi
cialS e pr:tC:n$ pertencente5 ás unida
<les que aguardam embar<1u~. ou que 
nqui se encontram a serviçon. 

Racionamento de Feiras e 
Exposições 

TITO, /AS.\PRJ,;ssi - O coronel 
Anapio Gomes, coo~denar.lor da. Mobi
liz:t~-:1''-io J<;c'.on,nnica 1 coni-:iider:--:1.nrlo ai:: 
(. · ,.iculda.rles de meios de tr&nsportf'l'-. 
oe tendo cm \'i.sta outras medidas ur
Ken!~s eonsi,leradas àt: maior impor~ 
tan.,ia para a. coletivirla.~('. e· con1õ en
tre as restrkões in1Posr\ s nor aque~ 
ls.s dificulds.des, se 1,staca a supres· 
são de trens, carros de luxo e carros 
restaurantes, baixou a seguinte por
taria: 

"A partir de l.o de janeiro <le 1915, 
a realizac;ão de feiras, exposições P 

cet'tarnes emelhantes, nos Estados dt. 
São Paulo, Paranã. Santa Catarilrn. 
Rio Grande do Sul. fCspirito ~anto. 
Minas Gerais e Goi~z. onde mais agu
das se têm mos:tr:tdo ::i..s clificulda<i<>l-= 
elo::; transportes, p..,r via ferrea. rlepen • 
clerâ de previa llcenGa <la Coordena
ção da MobHiza.c:ão Ecou01nica, (JUP 

sô a conC'P.derá se os f ranspor1 es no~ 
produtri,s ou ;::inimai:-:: a. sere e,xibidos 
não preterir () de carg·a rle intereF~<1 
ime<1 it!'.to para. a POJ)Ular,âo rlo 1:;af&". 

Congresso Brasileiro da 
Industria 

RIO, (ASAPirnSS) - Terá lugar 
· entt·e. os ilias 9 e 16 da clezembrú do 
ano correntP, por inlclHlva da Con
federação Nacional de Inc1t1str·la e or
ganizado pela B'ederação <las Indus
trias do Estado de :!ão Paulo, o Con • 
g·,·asso r:~asileiro ,ia Industria, que se 
destina especialmente ao exame e ;o. 
debat~ dos nrinci.oa:, p_rQbl~.!fü!:G ~CQ• 

no:nicos atinentes !t.. industria. nnre• 
ciando, ao mesmo tempo a orde1n de 
prioridtlde em que eleve. ser pleiteada. 
(1os por1eres 1;ublicos a execução a·as 
medidas lig-adas â economia industrial 
e votR.das no primeiro Congresso Bra
sileiro de l~<""onomia. 

Ha um JÚ::;tT'o que se vem rea1izan• 
flo em t:;âc, Pa.u}o, d·e novembro a ja-
neiro. a maior exposição industrial 
dQ B1·asil - a Feira Nacional de In
dustrias, rlando margem á reunião ~le 
índustrinis o que facilita o increnrnn
to da prodrn;!ão daquele graude par• 
que industrial, 

Serão memlJ.r·os do Congresso, as 
Entidades, Associações de Classe da. 
[ndustria ou Associações !\listas de 
Comercio e Industria das localidad<>s 
onde nã·o haja assoe lação industrial; 
os industriai:::; e1n geral e especial
mente convidar1os os econoniistas, os 
tecnicos e as entidades que se oc-upetn 
de assuntos economicos e ídustriais. 

FESTAS NO,COLEGIO ANCHIETA 
DE NOVA FRIBURGO 

O CoJegio Anchieta de Nova Pr1• · 
burgo, comemorando o Centenario do · 
Apostolado da Oração e o Cinquéntena- : 
rio do Noviclado da Província do Bra
sil Central da companl1la de Jesus ot·· 
ganizou varias solenldadés. que obedc- · 
cerão o seguinte progran1a~ 

l.a Parte: 
O Centenario do Apostolado (1844 a. 

1944). 
28 de Novembro: - O Apostolado da 

Oração e sua historia. De manhã -
Sessão de estudo, De tarde - H_ora 
Santa. 

29 de Novembro: - A natureza elo 
Apostolado da Oração - De manhã -
Se~são de estudo. De tarde - Benção 
solene. 

30 de Novembro: - . A tecnlca do 
Apostolado da Oração. Dé manhã: &~

são de estudo, De ta1·de - Oração gra
tulatoria e Benção. 

2.i Parte: 
Ordenações e jubileu do Noviciado 
Lo de . Dezembro: - Chegada do 

, Exmo, Revmo. Sr. Nunclo Apostollco, D, 
Bento Aloisi Masena. Tonsura. 

2 de Dezembro: - De manhã - Or• 
dens menores, De tarde - Hora San
ta. dos pais . 

3 de Dezembro: - Ordenação Sacer
dotal, Almoço oferecido ao Sr. NunciJ 
e .às familias dos re~em-ordenados. 

4 de Dezembro: .... Academia Com~
morntiva. Missa · Nova. Ho1úenagcm Es
portiva. Bfnção Solene. "Te Deum.'' 

5 de Dezembro: - Inauguracão da 
O~ d~ F~riª§ em M9!!erii,, 
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TEATROS E CINEMAS 
PROGRAMAS DE HOJE 

f'RIMEJROS EXIl;llI)ORES 

ALHAMBRA - Sob duas bandeiras. com Ronald Colm~1. ~ APA. 
O Rei do Volante. com David $harpe, - APA. , 

ART PALACIO - Um barco e nove destinos, com Tallullah Bankhe~. - D. 
BANDEIRANTES - De amor tambem se morre, com Charles Boyer. - D. 
BROADWAY - Horas de tormenta, com Paul Lukas. - R. 
IPIRANGA - De amor tambem se morre, com Chàrles Be>yer. - D, 
lllETRO - .A filha do comandante, com Katht"Yn Grayson . ...- D. 
OPERA - Tampico, com Edward· G. Robinson. - AP A. 

· PE])RO II - o tunel fatal, com Ge1re Autry. - A. ,_ 
Rl'fZ - Por quem os sinos dopram,' com Gary cooper. - · R •. 

SEGUNDOS EXIBlDOFiES 

AME.RICA- - Rosa, a Revoltosa, com Betty ·orable. - ·D 
· Grito de rebelião, com Eric Portman, ·- APA. 

ASTORT A - Revolucionario romantico, com Nel$On Eddy. - .APA, 
Condenados ao casamento, com Dennis O'Keefe. - APA. · 

AVENIPA ..... Entre dois c:i.minhos, com Edward Amold. ·- Al'A. 
D.esfiladeiros perdidos, com William Boyd. - AMC. , · 

BABILONIA - Tragico amanhecer, com Jean Gabin. - M. 
·A volta do vatnpiro. com Bela Lugosl. - D. · 

BRASIL -· Sonhando de olhos abertos,. com Danny Kaye. - D, 
França. eteIT1a, com Raimll. - Jt .· · 

BRA,Z POLITEAMA - Jane Eyre, com Orson Welles ..... R. 
Canc!oneiro'do amor, com Alberto Villa. - APA, 

CAMBUCI - Damasco, COL' George Sanders .. - APA. 
A mulher sêmpre vence, com Allan Jones. - APA., 

CAPITOLIO - Amazonas dos Ares, com Loretta. Young, ;,.. APA.,• 
Amor a. percentagem, com Rosalind Russel. - D. . ' 

CARLOS GOMES - Solteira por Capricho, com Fred MacMurray. - &l'A, 
CINEMUNPI - Isto acima. de tudo, com Charles Boyer. - ~ •. 

Volta ao passado, com Merle Oberon. - APA. 
Cotsario Fantasma, com carole Land!s. - APA. 

COLISEU - Damasco. com George Sandefs. - APA. 
As tres glorias; com Gloria Jean. - APA. 

COLOMBO - o filho de Tarzan, com Johnny wetsimuller. - APA. 
lt meninas endiabradas, com Deanna Durbin. - A. , 

COLOfi ,._ Sherlock Holmes e a arma secreta, com :5~11 Rathbone. - Al'A, 
Meia. volta volver, com William Tracy. - APA. 
O velho carnaval, com Sablna Olmos. - APA. 

·CRUZEIRO - Rumo a 'I'okio, com Oary Orant. - APA. 
Dilema de· medlcó, com Wamer Baxter. - APA. 

ESPEIUA...,. Aisetima..vitima, com Tom conway, - APA .. 
Testemunho do cada ver. . · : : 

FENIX - Solar das Almas perdidas. com Ra.y MIH;i.nd. - M, 
GLORIA .... O amor faz das suas, com Am1 Miller. - D. 

O'solar das almas perdidas, com Ray Milland, - M. 
HOLLYWOOD- Mais forte que a ·vida, com Dana An\'lrews;.\.- APA .. 
. Ela quasi mátou Hitler, com. Elsa Lanches'te!"". - A. · -' ' 
IDEAL - Dama. fantasma, com Franchot Tone, '""." P. 

Uma n9ite perigosa, ,com Warren Wj!Uam. - APA, .. 
Pa.ris era assim, com Ann ()vorak. - APA. · · 

!RIS - O solar das almas perdidas, com Ray Milland. - M 
Paris era assim, com Ann' Dvorak. - APA. 

· IPIR.ANGA PALACIO - De cartolá e calças listadas, com Mickey Rooney. AP,4. 
Gentil tirano, com Robert Taylor. - APA. · 

LUX - Duas vidas, com Charles Boyer. - AP A. 
A Du Barry · era um pedaço, com Red Skelton.:- tJ. 

MODERNO ..;. Em cada coração U..1\ pecado, com Ann Sheridan, - R. 
Fantasma l'lsonho, com· Wayne Mortis. - AP A:·. : . · · 

OBERDAN - Porque choras palhaço, com Nino ·Nem,. 
ODEON (sala azul) ·- E o espetaculo continua, con1 'Eddie ca.nt9r. ~ D. 

Es Ulll felizardo Mr. Smith, com Alan Jones. - D. · · · · 
(sala. vermelha) - Ninguem escapará ao castigo,, com Marsl1a Hunt. APA, 
Duas pequenas sem cerimonias, com Jlnx Falkenburg, ..;.. APA 

OLIMPlA - Alta malandragem, com Bud Abbot., - A, · 
Cancioneiro do Amor, com Alberto Vllla. - A. 

PARAI SO - Mestres de baile, com o Gordo e. o· Magro, , - A. 
Seu unico pecado, com Akim Tamiroff. - APA. · 

PARAi>tOUNT - Louco por saias, com Mickey RQoney. - APA. 
Tartu, com Robert Donat. - APA. 

PARA.TODOS - Jane Eyre, com Orsoil Welles. - R. 
Panlco na Birmania, com Alan Carney. - A. 

PAULISTA·- Louco por saias, com Mickey Rooney. -'APA, 
Tartu, com· Robert Dona.t. - APA. 

PAULISTANO - Alada serás minha, com Cl:1rk Qnble. - D. 
O castelo do homem sem alma, com Robert Newton. - D, 

PENHA - A mulher que eu deixei, com Betty Rllodes. - R. 
Paris ei-a assim, com Ann Dvorak. - AE'A, 

PIRATININGA - E o espetaculo continua, com E,~,.~.!ê C:mtor. ·-,.. D, 
Viagens perigosas, com Eric Portman, - AMC. 

RECREIO Centro) - Soldadlnllo das Arahl:.t:-, cor<1' Ari,1,cw S!sters. - Al'A, 
Exploradores de Sonora, com Robert Livi!,gston. - ,grc. 

RECREIO (l,apà) - Damasco, cbm George Sand('M, ~- APA. 
Aventuras de um recruta, curn AJi,.11 Carne:,-. - A!' A_. 

., REX -- Alma~ do-mar. com,...GaJ'Y Cooper, = AP ,1.,,. "'·' .,·,. _ ·"'- • ·· ·. 

RtAffêfC1idg~~~ d~ 
0:m~ltc~!e:;ê~t~~li1°i,!!~f= l~ó.· ,;;, l: 

ROIAL - Amor de um estral)h\l, com Ba.,il R:i.thbone. - APA. 
· Trágico ani.anhecer, coni. Jean Gal:ln: - M::. '. ' · , ,.. 

ROSA.RIO -- Odlo que mata; com Geôrge: Sanders.· .... D. · · 
ROXI - o lllelhor papai do mund", e;0m Angela Magan. - APA; '<Pelo El. 

Pueblo). 
SANTA CECILIÀ - Jane Eyre, com owm Welles. - R. 

- Panlco na BlrmQnia; com Alan Ca111ey, - A. 
., SANTA HELENA - A jóga.dora, co:<1 étê,:;•i,, Bretn. ~ R. 

Os espoliadores. ··· · · ··· · 
'SANTO ANTONIO - Alta malandra7:•r-, C'-1p Bud Abbot. - A. 

Amor a granel, c.om as /md,ew Sis'.•_.,-,,. -- 4. 
.SÃO BENTO - nomance t, um wo,·dt;~.,:., c'.:r'.1 Mcsquitinha. - APA, 
· .. "· Béínaventurados os cru, 1,w .. m, com Kci,n:; B:\!~er •. .- A. . . . 
SÃ.O CAE'i'ANO - Historia u u::,,~ noile, tom Pcd,··, LOpez Lagar. - .tPA; 

Queijo sulço, com o Gordo 0 u )Ia~i·Q, ·- A, 
~íi.O CARLOS - Corsa.rio :!as i1•.:·.-~:c.:<. ~:.-1.1 Ja:r1,cs. cagney. - Al"A. 

AI vem os touros, com os Ir;n•:os P.it::. - A. 
SAO GERALDO - Dama 1,or 1,;,,m n()\t,:-, com John Wayne. - D-. 

·Irmãos Corsot,. ·corn Dou~1.J:.".c. l 1'~i~rb:!!1\:::. - .R., · 
S,JO ·JOSE' - Estranha. passageira, com Betty Davies, - R. 

Clar!io uo ho1·izonte, com Fred l\facMurr11y, - R. 
SÂO J.,UIZ - A taulher que eu l'.Hxel. com Betty Rhodes. - R. 

Um pequeno erro, com Aklm Tamiroff. - APA. 
SAO PA.VLO - Hlsto1ia cte ema noite, com redrõ. Lopez L&gar. - Al'A. · 

As tre~ glorias, com C.loria Jean, - APA. 
SA,O PEDRO - Ali Bab:i e os 40 lactrões, com John Hall, -.APA. 

. · Grito rte rebelião, cD~<l l,;:·:c Portman. - AP A.· 
V,NIVERSO - O filho de '1':.n;an, com Johnny Wetssmuller. - AZ,A. 

A1l 3 meninas endi,ibradas, com Deana Du1·bir. - A. . · 
VlLA PI-WDENTE - Policial desconl1ecldo, com cantlnflas. - R. 

· Torpeza humana, com Boo Steele. - A, 

TEATROS 

· BOA VlST ..1.· - O maluco n.o 4, com Dea.-cazarré. _; M. 
.CASINO ANTARTICA - Viva o Brasil, com Eva Stach!no. - M. 
SJNT'ANA - Cesar e Cleopatra, com Dulcina-Odilon. - D, 

EXPLJCAÇAO DAS COTAÇô.iS 

A. _, ACEITA VEL - Fllme que pode ser visto por todos, embora scn•i' p1~-
B. - BOM - Filme que pode sei' visto por todos com proveito ·moral. 

veito tnora,J. . 
A.MC. - ACEITAVEL MENOS PARA CRIANÇAS - Filnie que ~elo enredo 

ou cenas pode impressionar o ,iublico infantil. · 
BPA. - BOM PARA ADULTOS - Filme que ppcle ser Vist() coin"·proveito . 

moral tão somente por adultos. · · · · 
APAi - ACEITAVEL PARA ADULTOS - Filme que pode ser vistÓ. tã~ 

somente por .adultos embora sen, proveiLO moral. . . 
~. -. RESTRI'I'O - Filme que pelo enredo ou cenas deve ser estr!tantc1ite 
· reservado a 'pessoas dP sollaa tormação moral e religiosa.. . . · .· · 

D. - DESACONSELHAVl!:L - Filme que pela g.'ave inconvenlencia do eni:edo 
ou cenas·. deve ser evitado por qualquer ,,ublico. 

M.-:-- MAU - Filme prejudicial para qualquer publico. 

NOTA: - i,; importante que o espectador não se contente com a sih\ples cob.• 
· ção do filme ou da peça de teatro, mas qur procure conhecer pelo 

menos alguns detalhes da critica !sto justificará. "ma cott,çlio que . 
afirmada sem nenhum comentarlo poderá p_arccer tnju8ta.;' e so
bretudo com a teitul'a de Utna analise · que põe em relevo· às ele•· 
mentos bons e maus do rnme o e~pectadllr 'pouco a r,ouco; educBrá. 
sua conciencia e aprenderá a Ju 'gar por s.1 fuesmo ·os cutros filmes 

· qu., lhe forem apresentados. . · ' 
O boletim da 01·ientação Mornl dos Espetaculog ·· contem uma 

c1•1t1ca deta_lhada de toC:os os filmes exibidos em s. P;,ulo. t puJ?li• 
cado semanalmente e , assinatura anual custa Cr$ 25,00 ria Ca~ 
Pital e Cr$ 80,00 para o Interior, lnt'otmações na Associação dos 
Jornalistas Catol1cos, á rua Qulntlno Bocaiuva., 176, 3.o· andar, 
sala 297 - Fone: 3•7760. 

P\RNAl'BA - PIRAPORA - CABREU'YA. - · IT,U• 
- SALTO - PORTO FELIZ -

~ , ,,_--:::::;;:,r--' 
aUTO·Vl~Ça05$~0 PaULO 
PROA ~~/AR,1),d . 

Partidas: 7,00 - 17,40 Chegàdas: U,00-18,40 
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I;EGIONARIO 

OS MELHORES PijEÇOS 
E A·MELHOR QUALIDADE 

PRESUNTO E FRIOS - VINHOS FlNOS. FRUTAS. 
BlSCOUTOS E BOMBONS - CENEROS ALIMEN'tlClOS 

EMPORIO MONTENEGRO 
Rua ~ugusta. 1.559 (Esq. R Luiz CoelhÔ) -- ;Fone: 7-0035 

Av. 
MERCEARIA AVENIDA 

,:3ri9, · Luiz . Antonio, 2,098 - {Em . fre.nte à 
·· !maculada .Conceição) - Fcne: 7.5453 

ÚNICOS . DISTRIBUlDORÍiS DA 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 

Igreja· 

ENTREG~.S 'A DOMICILIO F_RESCA EM PACOTES 

NOllClAS DOS·· ESTADOS 
SANTA . C A y·a RI NA 
111.\.JOII.ADOS .OS VEXCD{E;\''l'OS O() . 

FUNCIQXALISMO '. . 

I<'LÓRIANOI'OLIS, (ASAPTIESS) .:.. 

PARAIBA 
MONUlÍIEN'fÓ A O. vt•rAii 

JOÃO PESSOA, (ASAPRESS)" ._, 
Afim de Inaugurar o nionumeiild cci~ 
memorativo d0 centenario do· naeci-
111ento de p. Vital, s-eguiu pará Pe· 
dra de Fogo, uma.' comiss[o constitui'• 
lla ·ae professores e jornalistas. · 

Territorio de Ponta Porã· 
PRDIE!no SECRETARIO DA EDU• 

' (JA'ÇA.0' DO 'TERRITOJUO . 

"GESTA TUA NON LAUDANTIJK" 
(Conclusão da. l,a pag.) Logo.,a censura cai por si, e se des• 

Catolico interrompido, irmandades fe- vanece por falta de objeto. Pór con-
1·idasdf repenie de censura,- sem ad- seguinte absolutamente nula. ,, . 
moestrações previas, sem terem · se- 4.o ~ Firma-se o Cardeal na Carta 
quer tempo, de· responder à_ intimação, Apostolica de 29 de Maio,, de. 1873. 
e feridas pôr ,não expulsarem i:na~ons (Quamquam dolores,) pará dizer qtte 
ocultos ou duvidosos; ·aliás l?XC!!léntes os Bispos· deviam.'U$ar de 'moderação: 
catolicos. Ora esta· maneira de pro.ce- "Ora se este modo de obrar devia 
der imprudente, precipitada, alheia .da· pôr Vós ser seguido antes dã reciépção. 
mansuetude dos- canones, · ocasionando ' da· Carlá- que vos endetéçoil · o Su'... 
um conflito grave com o governo do mo .Pontiíice em data de -29 de maio, 
Brasil, :e pondéndo dai segui;r--se como muito mais o devieis ter . diante· dos 
deu claro a entender o'llliwia:do, ·a me- . olhos; . depois de recebida à "mesma 
dida extrema de separação .da Igr~ja carta, ,na qual expressain~nte si insi.,
e do Estado efo,,. compreende-se qu~n- 1mava . e . ereis aconselhado,. _que .J?Or 
to havia de,abalar e entristecer o ani- · espaç-ó de um. anoisobresµve~~ís' eni 
mo do. Santo Padre. . todo ato de rigor. Pelo que .certamen-
. 2.o 7'"" · Louva .~ ·Cardeal Antonelli.o te não é digno de aprovação; q1le Vós, 

esforço e -o ,zelo. com que o Bjspo sé · deixados de parle os consélhos de 'Sua 
empénhava em expulsar a peste ma.- Santidade, antes quize.s1eis 'continúar 
çonicá dentre os fieis ·e cond~na .. · a. no começado pr_oposítp,, recorresseis 
inercia· doi; Bispos que a deixaram de novo·1lJ.·ecipitadameríte. e co~ in~ 
propagar,-se. a seu salvo: · ' , feliz exito, à pena de interdito, e às 

"Por isso Sua Santidade, ouvindo pri;. <:ensuras eclesiàsti/:as já .contra : con• 
meiro o conselho de alguns Erninen.:. -frarias . religiosas, já contra algumas 
tissimos Cardeaes · da Sagrada Congre.:. pessoas." · 

,TERIA HAVl)JO PREÇ_IPIT,WAO? 

-1-
sas confrarias, ficando. os Padres e . oli 
mesmos Parocos úa dependei1cia des"(· 
t~ e dela para as cousas do culto: 
est:r carta condena e repro.va. sim, ei 
do modo o :mais· fnriàt, aqueles que 
estabelecem como principio,. como· no.r-c 
.nia'de:'proceder; vinda da mesma•San-t 
ta Sé, J\postolica,, que não se. deve fa.1 
zer. esfr;,rçô algum riein diligencia, nem: 
usar . .de exe>rtações, nem out.t:os. n1eios 
canonicos para ,r.efop;l).ar as confrarias: 
religios~ que ise -aéham eivadas dQ 

gação dos. Negocios Extraordinarios', 
bem que antes de tudo louvé o empé
nho .e zelo com que '.mostrais esforçar-,. 
'\'os para .expulsar '<Í.entre as ovelhas 
de Cristo a ·perniciosa. peste da seita 
maçonica, a · qual pela incuria de al~ 
guns Prelados que já presidira1~ a 
essa região, · grassa impunemente, f: 

. virus<màç_o;nico. Mas os Prelados que, 
procuraram. com todo zelo e empenhOi 
reme'diar a esta situação .que- a .Santa! 
Sé · ·em . uma : Encíclica· declarpu into .. 
leravel, e que .o. ~j;eram com .fi'm?-ez~ 
e energi.a, sim, com salutar sever1da ... 
de, é. verdade,- mas depois· de esgota .. 
dos .primeiro todos os.meios mansos Et 
stiasoríos, depois •. de muitos ,, vagarest 
pacientes, depois de muitas orações q 
'sÕfrim:entoís, solS provciéàções. msolei!~ 
tissmias' e o~ Ínáis 'revoltantes escan~ 
i:Ialos. ostentados na . propria. ,casa . dEt 
béús, ;es~ses .Prelac!s não são aqui to~ 
cados por : advertencias ou censura~ 
algumas; efaS: passam sobre ~uas. ca1 
beças, e. vão bater. em outra pa:rte. : 
· Como! seriamos. condenados. e . re-t 
preendidos por ter• feito o -que o, Pa ... 
pa na propria ~arta do Cardeal An1 
tonelli quer que se faça? Seriamo~ 
condenàdos e repreéndidos por termo:;l 

Vêem os leitores: quanto . andava 'en- empregado,. justamente . os· meios, pozj 
.ganado o -Cardeal, Antonelli sobrE1 alr .. term'os' seguidq precisamente, os tra~ 
cousas relàtivas à. questão r~ligiosa do · ·mites,. que nessa mesma carta · se no!l 
-Brasil, crendo ele: 1.o que tinha . ha• ordena, . que empregassemos . e seg_uisi 

. cada dia mais se fortalece •.• "· 

NAO REPREENSÃO MAS 
LOUVORES 

,vido precipitação · nos atos dos Bispos, semos? · 
cpando já provamos com fatos,. com Isto s!ria ~ absurdo • 
documentos, com datas precisas que tal Recap1t11lem:os. 

bEciARAÇõE~ INEXATAS 

O Interventor Nereu Ramos: assinou 
urn · decreto, ·111a:joran<10 os vencimen·
to~ dO· funcionalismo estadual. Esse 
au·menfo to! feito na base dê 100 cru
zeiros pllra. os que percebem até 1.800 
ctuzeiros; 200 cntzeiro~ p~ra os ven
cirnentos · entre 1.801 e. 2.500 cruzeiros; 
e 500, para. .os _vencimentos supcrlorelÍ 
a 2.500 · cruzeiros. · · 

M.ARAN.HAO 
Abramqs um pàre'ntese. 

PÓ~TA PORÃ, .· (ASÀ.PRESSÍ ·- O E' falso,_pois, ê falsissimo qué a car-
.Governaaor do Territorio assinou um 

não houve, nem em . Pernambuco; 
:ném, ainda menos, no Pará; 2.o .que 
.houve · censuras eclesiasticas isto é, 
.excomunhões lançadas sobre pessoas, 
o que é absolutamente· destituído dê 
fundamento; 3.o que a Carta de 29 
de maio expressamente insinuava aos 
Bispõs, e os admoestava que sobresti
vessem em to.do ato de severidade· du::. 
rante uni ano, quando isto é. inexato, 
como provam muitos atos . posteriores 
do Sumo Pontífice, e principalmente a 
Enciclica Exortae in ista ditione, a 
qual citou esta Carta e fixou de um 
modo solene :e incontrastavel a-inter
pretação dela no mesmo sentido em 
que os Bispos e todos a .. entenderam, 
isto é, no sentido de uma .autorisação. 
e exortação a continuarem com firme
za no · intento começado, · sem parar, 
nem-recuar de modo algµm, como_ de-

O sn1·. Barão de Penedo foi infiel náf 
reproduzir o conteÍtto 'dá carta: l.o( 
b~se que ~ssa carta co:ntinhà logo ~ 
exordio ª. . condenação, à , reprovaçãq 
formal do, nosso procedimento pr es-ij 
tas palavras inconvenientes e indig-4 
nas, dé que nem. o Papa, nem o CarJ 
déal Antonelli jamais 'se serviram. 
Vossas proezas não são louvàllás, ges-' 
ta tua non laudantur, e Isto. ê falso. 

l\'OYO EDIFICIO DO GJNASIO '.DOS 
IRJIAOB HA.RISTAS 

Si.O l,U~Z, . (ASAPRESS) ..... Teve 
lugar ·n.esta. . ca.p_i tal a ·cei-i,monia do 
la.nçâ.mento d11._ pedra. fui:,!].ame.lüal dà. 
nova sede do Gtnasfo ·111aranhense, dos 
Irmãos: l\ta.ristas, 

A', solellldad·G · foi .assistida.· por altas 
autoridades e professores maranhen• 
aes. 

ESTADO DO RIO 
FUNOACAO DA· CIDADE 

NITEROI, (ASAPRESS) -'- Come
motóu-se, dia 22, a data de funda~ão 
desta; cidade. . . . · · . · 

Como· nos anos anteriores, o Pr.e• 
feito desta capital, sr. Bra1ídiio .fo. 
nior, Í:J.cér<;tou feriàdo. munlc'lpal, En• 
tr& as solenidades que fo,·am le,·acíás 
a efdto, o l'rtifelto local mandou dê· 
posltnr. uma corôa de f[orês lla hei'• 
ma. do futidador · de Niterol, o indlo 
Crlstlto a.rtin Afonso de Souza, . o 
Ararlgboia. 

PERNAMBUCO 
EXPLOS.{0 DE UM VAGXO cotu:. 

GASOLlNÀ 
RECIFE, (ASAPRESS) - Informa· 

se de QuiapS.J)/i., no Interior deste E_s
taclo, ClU'1 no n1omento e1n qu~. $e pro~ 
cedia. á conferencia. de um vagão da 
Great· wéstérn, carregado com·30 ta.m• 
bores de· 200 Ui:.rós de gàsoH1\a cada 
um, · alem de ·o·utros combustivels, ·n,
rificou-se · vi'olenta explosão, ,Indo h1~ 
do' p~los ares.: · A1letsat• :da. Violenc'ia do 
sh1lstro, 'não hou·v., vjt.imas. C> com· 
J:>usfrveJ. ·eh'I· 'll,l,)re~O; ei:a., ... d.eStl»a.dO,.,.*' 
eidade alagoana. de Palp1elras. dos ln· 
.dios. _Os .p·ejulzos. s1'o calcula.dos em 
e •. $ .0.000,00. . . 

Rio. Grande .. do Sul 
FALECEU uJ1 NETO nE nExTo · 

, ·. GONÇALVES 1 

PORTO Ar,EGRE, (ASAPRESS) -
Eégundo ·n,Aicfaa p1'oced-ent.es de Cru:;;, 
Alta, faleceu .\láQ:uel:i. cidade, no Ash 
lo dê Santo Antonio, onde' se encon•. 
trava Interna.do, João Pedro Gonça.l• 
vés, neto dà Bento, G_ollçalvé!!, herói 
ela Farroupilha e vétera.no da guer• 
ra ·c10 Paragu:i.L · · ' 

Jo1!.o Pedro, apesar ela ~ua avnnça
<1'i ichde; 10$ · anos, · a.lpda déScrevla. 
11~rfeitaménte n.s bl',tt1.ll1as : da guer• 
ra do Paraguai, em l!ue ·tomara· parte. 

CE AR A' 
COXCRESSSO EUCARISTICO 

FOR'l'AI,t,ZA, (ASÀPnBSS) - Es• 
tão- sendo ultimados. O!! prépà.rati,•os 
pa.ra.. a. realização, do Congresso ·.r•;uca· 
ristico dê nussns, A cerimonia 1nau
g·1ral está ina.rcada para.· o dia 29 élo 

· corrente. · , 
A réalisaçli.o clMse congrl!SS0 e~tft· 

<lespertando à atenção do mundo ca• 
tolice do Estado. · 

ô ln terventor Menezes 1'111\entel, o 
1;en~raJ. Gil· Castelo Branco, com1tn· 
c1a11te· da to.a; Região l\lllitar, · e outràs 

'1tltas 1tutorirlaclês · civis e militares. 
otcrecerari1 o seu apolo a esse·empte· 
(,t1dimento, 'l'orlas isssé.s .autoridades 
Irã.o 'áqutlé municlpio no .dia 3 1iroxi· 
mo, afin1· dê aMistir -ns · Mrlmõnlas ele 
éncét'.t!\1\1,mto elo certame católico. 

0 ''l.1-.t,I.UN/\HJU'' ·~m)• 
· NIFICA BOA 'LEITURA 

E FORMAÇÃO 

A.D V O:G·A-D OS 
Dt. · Vicente·· Melilo 

P:·a.Qn dll Sê, 23 • 2.() andar • Sal!I 245 

Dr. Plinio Corrêa de. Óliveira 
Huà Qulntirin l$ncaiuva, 176 .... a.o. 
Andar - Slll~. a23 -- 'l'el.:. ll•T:176 

J o v i_a n o 
e 

J. N. Cesar LeHa 
At1voai11111;.· . 

L,it., ~li MlserloOJdia,, 2:Í ~- Sa!a 90t 

Ôr. · ~ra~cisco ' P. Reinlio 
·: · ·. Helmêistet' ,, t 

?tua , Sito 8entCI, .. ~24 - l.O and.ar 
Sala 3 - .'l'el'.: 2~1643 ·- S, -~Atfl.<) 

Dr. ·.Carlo• , Moraes de Andrade 
Rua 8anJ1tnum ,Conatttl'li, n. • 4.o anct. 

·Sa.la ss ·- 'L'el.t a~t981Í . 

EN':GENHEtROS 
Amador Cintra do Prado 
. ' . liJÍllll!Hlbvlró A,•1túllét-,: • • ._, 

A rqultetur:t t•Hjtlna1t, eoleg1oll; real• 
. : ., -deneiu, -•olettva• ., .. 

nua, t.tber-o 8a<1atO, 461:: - SJc>,-,P&uto. 
. · · . · ~el;: 2•73H: · . · · · 

decreto,. tromeando O ·primeiro . Secre• ta do Cardeal -Antonelli. traga logo no 
tario da Educação desta unidade na- exordio ,esta: frase: ·as vossas. proezas 
cional,. recaindo a l!Scolha sobte o sr, . ,não são louvados, cómo. afiançou em 
Leonlclas. Horta l\Iaced.o. • peça c:ificial o snr. Barão de PenC?do, é 

APARE.LHOS • • :paraCHAcCAFE 
. , modernos; eleg:lntee, 

cn1 desenhos originais 
Haeionais e. extrangeiros 
f'o«lem 11tt odqulrido, 
1ambh1i t;,i 10 paga• 
mi.'nto., /#!lo nf'lano .Su.tJv,,". 

o ·1rcêbisoo de Toulouse· con
dena o trâbalho f emlnino obrl
gatorio nas-··industrias beliêas 

Do "l'fOtlpioso ca.tólico Internacional" 
extra.imos as 'declarações de sua. -Excia. 
Mons. Julio Saliége, Arcebispo de _Tou
louse, em que· expressa novamente sua. 
desaprovação 1.>~la. mobilização força
da. de m.ulheres para traba.lhàr em t'á
brica11, qµe . teve lugar em algµll18,; par
tes· -da · França e em especial nàguela 

.. arq11idi0cese. 
Dt\ste último .. documento do . Prelado 

:francês se destll,cam os ~eguintes pará· 
grafoo: 

"Pensar-sómente cm rendimento eco
n6micc, q\lll:Jquer que seja sua causa, 
.-sem. l''Cl)a·r11,r na dignidade dos llome'ns 
e mulheres que trabalham, é um !néqui~ 
voc6 . .sinal. de . matérialiSmo. Chégará 
'llem duvida o dia ei'l'l" que a histól'ia 
condena1·il. aqueles. que determinaram 
ou tet}hllni favorecido o que poderíamos 
chamar multo · bém traficar com mu
.Jheres e criançàs para a fodustr!a. . de 
guerra .. · . 

"l':l poi• outra. parté dever do Estado 
· manter vivtt. na conciência. dos cidadãos 

O 1·éspeito pela dii:nidade de crianças e 
mulhere11, como úm dos mais apreciados 
valores· culturais·, l':l éste um principio 

.de ética natural e ao mesino tempo um 
principio tuncia.ineritA.1 dá ética crist1L" 

. . . -

o repetiu toda a imprensa sectaria ,do 
Brasil; pelo CQntrario antes de . tudo 
éla louva, aprova, recomenda o ·proce
dimento dos Bispos. Esse procedimén• 
to em si é justo; ·os Bispos tem razão. 
J):stão nà regra: canonica,. segundo a 
expte$ão do· digno Conselheiro João 
Alfredo, quando condenam· a. maçona
ria e trabalham, e . se empenham, ~ se 
,esforçam com. todo o· ardor do zelo por 
éliminar das pias irmandades dos 
:fieis-maçons .. publicos e , confessos, e 
até notaveis pór sua 'hostilidade à. 
lgrej:i: tuum . aprlme tontendet . stu,- ' 
dium ac zelum quo adnlxus videris 
ad. }lropellendam. e· Christl ovibus exi;. 
tialem · maçonicae séctáe pestem; e se 
algl!em não é louvado, se alguein é 
repreendido, são os Bispos que negli
gei:ites a deii.ararn grassar im.punen
:111cnte:. grassatur impune oh quorum
dam Praesul.um · incuriam qui . jllJJl is-;. 
tac regioni praeíué'runt. · 

3.o - O que o Santo Padre, no ca. 
so preser,te, segundo o· Cardeal Anto:. 

, nc:lli, -ni:o poutle . achar. bom, · foram os 
1

' nieios empregados para· chegal' a ,este 
resultado. isto é querer consegui-lo 
cm um· instante, de chofre; de pan
cn.tla, precipitadamente - uno: instan
ti, uno quasi ictu, ptoperànter, em vez 
d3 ,h· gradualmente - gradatim e com 
modcra~ão - modéramine ••• 

1 
UMA QUESTAO DE MEIOS 

" ... todavia (o Santo Padré) de modo 
algum poude recomendár (ou louvar) 
nullatenus . commendat'e pótuit, os 
meios por Vós empregados para atin
girdes ao fün que vo:; prnpunheis. 

De feito vend() V6s quanto estava 
esta seita larguissimàmente propagada 
e podern;a, tendo infüstado não s6 às 
cousas, mas as pesso;,s religiosas com 
gl'and!'l detl'in~ento da · Igreja, facil:.. 
1nente devereis ver, Exmo .. e Revmo. 
Shr., que tendo este mal raizes tão 
fundas, não ê desse.; que se possam ou 

. num instante extirpar, ou ari-ancar
\se como de um só golpe. 

Portanto convinha quê procedesseis 
gradualmente, escolhendo com pru
dencia os 1neios, empregando-os com 
pacienda e moderação, para -então 
chegardes ao que desejaveis". 

O reparo ou éensura da carta, re
éai, pois, só exclusivamente sobre, 'os 
meios que supunha o Cardeal termos 
empregado para chegar ao justo fim 
qúe tinhamos em mira, que era re
mediar· ao grande detrimento que sof
fre a Igreja com a i11troduçao ,do de
mento maçónico . nos templos e nas 
corporações 1·eligiosas: cum. magno 
Eccksiac detrimento re etiam et pe1·
sonas religiosas infe<:issc. 

O ·· Cardeal quer, é recomenda, e 
acha necessario que chéguemos ao 
fim que dê$ejavamos: . a 'éli1ninação 
dos maçons; a questão é dos meios. 

Ora os meios qÜe na realidade em
pregamos são os mesmissimos que o 
Cardeal Antonelli nos aconselha ein 
nóme do Papa. Não houve de fato pre
cipitação alguma; houve pelo contra
rio tento e· moderação; houva espera 

· paciente; houve intruções e· xortações 
paterriais; procedeu-se gradualmenté, 
na forma dos canones, como já· ficou 
larga e· invenéiveln,.ente demonstrada. 

Profis.sional 
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. pois . demonstraremos com textos ex
pressos. 

· Todo este perlodo, 'pois,. da· carta de;, 
C11rdeal Antonelli (seja , dito cóm . a 
devida reverenciá) assenta igualmen,., 
te em falso, e por conseguinte não 
tem alcance algum · contra os dois 
Prelados. 

E1'1PENHO · E PERSEVERANÇA .
1 

5.o - Ordena o Eminentissimo Se~ 
cretario de Estado aos Bispos. vol
te1!1 à moderação, para com paciente 
cwdado e perseverança chegarem, ao 
almejado fim, isto é, ft expulsão dos 
maçons das

1 
confrarias. 

"O que sendo assim, -o San,tissimo 
Padre, que conhece bem a vossa ob
sequiosa e filial dedicação, com toda 
razão agora confia . que Vós, doei! às 
suas paternais admoestações, .. haveis 
logo aplicar-vos com o maior cuidado, 
declinado do modo severo com que 
cmeçastes, a abraçar o. recomendado 
caminho da moderação, e assim mais 
pacatamente trabalheis,. para trazer
des de novo as cousas perturbadas· ã. 
antiga · concórdia, e em negocio tão 
cheio de dificuldades consigais o de
sejado fim com paciente empenho e 
virtude de perseverança." 

Ainda uma vez, em lugar de · clizer 
aos Bispós: obrastes mal; ,demai tran
quilos os ·màçons nas irmandades; o 
que o Santo Padre vos recomenda. é 
que nada façais: é que deixeis as cot.t
~as correr como elàs vão; peló con
trario o mesmo Cardial Secretario de 
Estado declarou que é preciso traba-,,' 
lhar, e trabalhar com diligencia, sa
tagas empregar esforço e cuidado, e 
toda perseverança no empenhei de 
acabar com o intoleravel abuso de do• 
minar a maçonaria as igrejas e o c::ul

. to c:atolico por meio de confrarias tor~ 
nadas dependencias suas: satagas ut .• 
r,tienti studio et pei·severantiae vir-. 
!ude proposltum finem assequaris; 
isto '{)orem, usando da necessaria mo
deração e paciencia, como fica com
pletamente demonstrado que os Bis.,. 
pos fizeram. ·. 

i 
O QUE A CARTA RgPROVA 

_6.o - Em fim, repostas no antigo . 
estado as confrarias pelos Bispos, in
dica o Cardeal Antonelli as providen
cias que eles devem tomar. Esta par
te é a mais interessante, e dela ~em 
palavra diz o esclarecido diplomata 
snr, Barão de Penedo: 

"Portanto, restituídas logo por, Vôs 
as confrarias no seu antigo estado, 
pertence•vos, Exmo. e lkvmo .. Snr., 
cuidar que homéns de fé verdadeira 
e nótaveis por sua prdéncia as presi
dam: e se entre oi/ irmãos alguns c).is-, 
tem que tnanlfestamente e sem duvi
da pel'ten!',~m à. seita nia~onlca, esses 
pt'imeiros sejam admoestados é depois 
excitados pal'a · que se afastem das ir
mandades, e dai por· diante só sejam 
rec_ebidos nelas aqueles que . constar 
como certo .não serem de . modo algum 
alistados nas sociedades secretas, prin
cipalmente na maçonaria, tantas' ve-

\ zes e tão solenemente repll!Jvada pela 
1 Santa Sé. · · 

"Estas são as· cousas que era meu 
dever manifestar-vos, para satisfazer 
aos mandados de Sua Santidade, só 
me 1·esta etc., . ( os cumprimentos do· 
estilo.)" 

E' tudo o que contem a tão falada · 
carta do ardeal Antonelli. Franca
mente tem o Exmo. snr, Barão de--Pe
nedo muito de que gloriar-se com 
ela? 

Esta carta condena e reprova, sÍltl, -
e do modo o mais formal, a maçomi
ría; esta carta condena e reprova, sim 
e do modo o mais . fo1inaI; aqueles 
Bispos que _por sua incuria e· deslei'
·xo a tem deixado impunemente to
mar posse de nossos . templos, de nos-

2.o Disse, sem ·tazér dístinção al-4 
guma, que o procedimento mesmo do~ 
dois .Prelados foi plena e foimalmentq ·, 
reprovado e repreendido, -isto é qu~ 
procurando· nós purgar as confrari~ · 
do' elemento p,.açónico, . e empregandd 
empenho . e diligencias · parà isso, ati 
a suspensão dás confrarias reb.elde¾ 
'Obsérvados bs tramites canonicos·, in-. 
col:'.remos _na censura e reprovação d(( 
Romá,; e isto é Jalsó. . 1 

3.o ,Disse que na·carta vem decla-4 
rado que .se o .Bispo "houvesse a tem-, 
po . consµltado o Santo . Padre, lhe te-i1 
i:ia o. Papa poupado. este pesar," q 

. tamben1 isto é. falso, ,pois. na cartti. nãd 
existe·'wna só palayra neste sentido. 

4.o Disse que nos foi ordenado re-i1 
'pôr, âs cousas no antigo· estado;--dand~ 
a entender que nada havia, mais qud 
fazer em relação às confrarias, e qu~ 
J:icavam os maçons no direito de nelal! 

· permánécer, e isto ainda ·é . falso. . . , 
. A verdade é que na mesma carta d<1 

ardeal Antonelli · não ha uma ·palavrié 
,sequer. que condene, . que reprove ~ 
que fizemos1 mas somente .os meios, ,{li 
1naneira porque fizemos •. Ora ·suced~ 
que esses tnelos, essas. maneiras· po~ 
ele desaprovados nem Por sombras s'EI 
deram no_ nosso caso; e que os novo$ 
me\ós, .as novas maneiras que ele d,i 
parte d~. Sallto, P,~dre nos .l'~ge.re,, sãi 
precisame~te os que de fato e na rea,. 
!idade foram por nós empregados. ' 

t 
O FRACASSO DA MISSAO f' 

'tt 
Logo a propria censura qut? se refe-ií 

re aos meios e 1naneiras empregadas, 
não. tendo assento- nó caso vertente, se 
desvanece nQ ar, como. uma exalaçã~ 
sem consistencia. Logo temos direitq 
de concluir que a Missão Penedo fot 
nula; · absolutamente nula no seu rei 
sultado principal, tão preconizado pe.t 
lo ilustre diplomata. i: ,. ....................................... .,;· 

Julgarão agora todos, à. vista do do-4' · 
cutt1énto peremptorio que acabamo! 
de exibir, que o sr. Barão de Pened<1 
exagerou todos seus triunfos diploma-. 
ticos ·perante o governo, quanto aoia 
crimes dos Bispos perante a Santa Sé, 
Tanto foi. o dito Barão enganado po~ · 
informações falsas e incompletas so-<1 · 
hre os fatos do conflito, como sobre q 
teor da carta destinado a resolve-lo_. 
catta que àpenas conheceu de relan:. 
ce, numa rapida leitura, atravez di1 
veu dé. uma língua pouco conhecida;. 
· F'osse qual fosse sua intenção, qu~ 

nã_o podemos ;apreciar, o que é certq 
é que foi inexato e infiel o . ilustr~ 
diplornata," 

SCIENTIFICAMINTI 

ASSVUrERD>ll 
• Pótllod<1 aeoéàtlva Sdo Seballlào 
combâ1t íeleotlliéamentt todá • 
qualquer afleeédo · culanea. óomo 
ulàm: Feridos em 9etol Ulcera11. 
C~aoa• ªl'.llillas, ~•<!)as, Ery,lpelo, 
. Fnelra1. llachaa nos !)is e. noa 1•10111 
Es1>i11h<1•, HtniorroldêS. Ouetmadu, 
/CJII, 'trupe,õM. Picodaa d• m01qu1toe 

; ii ~sec:101 veue~ ~' 

, SÃO SEBASTIÃO 
ISCCUIWA, UU flUSIIAIIA 

BÓ POD·t FAZlR llt'M 

A 1 LHA DA. E· S P E R ~ .h C A 
De Cruz D' Alva 

Um livro simples como a verdade. Um., livro. a1rei'énte, cujo!! al'gu
tnentos justos hão de tocar seu ideal cato1lcó, seu patriotismo brasi

leiro ·e sua· fé na liberdade humana .. 8 poemas e 10 iÍustraçõ~s. Naa 
melhores livrarias, inclusive as. catolicas. 

/ 
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ANO XVIII li São Paulo, 26 de Novémbro de 1944 

MENOS INTENSIDADE NOS COMBAfES ·TRAVADOS NA FRENTE: --HCIUEN.J:.AL 

Para o seu ''tailleur" ou seu vestidó 
da presente. estação 1 

.-·.,· ... 
, .. ,,.-·.-: 

todavia, prossegue ,o avanço aliaºdo - Quanro ·geral ;,'ôa gü'êtfét 
- .LONDRES, (Reuters) - A radio de 
Paris · anuncia que Merzj_rÍg e Venlo 
toram libertadas pelas forças aliadas. 

Essa in.fOrinaÇãO l1ão foi, porem·, 
iq,té agorá, confirmada pelos despa
chos recebidos .da linha. dê' 'frente; 
:NATRIK E HORA'l' LIBERTADA.S 

3UPREMO Q; G, . ALIADO, (Reu
t2rs) - Aauncia-se oficialmente. que 
as .forras 'aliadàs captÚrara1n Natrik 
e Horat, ao norto -da f_ei,rovia· Hcl• 

, mond-Venlo. 
HOVEN RECAPTURADA PELO 

INIMIGO. . . 
. coi-1 O SEGUNDO EXERCIT,O BRI

,:'ANICO, (Reuters) .- Os· alemães re
capturaram ontem Hoven, apôs diver
sos· e pesados c·ontra•àtaqlies. O ini• 
mfgo está tambem reagindo em Hurm 

,e Beeck. 
· Hoven fica nun1 terreno elevá.elo a 
nordeste de Gellenklrchen. 

As· tropas -brita.nicas,. haviam aber
to caminh~ para o interior ,da locali
dade .quarta-feira ultima. ' 

OON'l'INUA O AVANÇO FRANC~S 
COM AS FÔRÇAS FRANCESAS, 

'(Reuters) -" A despe.ito d:,, 11eve e cfas 
ónchentes; as tropas $lo ·1.0 Exercito 
tran iê~ reaii?-·'¾.ra1n novas conquistas 
'hoje, ocupando Morschwillcr, .-na re
gi.ão ele 1\lulhouse, Espach, ao norte 
de Altkirck, e vcrmag11y, ao norte de 
l3elfort. · · · · 

MAIS DE 3.000 PRISIOl\'EJROS! 
·SUPUEMO Q, G. ALIADO, (Reu

ters) · - O conmnléado oficial de 'hoje 
Informa quo no rapido avanço reali
:ratlo pelas forças 'francesas que il"
romperam e est1ío lutando·· em Stra~
burgo foram feitos· mais ai, 3 mil· pri• 
~loneiros inimigos, inclt1sive dois, ge
.n~rais. Muito materiàl Inimigo foi 
tan1be.J 1 ca.11h.-:•aa?. 

DEMITIU-SE O to . MINISTRO 
FOLON~S 

· LONDRES, (Reuters) ~ Anuncia
e offoiàltnen.te que o çhefe. do gover
no p_olonês, sr. Stanislaw Mikolajac-
zic, demitiu-se do . seu cargo. . 

DE'P DRÃD ·- AS ARMAS OS . 
GUERRILHEIROS GREGOS . 

ATHE~AS, (R'euters) ; - O c~mán
. <lante' em . chefe dos \'partisans" do 
?.Iovlmerito "Édes·" •. Napoleon· Zervas, 
depois da-entrevista que manteva 110-
je nesta capital, cC>_m. o_ com~ndante 
em· chefe. das ·.tor(:as allaclas na "Gre
cia, major~gener.al Ron:tld M, Scoble, 
·deçlarou -O seguinte: 

"Deporemos· as nossas ., a.rmas·-: ·clen
tr.o do perlo.do fii,:a.do para o retorno 

. da. Grecia.. âs .condições' normais. . De
cidimos, ·submeter-nos á, v·ontade.' po
pular li-vreinente expressáda''· .. 

· INSTALAÇõES NIPO.NICAS 
ATINGIDAS 

PEARL HARBOUR,· (Reuters)' 
O almirante Nhnitz· · ai11ü1éióu; . num 
-comunicado,: que aviõ.es ·navais·· norte
..,mericanos -bo.mbar,deàram -c.0111 · exl
.to as instalações nlp9nlcas e,n !llata
wa~ nàs KÚrl!as: cenÚ-als, no, dil1, 21 do 
cQrrente, · · · 
-. As bombá.s. causaram. granaes '_in
ceridlos e dlver'sás explosões,. não ten
'do os ca·ças j'aponeses ofÚecldo qual-
11uer ·resistencia · ao ataque. 

PATTO!'l CONDECORADO. 
GUPREMO Q G ALIADO, (ncu

ters) - O general Einsenhowei- con
rlccorou, n:,, ma.nl1:L de hoje, o gvneral 
Patton, con1 uma estrela de brün'ze, 
cn1 reconhccizncnto pela captura ·c1e 
lllctz, A moclalha. foi conferida ao ge
neral Patton 11<'10 general Otnar·Brad
ley, comanc1ante elo 12.o grupo · de 
Exerci tos. 

A citação respectiva diz o se
guinte: 

"Por feito 1neritorio em con.exa:c.,:ão 
com as opcra~ões militares contra. o 
inin1igo, <'m :Metz" . 

P.\TTERl\' r,;~1 PODER DOS ALIADOS 
BRUXRJ,AR, (Heuters) - "As· fro

pas do 9.o Bxc,·cito nor"te-a111ericano 
conquistaram :e localidade de Pattern, 
a nor'oeste de Ju1ich" - anunciou a 
emissora de Bruxelas. 

DENTRO DE COL~IAR 
BRUXELAS, (Reuters) - "Violen

tas batalhas de rea já estão sendo 
travadas dentro da cidade de Col-
111ar" - anunciou a. e1nissora desta 
capital. 
~:JADRO GERAL DA GUERRA NO 

OCIDENTE 
LOXDRES, (Ileuters) · - :é a .se

guinte « situação elas forças aliadas 
11'L frente ocidental, que Se C$tenàe 
por mais de 700 quilon1E!tros; ·desde 
Arnhem atS Basi!éla: 

SEGUXDO :CXERClTO BRITANlco 
- As tropas brita.nicas do· general 
J'íile.s Df:'mpsey, investindo e1n· dire
r:ão :,,o cruzamento ,to Mosa, em· Ven~ 
lo, atingira1n esta cidade, slttiada na 
fronteira germano-holandesa, As 
forças hritanicus continuàm nã·o ei1-
con.trando aleni.ães, 1nas seu a,va:nço 
tem sido retardado' pelos ·campos de 
n:inas e pelo terreno pantanoso. És
tava· chovendo nessa area ás ·io llo-
ras de hoje. lllais ao sul, as tr'oJ)as 
brlt:--ntca.s e amerfoanns dessé eXer• 
cito, lutando na area de Geilenkir
ch~n, precisaram retirar-se- da àl<lela, 
de Hoveu, a noroeste de Geilenkir
chen. 

NONO F.XERC!TO NORTE-A!IIE:RI
CAN'O - Os homens do general Simp
son rêpclir:tm contra~ataqucs ·alemães 
na arca de Gereonsweller. a noroe'ste 
<la cidade 0 fortaleza de Julich, As 
tropas a1noricanas estãn fazendo Ien· .. 
to . progresso nessa area. . , -

PRIMEIRO EXERCITO NORTE• 
AMJ<]RICANO - As tropas ilo g:enf\ral 
Hoclge: estão olitenrlo ganJ1os !'initta
dos em sua. investida. en1 dit"er.ãÓ . a 
Duren e ao Ruhr. Estão ava~~anâo. 
sobre a cidade ele ,veisweller, junção 
n;i rodovia "Adolf Hitler''. que se .a·i
rige a 'Colonia, procedendo de· três 
direções. 1'1ais ao sul. outra:s tinida
.<les · rlo Primeiro E);:ercito e:st!tO -e11 ... 

<'"ontranllo ·nh"itt,,~rl:1 re!-:ist~ncin.- en-

. ' . . . ,· . . ·-, -~ 

qu'anto abrem caminho, lutando, atra• 
vês da floresta de J;Iurtgen .. -. 

TERCE IR.O . EXERCITO NORTE· 
AMEIUCANO, - -.As coJun:ts ~ete11trio~ 
na.is do general Patton, ata.canelo nu~ 

.. ma ·trerite de 'dezessete ·qu'ilometros 
e 1neio, ating'ira111 ].ferzillg',-,-" cidade da 
"I:,inha · Siegfried", sol)re;_ .Q_ ·_,Saa1•; · ·,e 
que a radio ·ele. Paris 11.nuncloµ ter. si.
do JiJ:>ertada. As colunas. bfinrladas, 
a,·ánçanclo_ a lest,e ele .Mefa, em· dfre
ção a Saarbrueckcn, .estão eril .Jo
nantls-Rohrbach, à1iéna.s a . 2,i · qtlil'o·
metros de distancia. · Na .otJti:a :extre
midade da· frente do' III Exercito,. a 
cavalaria. avançou· sois qullori1etros e 
melo, atê ... atingir as vizll\hanças d,;, 
Romellin e a. 43 qullç,metros ao s.ul 
de Saarbruecke'n;. ·diminuindo àssim, 
ainda ínals, ·o bolsão inimigo deixado 
peio ava.nQo aliado,, nas t;nitréinidacies 
norte e .sul dessa região~ 

O lnlnlfgo, ao .. que parece, .deixou 
3,125 soldados em _cinco fortific_ações. 
de Metz, qué ainda resistem, Essas 
fortificações e.stã.o. sendo marteladall 
pela .al"tilhariá aliada, mas nã.o estão 
se1{do objeto d.e iissaltos frontais elas. 
forçàs do géneral. PattÓn.·, Cincoen:tà. 
e seis prisioneiros foram. feitos. ºon• 

tem,; o·'.-que, :eleva ,o,i'.numero::,de-11rrS:1~.: 
neiros; téftqs 'descl~'·'a-' renÔ\iá.çã& 'dos 
aJa,qu~s i;Í\iad,o~;.·no.· d(Í(.8/_d,O ,<eOt~eri~c 
te 'a •o 409 · - · ·• .,.., ,, .. ·':· ·.-,.,. · ·,. 
· 's:i;;TI~1.0. -ExJtrré1-ro,. ~ORT]j)·A~E- .· 

RÍC,~NÓ -'-- ;iú 'upidadês bll'nda'.dás 
frariéesà:s c10:'genúal <Patçi1\ /fih ·ç,·-' <iii- ·• 
mando 'de, 'getiera!''Ltrée'rê, .'iirrípái•áft\ 'ª , 
pàrte. ocfden'tai' CÍà :éidadé.' 'dei Sttasa 
bpqrg,,. ·J!i.f', · ~rOJ)á$ ·'dô··l5\?•'Cói'pp-d~- · 
se, exercitl>,; <;oma.iid_icr,as, :PeJo_. ; 111~jór · 

. genér?,'l, Wade;Hp,ijl_ít, est;o. i)..ml'~ia.~- < 
do'· se.u ·sl'.lliente: ao ··redôr.-de ·ºSeyerne,. 
cidac:je _:a., .qestf. <t-e ;l,!.tr;,i,s.bollrg,, 'd.e, ;'Q)t•. 
de foi fa,n.?a«'1- :''' )m•est\.d'.' ,}el~Pa: 
gQ das f<>rças fr'l,n.c~sa,s. :;q'ue :~)legaram 
a.S_tra~boÚrg. ·.' . , :,, · · :'· _:: ·· ·. _, 

,PR,IMEiRO. ·, EXERCI1'Cf0 . :F,RANC1'JS' 
- · Qs homens do general .De Lattre, 
ohtiverain:· ·---ganhÓ~', ·ilimÚàdos,;'-- c(!rn 
tenrpO. mul'to_; Ti1atl, ,!nã· ·: 0 brec_li,a_;;__ .. ; · _-"de 
~elfort, ,:Às 'inuncl'l,.çõe.s , e~~ã.o ,'<l,Í'mi ~

·tandÓ as ciperaçêjes'. riessà.- aré,i,.' ou': 
tras col:unâ.s desse' exercito, •fo,vestin-

' do - par.a · ·o_,: norte :'<;1es4ê a ··lili~rÚt'da 
Mulhi>úse;. '.êàpturaràm, Aspach,, quilo~. 
metro e .. :mélo· -ao•, nor-te; d&, ,Altkirc11, 
A, JÍnha, i1ue ;f~i <Íu"-s\ éôx;tada 1>elo11. 
aJemãs, p-erto de: J?elle,' ,e1S:tà;/as:of\l,. 
firme.:, _._ ),' ,. " . 

Efeitos do bomb~r,deio .. de\ :Toqüf9:,;;l~y'.a'd9 
a' ef eãto na sexta-feira,. pelos-' ~úllei~ícan.os 

Progridem os···aliados ':nâ: China·,.(FiUpínas 
~- . Birmania' · · · ·· · , 

. t ' ...• ,·.,·> ;; '" .. •·'.~,'· : ... , :./.;-. .· ',' _:_< :· .. ; 
WASHINGTON,- (Reuters)' ..,.. Reve- Arth.111•, segundo ;a,·'·'qual;: caç·a,~;'. -no~-

aa~sc que o raidc. sobre . Toqúto.- foi cie amerira,ncs : . po~à~f,;,gue~ estão sendo. 
grzmle envergadura,. com a participa• agorP, ut!Ilzados.cotttr11, ·a··nà.y~ão Ja• 
çfüi c!,j Importantes formações. .·... pop,esr, na; area d&s,'FlillplIÍa$. ·. ·, . · ; · 
Al3ATIDOS :1 ·.· AVIÕES ATACAN'l:ES· WUCHANG i ~A• :CHl!irA,· · TA~E~l-
- NOVA· DELH!,. (Reúters) A agenêt.a. ATA()~DA,/l'EU ,AViApj1Q,-A,~RI7 
nctlclcsa j~ponesa· · citou um eomunlda- , , : . · .: ,()ANA .. ·.: . '-,. , ., , ,:: . ,., 
d::> •oficiá! japonê3, :dizendo que o ralste · '11'.GVA Y.OR'.B:, ·.cReuter&) -- :?-Totlcillll 
coni,m Toqulo. durou chta,~ horas ~ .foi- jáponesit1,- aqui· ca.ptadà$; .. ·ctecJafanJ.. q~e 

.realizado.· wr , cerca" de . ·110 11,",iiões,, que aviõ'ss' norte.am:er1crah9i',,,bomba:11d~àl'il..in 
voa.varo à· altituc:e . ,. extremiimement;e . ,pesarfa,iperit/2 ã. ,e.rea· da,,~Jibn.'it,' na. ,chf-
grande. ' .·. ···., . . ' ' ll!!i) ocupadit, '.:~eé~me:rít~('o.s,'.'.pórtoi; de· 

f' Ao .q.u~ ·:.se ,sabe -até'. ngora, ··3~: avlQeS iHa~kOr.,te(Wue~~flt;'.:"po')::- .:~ll~is/
1
dê :~a. J: 

f9ram ·- abatidos", ~ 'acr~sce·nta: ·'o · cri- . :nor~- ·ói'itiiJn ·•.à:· ,noite} .. )(~ás; ,notlcllJ.S 
municado. japonês. : . ·.. . . .• Cr!!,í:n ,,na;t)ir~),intAtciiilâi:l'l,'tús9· )n,temP, 
ATINGIDOS. os. PRTCIPAlS OBJETI- .o, ;radies ·ajponlcós '11-ittdlii;'n§J> mene!na-

VOS INDUSTRIAIS vamo hÔyo.·bomba.rdéio :de T'oquio.)! 
WASHINGTON,, (Reuters) ,-: ,\'o)il!e . OS CllINEzífai n.tbd?,,rQU(S'l'ARAM:'' 

~;~~~~::i~ài~ep;~;;~~~:oquJiJ°}~~~t, · ' . ii~DY tW!~[\~tt~hill~-
apenas bombardea.d~ alguns objetivo~-- .. s1:.~- ,· ei:)~r~i:ef*1.,f,l?i,;.~}~~~in(!.; ;'fflr_'ilq.ts 
lndustru\ls na c~pltal .japoness:,: · ,- ., ·pon~. · _ontem·.·a~= ;ae·: fprte _ 'pt.es.são 
UQ)UENO~. OS D,ANOS, SEG:t]NDO A jáponesa;: pec:la,ra~~i,, ?f!,cia.im.~te· '~, e 

L 
1 

. -1 .,: 

·,: 1' 
',.•l. 
'··.·1. 

':,: ,i • .: .. ;I 
1 
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L l'N~.Ho S 
. ···I.RtANDESES 

Em branco e em cores 
· unidas e em tipos es

.· :peciáis · para o nosso· 
clirná. 

Colecção maravilhosa 
. ·em exposição. nos bal

·. · ·cõés' · da·._ 'lqj~-. e nas 
vitrinas~ · · · 

, 

-{ 

·TROPICAIS 
I N G LES E,S 
Qualidade finissi-: 
ma, tons de gran~ 
de atualidade. 

Anglo-Brasileira 
. Sµcessora· de MAPPIN STORES 

. , . AGENCIA "DO:tViEI" . . ... . . outr~G desta.cànrentós' avàni)áratil •. '.pela 

.NAVIO ('U·ECº OE·SAPA.ºECfOO. ·' · · · LO.!'{D~fDO. · tittt_l!~r~_t .-!-. ~ ·.-~.enlh!?.\i\., •• p~~-él;l/!.·;ft<l .. :;;!) .. º.!4_ .. ~t: __ 'i_-~
11 __ :e_. __ .trª .•. ~d.~.·.,,n_._·.qi·:.~Íl• · t) U !l Japonesa ornei , em. sua pruneua • uurbfoj.. ·. . . .... ·;. ... ,. : , 

formação so~re o noyo raide;,d~- "Su-. • :ê.oR:í;ADA:'. A_íÍ-;í~~Â'. ~~4-~P~~::.i · 

,.,...,.. .... __ .,... ________ ..;. ___ ;_. _______ , ____________________ -:--· 

ESTOCKOLJ\10, meuters) o 
transatlantico sueco "Hansa", · qu'e 
partira para Visby, na ilha de GÓ 0 

tland, na noite passada, com 300 pas
sageiros a borelo, não chegou a seu, 
destino. 

Salienta-se nesta capital que .o na
vio se encontrava em aguas fora.: da 
zona de guerra esbecificada- na prê
ccnte proclamação alemã, 

O transatlantico "f.lansa" nav·eS'a
'. ,. na costa ocidental sueca, .par:,, 
Vlsby, devendo . percorrer .pa viagem 
uma dis_t:tncia de menos de 160 quilo
metros .. 

EST,:CJ :OLMO, (Rcu·ters) -,- De, 
acordo com as ultinüt~ inforrrtàçõêS 
sabe-se que havia a 1,ordo do tran
satlantico "Hansa" apenas 3~ pasi;al
; ·ciros e não 3 ºº· como se declarara 
a principio. 

per-Fortalezas :yo~doras :B-~29 ;co11tra, :a. . . . · , ,.·, :'.K~~t , ,,:.;, ... ,,, , , . 
caP.it~I ,do Japao,. ,disse.. . ·. · ... • . .· .. :,I{ANJ;>Y,_, '(~E'ti~r~:· 1"::r~M!. ;,i,,úi!1ep.,-

Praticamente,· .. _n~füm~. , dano f,;>1 tà.ntl? a.<pre&'l!i.p __ alla@.,;éi,µt1'3'.·~~'1,mo',e 
causado, :botnbM . lnceridia.nas . e eJ\plo• ei. gu,a'.rnlção: 'jâponesl' . Ei.stâ ;atr'á:fe$8.ndo 
si~a~ foram -atiradas pefa-avlaçã?. inl• 0 !llRU perll)dó/:' ~de., ·que; O',,/l.t114µe 
nuga no~ distrito~ suburHanos ~a; área . · ,inici:>u,. :mais; de,.,.aoô ,-'japonesei, ·tora~ 
de: Toqu_lo, mas . nenhum proJ_et!l .. foi · mo,rtó::, ·os éhln'eses: -~tM' agoti,;-:;no ;iil• 

EM ÔFENSIVA OS EXERCITOS RUSSOS 
· ;:'N'AYtE:1:oN11·····n · CHEcostoVAQUlA atirado no Japão central. )?eqt1enos.- !no terior · dp. cidade pi:-opi:!a.mente; dite, · é~ 

_ cendios, , Irromperam . : entre f1ab!taçlk,ls a1gume.:d · toi,9az: Hoje,; 'Jrit'rod~ih':.°\µj\tl. 
civi'.: ,e Mtpitals que; :contudo, lmédiatl1-~ · •. çuriha. --i~lô nordeste/ .~oí-/~t.r~i'il.a. .. p}ttá. 

... t::' · mente forám ·. postóil ~ob controJé:•'" · : • . c;tài ~E!~P!ákerts :~térittlq!iif · · :".:\ · .··. :· 
. S:t~mou .' VENTOS_ ''E' C,OLHI!! ','TEM• ' \Os_ jaf>ó'riise.,' _çç,tltta.~@'.ta®,tâ:mte: .·os ' 'A,-_.' .. ':_ ~-·_'if ·,· T: '_u· .A. é'_,_·x ·o· 
..... · PE:STADF;S . . : , . : ·.' . ,.cl)fnt3~·:,,, es~a~7Íl~--~-'-'.,'.~q~~1ri M. .;:, ~ A 
·WASHÍffüTOJ"l, (Reuters)~.'""'"·ll;·_o se•·_ pedaçorr.·a -tori.naçãÇ>;lt\tm:ig1ç .. ,,_ :_,., ,,, · -.. ,·· ·· ' ';'''· · '" .. ·,.··, ··:·:: ., .• ' , · 

guinte. o éoinú'nicado ''dO 'genetál Ai:~ . 'A:i,'trop!!S .chinesas ;eslíi,;,:,ei;tal)éj~clciM 
1
1!:S'l'àCKOl.MC,'. (Fteütér.~) ·- As fór-

nold, comandante : d~ :·20.a. F.orça.-. Aerea, . ni.,:(ró_dóvJlti'.g'u( prôceAém ,~li i~lf!l':~i:i- ·· ças · r~s réiiiiclai"am sua; . ofmi;iva .em 
sobre o .. ''. rald". centra 'Toqulo" . . . . 4Mtc, rtf>!poi'lto. phfie .~ ,est~.i!ias ~~ne-:. grande' 'ese,g,la,. nul}la, .a1np1a>_trertte, nas 

, ".r~oJe_ .•. !mpo. i;t. à,rite· fór!1. 1_ª. çõe. s .. de.au~, · tra __ .;m;n~- ~lélg;de. _J.11-_-~_ .. ~Pll-.. _,~'_:~ .. - _ l)e __ · .. ~'-t ... Q!i. O' areaa J1. liud<ieste-de I,iba~- e 11;- teste .de 
per-FortaJezai;. Voat'ior~ J~·29'\ _da -20.9t . um· qua,rtei,rão, ,<:J?,IJ,.:~t~ ,o:ql:\\l :.!,J9!;,,- 9 . AtÍt;;· .ein. 'i;egulda a .tim longo Jíombâr
Força. Aér~ atacara.m objetiys:s. ~dus• .. ~t,r,ç!!40 __ ~,~a. · cldácll!,,c:-: · , ,; : , • .• ;- , 7• , ·" .. ,:- , de!o' éle '.àrUlhari,ii; -· acaba de anunciar· 
tdàl,í, em Toqúioi Rea1~ti es_sà' o~i:à.- , A pharn,agf · J~ha.,.~~~7~W\!i:,,~oi · ó corré3pondente .milit.ar da ii,gencla no-
ração o· 21.0· '· comàtjdo , de ' Bdinbaj:tl.e!o, 1ort_ada ·. ~ i·l'~~l'l~t!.i,ê;~~- 1:11ult~ ,Jug'fres ' tleloSl:% , l\lemã. .. . . . . . 

-------------~-
NA HúNG·RlA 

, Na Hungria, os russos; depois de cap· 
· tutarem Tokay,_ _ desbarataram as for
. ças !nimiga.s · nas montanhas proximas 
, da cidade e ·capturaram a estação fer
roviaria. de Ta.rksaL" 
OFENSIVA EM :LARGA ESCALA NA 

CHECOSLOVAQUIA 
MOSCOU, (Reuters) - De acordo 

1 U.G 015 LAV I ~-
Nesses pontos, pequenas aldeÍas es:

tão mudando coru;tantemente de mãos, 
em incessantes choques de itaques ·1;1 
centra-ataques. . , . 
KOTOR OCUPADA .PELAS TROPA~ 

DE TITO 

PI A N o·s S:C H W AR T Z MA N N _cômàndado t,elo brigadeiro .~a_iµ;el Ju• F<llOO, ci),l!l,~~_:~,-~~t!i:rS(!,·,~.r;~ijlll/1.o. PII,• A ''.VOLKESTUR\\1'.' 'LANÇADA .A 

ni~ gr~; t~ · r~cen~meAte· .constl~. : !fcr~~i*}?/º~ d ::;~;t',:~:,~- . ?i6scóp,' (~_tt~!f :__ Qs _alemães 

com as · noticias. recebidas da linha de 
• frente. a investida das tropas .do ge
néràl Petrov, na. Checos!ovaqúia orlen-

LONDRES, (Reuters) ~ As forçai! 
do marechal Tito capturaram Kotor ,im

p_rtante porto e basa ·naval· no· sul dal · 
J.ugoslavia. - informou a radio ," Jugos• 
!avia. Livre" -· citando um· comunica.d.q · lnelusive tlpt> ,,i,p;,,rt,i,inentn - Visitem nMs,i ~XJ)Ml<:'10 sem comnrnnú~so, 

·Roa:~- .Jo•f:.d~,·B1_1rroa.··~r,2 ~ ."-"• t\gun Urnn~n. r,::4 - Te-letone··r; ... on~I 

A . G UE R R A A E R E A 
O porto de Cós atacado pe!a R.A.F. - Os 
americanos· e a .V-2 Atividades sobre 

a Alemanha 

ttiido, .e, os. âpàrelhos a.t-acai:ttes pa,,tl· · _:_,.-("_QUEtt~:~tS :J!i't.1?INÁ$;''. :· · estão'',lançando . ál,:)ressada.mente rtová_s 
. ram d\! suas bas~. ,nc, i.lha.,.de,.$a.lpan. · CdWO-. Gl!:N~Ml'..:'s,1'<t4P,,:.~~~t1R, · forçé,s,.da -i'.Volkesturm". à luta. que. se 
. Logo ser.á. · pub_Ucaqo lllú. CQlllUhicapo (Reuters)· .... ,; Ap,a.rerit,emen~;' . aoaih.tla.- · trava ::i1a. Prus.,la órlental, à medlclà· 
màl.s amplo sobre a impOrtanj;e opera- . n~ amertcana:tlâ .. p.ha..,,dê:.~yte ;~i:mf• q11,6 :oi'exerc!to rU85().'aum?p,ta sua prés· 
ção.. _ . •. , , .... .~ou.: .. ,,.:",:'·. _ .... ,·, .:_·. ;.:.' .. -:_ -são/ni.llnh&.,Oolda.p•Oemblnnén, cer-

o coraçao do Japao -'foi a.tingido e .o . . .O~ Japçneses" ~estão . total)nente , ... C4)r• ca. cje ',3J •. quilotnetros alem: da. fron¼l-
ataque pode servir para. deniónstrar que . cà'gós ' rio'. correcfor ~~; ô~çé, :o,iip:~, :ír'ém rr- doilteich, ' . : , ' 

. essas Uhas tão .. Jonginquas. do Pacifico ,_ ;$ndo Aubmetldos .11,·: ataques, aéreos cje- · ÀTAQUE· .AEREÓ ~CIÇO CO~TRA 
qué foram conqu!.stadas ~lo _n!]SSO . : v,as~ftorei!:, ciÜja.: in~nsldade itá .. ~Jlmen• · -.. :, ; .. , , .,. LIBA U - , .' .... · ., 
-exercito e pela.· .. nos.sa. marinha· à .. custa. · tand.-~. · ' .. , . . ·;' ·. · :, ,· · _ :: . · , MOf;!CO.l,1, !R~uter_s)';- ·.1'Na _nqite de. 
de grandes perda:;: de homens· , e µiate- . ·; NatúraJmentc;' ir,, '.luta , êóntin\ià;:Jt, \na. , 22 ,de ;.nov,~J:!t<?, OS; ::tyiões .de lQng~ raio 

· rtal; são. de,-maior 'importancla para: te~ re!j~ão , óc!c:lental. ,de- t.eyte; élitê'; o:'fim , de ação desfél:lharam um ataque maçl
, var à. guerra ao cora,ção do Japãoi M ·do'ano; mas-:os t~mahB,!\c~ntes j~poné.:. . ço contra o ·porto· de Lib_au .. ·Jl:.Ín resul• 
industt"!as .·. de guerra, ·. de . Toqulo -· foram · , ·5es•·na::ilha~ão:.J~câ~~ fd~ ,r~c~bei:·-~.; titdo. qes.se ataque, irromperam · dlv.ersas 

. ta!; · está. · assumindo~ hoje o cara ter de · 
, uma ofensiva em grande escala. Os ul
tfrnoo á.vanç:s russos nessa· frente estão 
ameaçando agora ·a retaguarda . das for• 

'' c:as inhn!gas 'no norte. da Hungria. 
:OS RUSSOS .AÍNDA NÃO ENTRARAltt 

EM BUDAPEST , 
MOSCOU, meuters) - Anuncia-se 

que a luta feroz que se trava na Hún
grii>, está airtd?, céntr.aljzacla' · nos se
tores çinde as forças do Exercito russo 
c~egâram · ma~ perto dê Budapest. • 

do do Q, G. do marechal Tito, · 
LONDRES, (Reuters) - Após anun• 

ciar a captura de Kotor (Cat_taro), PÇ• 
Ias tropas jugoslavas, a radio "j)lSgOs
lavia Livre" - citando' um comunica.
do . do Q. G. do· ma1:echal Tito, acr~s· 
centou: 

"Toda a baía de. Kotor foi agori 
Iibe1-tada. Os alemães t~ntaram salvar 
os remanescentes de sua,s forças, . fu• 
gindo em direção ~. Seut_a.rl, ma)s' aq 
sul, ;Íerto da. froriteii:â da Alba.nia,," 

, LONDRES, (Reuters) Anuncia
·"ª ofici:tlmente que bombardeadores 
' elo Comando do Oriente Medlo, da RAF, 
·operando de '>ases do Medlterraneo 
oriental, atacaram ontein .'o porto· de 
C6s. , . . 

Foram observadas chamas nos cais 
e .nos. navios Que .se encontravam no 
porto.. Os canhões· que·· disparava'm 
do cais, foram silenciados. 

tc~1o da Aeronautica divulgou llÍ:>je 
o seguinte comunicado: 

"Lancaters", do Comando de Bom
bardeio da UAF, escoltados por· .. ca
ças, realizaram 'na tarde de.· ont.em 

· concentrado !l ~aque contra a: fa:briC'a 
ele p>troleo sintetlco de Nordstern, 
perto de Gelsenklrchen, no Ruhr, · 

Ss primeiras horas da noite i>a_s• 
sada, esquadrões de "l\fosquttos,, · at~
caram Hanover e objetivos na Ale
manha ocidental. 

afinal :gra.vement~ l\\!ngidas por · ip.n, . -for~ e J)C>i;tà!,lt9, ::si:ep,o ,9\1.: .ta.t9'),Ji~rão lneendioo, ··seguidos d( explosões; Fo~ · 
golpe-, ,que . , os llórte~amerca:nol!, que , de ... ~!stir::~i ~~ ;-Çll!t).p!etl\' ,destrµlçã?; . ram 1 9bsérvàdos · incendios' -particular-
iutaram ·.e-morreram· pela. conquMta das · •, o~. p,r9prjo~. j!l,p\}~!!11!$ )i.4mtt~a_ljl ; :~ua mente::'. viólentos lia. · parte , sententrional 

. ilhas Martanai;, t9rn9<ram ,poss,ivel. - ~alll\içiad~ _;em .. eml'i'.é4M~r ,:U'll,i,(,-iélfen- d~ sédçãQ' militar ·do pórto. e no- ,novo 
· Agora, .. com nossas fabricas. · àl!meli• siva. · ria' ilha. ae· 'Leyij!; · . ·' ·: ., .. .-.- ,., ·· : porto,,: a.ss!m -come, na zona :dos. arma-

tamjo . o ,a,~títe voraz das. noi;sa,s O seti. poderio aéreo'eatá 'diminuindo zen.s •. Fóram. observ.adas explosões de 
'"B-29", ·c0m 'apàrelhos de ·subl;t!tuição dla a dia. , .. : .· ... ·. · . :- , ": \ , , . ·, bombas entrê. os transportes a:Iem~s" 
o com boinbas · aos milhares; vàmós . eg. · Os iieus ataqu~/~~ estio •;se :tor-· ~- .. inwicla: a. eirtÜ\SO,rÍl., local, . que iaci;'es~ 
ntàgar a. maquina de guerra ·japonesa.· ·nami.o ménos, treqúentês ,e ,sã~:-1ey-âdos cehta. ·mais .e .seguinte: ' . : . ·. 
:Não' importa. onde os japoneses.. pos- : ,a ef,eitQ ,por.{ ,pilQtós· 'CIUe,;. devem,, sâbér -"Na!, -Ilha ',de Oíisel, ' as· tropas &<>vietF 
fa.m. tentar esconder, .suas fa.briças. de que ,cumpNJ,n. mlss§es ~11iei~~ c11ji:>.,fi:a;. : cru; .conttntta.ram a exercer pressão so-

ªPROXJM -SE DE FAENZA AS 
FORCAS 00 ·. VIII EXERCITO 

AS "FORTAJ.EZA!I ·VOÁDÓRAS" E A 
"ARJIIA 'SECRETA" 

LONDRES. (Rauters). . Apôs 
':renhida· batalha;' a.tràvi:Ú;: do. fogo an
'tl-.aereo contra os caças alemães que 
defendiam a areà da "armas' secre
tas". as .11Fortalezaa·· voadoras" Quasi 
demol!ram uma: lnstalaçã.o de fabri
cação da peças e montagem de fo
guetes . "V-2", perto do . Weimar, na. 
Alemanha, em 24 de agosto - segun• 

·do !oi revelado hoje. 
A ·referida·· fabrica . somente fôra 

« 0 mpletada • ~m-. 1939· e hâvia sido ·cons-
. tr'uida.' para a "produção dê' munições 

e peças de radio. Inclusive os _edlfl• 
elos principais e aux!11a.res da !abri· 
.ca, cerca de 45 edifícios foratri des• 
truid'os totalmente, sendo ·9utroé. par• 
cialmente destruldos ou. ·severamen
te danificados. DiflcÍJmente escapou 
jndeiie um . edifício. . · 

As fotografias:: de reconhecimento 
móstra.ram tambem que 18 ediflclos 
dos. esc~itor.ios da . "Gestapo" e. dos 
a.Jo:iâmentos ·<1.as .. troi,às 'il<i:·'assalto. si• 

. tuados proidmos · da .fabrica,' foram 
demolidos ê · ôutros · parcialmente· des
truldos. Esse. centro .. da· Gestapo. era 
associado a Iim i::rán'aé càm.-·o 'ite con
centração. nazis'ta sltua·do, nas ,v!zi• 
nhanças. · . 
A.riATIDÓ Ulll APÁÍtELHC:, .NAZISTA 

. LONDRES, (Reuters) -· Um · apare• 
: lho alemão "Helnk.el", condutor de 
"bombàs voadoras", foi abt*ldo. no 
mar ao larg_i, da costa ela, Anglla 
oriental, por· um caça :. brltanloo, on• 
tem ã noite. · 

.Na·--mesma ocas_ião,·.d_iversa,s bom-· 
· bas voadoras.· <lm. pleno .. ar eram.- der
rubadà.s · tàmbein· 'antes · de ·podarem 
atingir· a· costa, 

A GUFlRRA AEREA:. SOBltE,-4 · 
·. ,U,ElllANHA-

, LQNJ)RES, .. ·(;aeutEfrs)''. ~ ·.Q Minis,.· .. 

Aviões lncursores noturnos·. _do ·co
mando de Bombardeio bombardearam 
aero<lromos bem por trâs das .linhas 
alemãs, 

guerra. · :pescobri~IM-emos ·. e as cl,estrul•. .ca.~so, é mevit~v~;: , . ·:. :,,,'' '/ ., ',: ·/., .·.. bre ·o /1nhnigo, ··ao· q1U1,l. estão. inmgtndo. 
remoo uma a. uma.. vamos fazer isso _AVAN:ÇO BRI'fANICO NA-.BiRMANJA sevei-ii;(tJérdas em'·homens e ·inàtéi"íal. 
apenas. · O Japão ,semeou vent'os; · agorii. . , ·; LON!mES, i:Rilüt.éts): .:;,_ :()s;'btttalii~ ·. , Na Cheeóslovaqula, ao norte ·e.- norç,
va.i colher temP',stades." . . . cos Ja.n:c;a,rafu. novo -atàque .. ao• n~rte dil. . este- 'dê Csop, .. fot·abéi-ta. Ullla. brecha 
. PORTMFO.GUETES . CONTR.A .A, NA· . ,B\fm11.n!~,: o,- iiual já, ·--~ :,ol;;t;é\i~(i ~~ltó. . ~rl.tr.e . ,as defesas . alêmâs, f~nijuea.tios 

Os pôloneses ocupam Monte Ricci ·...:. Ati• 
vidades dos, guerrilheiros 

' .. · .. · VEGAÇÃO. N,IPONICA ' o. COmUl'licadg. _d,tv,u!gitdo,- li,~je,;.P,e]O ; seus ;pontos ' fortificados .. e suas tropas Q. G. ALIADO NA ITALIA, (Reu• 
NOVA . YORK • (Reuters) - uma. comando: .aliado ,no- sudeste- "da; .. üla : obrlg~a.s "'a se · render: Arnpliã.ndo seus ters) . ..:.. As tropas britanica.s .. esta.beJe-

Deixaram de regnssar dois bom
bardeadores aliad,os". 

· emissora local citou hoje uma 'informa- lnfonna::Clúe,.~:trcn;i.as,dà.·:26;1!,·0i~Jsão :.~acessós, as. -~ropas avançaram 16 qui~ lecei-am diversas .cabeças. de ponte, de.· 
ção 1>fiCllal do. Q .Ct, . do generà.l Ma.e, br!tanfoa. Iniciaram ,<in~~.- o at.-qú~;que lo:i~)r:S.' ~ca~:::~ ~.u~:~de

1
;!:r.i.~!:_ : profundidade de 500 jardas, em alguns 

.. 
_____________________ .....,...,_...., ____________ ...,.,..._, 'IT_isa. -a clda(Je .. ~erro.vlarllj. ,de Pin:Wen,- ao pontos através do rio .GOzina, uma das 

norte da ,B!rma.nla.·, , - · , . ' .• · < des •. · · · · · barreiras defensivas alemãs menos de 

NOIVA s-
Para as suas compras d~ Renda~,. se.das 

proprias para lingerie, grinaldas, veus·, , _ 

meia~. perfumarias e . outros artigos . 

proprios para. n0.ivados. 

VISITEM 

A casa onde · ti1do 'é mais bârato- .' 
RUA DAS PALMEIRAS, 88 a 94 

TeJ. 5-:4º7º -. Si ''PAl),I..Q : .. _, . 
·:,•, l 

. . :A:;_ f9rç.i.s ~l'ifaJ;llÇ~' Ji c-!>nii~tar~m PRO.. E·z· 'A''s · M" -. ·su· e· M' A. HINO o·E 6 quUometrqs. p, · sudPste de Faenza, én-
SéU ,primeiro obj_et!V/1· -.:An~_rlonnertte, . , . : · ,OU . . i• :. quanto as tropas polonesas em seu flan-
f_ora_ ~o~lçiàd?_-que ·:tt;?~ g_'!-ié~:; es- · . . · co _ esquerdo avançaram mais. um qui-
tavam·, empenhadllS: ~rit· tba.taJbas ·. 'cOrí,- s·· .. M. AJ. E' ST.AD'E, lometr,;, através dos contra-fortes dos 

· ~r~ ,os j,e.j:,ône#s· ~;rfglã'o:'selvag,m ao 1 . . . . . ApÍminos,. chegando a 5 qu!:Jome_ tros e 
·. redor ~-'Pànwp; C · -/ '. ' · ·• · · · · · · · melo da. cidade. · 
. ·. As: for~ éhinesas ;for~ram;a:rtntro- LbNI>P,Ea,,,, (Re~t,()l;S.) ; __ , Q .Almi:_ A 'lnf t ia br'tan· 'apoiada ra ! 
''.d~ç'ãô êle::duâ!J pO,i##.<fé 'lança' no por- · .ra.,nta;do britanico . divulgou, O seguin- ci~mentln;l~s t'.i.nq~~: que cruza1·f~ 

to,j~h11cipo;::ll:O_. ,ltp.-W~ii./é_ha.mp\é_,: :\a. tf 
6
coip'!nlca~o: .. : , : ..... · 

11
.. através de uina. ponte capturada intac-

t;là or ,cidade .~i,t~·.Myit]cynai e;Ma.nda- " ura.nte uma recente ·.patru 1ª ao - ta:, foi transportada alem do rio,' quar-
la_y e constltti,e:, urit~ ,PÇ~l~~~·-,tja {lnba: de -IÚgo ,'da.:costa '.norueguesa; um !iub- ta-feira à noite, ao tcngo de uma fren-

_aOll a118:_dos. 9,µe iny~,t.em S()l:ir. e,, :_o .. r.()_rà- mà.rlno. do· S. llfajeSt á'de,. sab ·o. ci>man- te de 4 qu!Jometros, que se éstende des-
defesa A -' •. ""Ji > ' 1 do -d,:i' tenente l. .. S.: WeintÓ$h,, atacou .. , Jono,!esa- :. --<l'IW'Qária. .. o.'éamlollo ·, de sudoeste' da rod_ ·· ov!a R.imirii-B.ologna 

· ção' .rlà: · Bltinát'l(' · t , ' '· - '. , ÚÍ\t .êÔmb6ló lnirhig_o composto de 3 
· ÀTR.Av'ÉSS! .a. ,Cl!R.ral .. ' · · J:. · . ··· , navio§ de. suprlinentbs, que navegava·· qu é corta;dà. pelo tio Gozina. ª . quase .. :· .. .. ,.~,. ,....,.,_ ,,,.,.J>.'ih? JtJ_ .. ~·,;, Q~_OP,ll'f · · -. · · · · · · · - melo caminho ent-,e For)i e Faenza. 

.n.n.viu., ....,u...,rs, t d eséo,tâdo_ por. três unidades. armadas,, 
36.a·Oivi:Íãi> f· 1~·_.'.""l'·, .. ,.,.rol)/1,s,' a .Fóta'm 'obtidos. impactos com tor- As tropas brita.nicas esta.bele.ceram-' 
car·'Pfuwên' óngt.e' ., .,m~.Ç\1,)-"~lll a ~~- pedO's, nuni g-rànde návio de. supri• so firmemente em pelo menos cinco ca-
GVCÍfiln e. á,PÍ>~ei~"! ra._yessad .. nd~hn .. o; .rlo nientós ,e •. n_um· -iiá_Vio. ele. suprimentos beças de tJOnt". repelindo os contra-ata.-

\'.õJifetlvõs: """ . . .,.,-, cSC ~ OSrpt éiros de°,,târruinbÔ. medtÔ:·, Um. dÓs návios QUe/j da. infantaria alemã. que.era apoia.-
': ·.·• ·í ·· · :.· .·. ;~:;" '· · ;i:~p!odfu,é _afonc101:1; Outro ·fôi•. incerr~ : :;:te:~~lhear!:et:;;::or:/elo fogo 

O ·to· ;, d .. CI, . . ,.dia~o,::.e _acredita-se , que. tenha · afun-,,o. evorou,,_l- . a:,·, il-~·Snu·~- •,,md,o.'ó,tainbem;· poste'ríorménté .. ' os POLONESES EM MONT~ RICCI 
· U' 'fõ . -:. ·o,:·,;tnlmlg<i- ,a,tâ:coli.,céom. cargas áe · Q. G. ALIADO NA ITALIA. <Reu-

, JBS .. -CO,nfta· JDU!Ddfo~.~-_-,· ::~~~~~!~~:!t,;ft.·s~t::ub~~~~::,n:i: t~t~as-i:r~~~;;:~º 0titi:1~~:~1t~u~ª: 
E,STOCK_?LÍ~o.:: '.:<R.~-~i~r;) :.L, ·.:4.. dl).~os';'..,_ . ' ~~t~'i!~:~~te D~i~clGUERRILHElROS 

")lúlssora_ 'esta_ ·'capital'_!_ rtt'Órmô'ii ·_,•tie - ·. · · · · O ·. · · · · · · · NO. NORTE ·.DA .. I.TALIÀ 
" .. rorá1;1 .'.à~Slnl!,~'1,dás :gr~jldes ,eÍtpJ~sõ!is " .o.s '.;Ã_U~. os,.. jM_ J_ A ..... E_,,N,, ,ZiA:- R0MA; (Reuters)- -- :~., el'iilssora des-

gégIMU; ;,le· l~!t'dlé:1.~;;Ji~.!!: :;dlt(cfos , . ta. cã.pital transmitiu o. Ô.'>n,ur>i,!cMo. da 
d_a, :Jõrande_::: 'é(!1!1i'i<ttth!á-' fd'e·. ,,se;tut'Ós Q, .G. • ALIADO· NA ITALIA,- (Reu- res!sten:.~. relatando as r~iviaades das 
_contr,i, ,-lncend!os" de·, Oillo•s.noi-notte.··:de : ,ters),;,_;.,,,:.Anuncía;se' qe--as,trQpâs aliá· patriotas ita!ian•; <";:ntz-a. as com;mlca-

.oh'tem · P~rà_• 'h?j~; i ,:_'l'Íint:iér' fclfi ·qu:vi- . das atihgiram ho.je · os ! subúrbios da ções ini •ligas no · va:'~ d) ·Pó, d;'•' (,1c,'> · o ·. ::i~~~1if01]EI;,: ···:.;:~~~~;:•;;::,~:~~;:;"'' "t;:; M•~,. i', ÍO ·d, n,,emb,0. 

os patriotâs !taÍianos destruiram umã 
ponte de Fontaniva, na provinda · de 
Padova, e uma. ponte ferrov1aria ·e ro
doviaria em Fobolaro. Um .grande nu
mero de ferrovias foi tornado inutiliza
vel, especialmente . a. de Vicenza a. ve
rona; que foi cortada em 15 pontos. A 
linha que corre entre Verona·. e Re• 
coar foi destruída em S5 pontos." 

COMUNICADO OFIClAL 
Q,. G. ALI/\.DO NO MEDITERRANEO, 

(Reuters) - i,:. o seguinte o texto do 
comunicado oficial divulgado hoje por 
este Q; G.: 

"OPERAÇÕES. TERRESTRES - Em 
luta muito dura travada durante o <Ua. 
as tropas britanicas do s:o Exercito for
çaram uma cabeça: de pónte sobre o rio 
Ccsina. e avançaram enfrentando -deter• 
minados contra-ata.que• Inimigos a,polà
do3 por tanques A sua esquerda as tro~ 
pas polonesas do 8.o 'F:xercito repeliram 
numerosas e fortes incursões inimigas 
contra a.s suas nosicÕl"s. 

OPERAÇÕES AEREAS: - Bombar
deadores ·pesados ~ medios da. Força. 
Aérea ll:etmteidca. atacaram ontem 
non,ês e concentrações de tropas ,na. 
Iugos!avia. Caças de longo . ·raio. : de 
ação bombardearam pontes o objetivos 

· ferroviarios na Iugosla.via. · Aviões .da. 
Farc?, Aerea . costeira atacaram a navê• 
v.a,:;:<lo no Adr!a.ticci:- Caças-bombardeá• 
c:\Dre.s e: car,as homba.rdearam e metra.• 
lha.ram Objetivos de áÍ)O!O na area.. de 
be.tal.he. da frente !falia.na e objetivos 
rodoviarios e ferroviarios na. Iugosla
vl.;, Das operacões le ontem deixa,rani 
de regressar 3. de nossos aviões .. A. for
C"- a~•~a alia.ela· no· Mediterra.neQ Ieil.li• 
zou :nais de 800 sortidas • · 

'' 



..J 
:A imprensa, diaria se ocupou do ca ... 

go·de um japonês, pastor da seita ad .. 
· ventista do. setimo dia, condenado pe,. 
lo· Tr-:ibunal ·de, Segurança Nacit\nal, 
por 'havt{r" insuflado seus. proselitos, 
soldados· do exetcifo, a só obedecer às 
ordens não. contrarias aos preceitos da 
igrejola, entre os quais se acha o de 
não matar, nem mesmo em defesa da 
paj;riâ! 

C~o bem. ponderou um âos jui
,:es. dó 'Supremo Tribunal Federal ·que 
j1/lg,u;~. o . .respectivo pedido de "ha
lpeas-co_rpus'\ trata-se da pregação de 
/ideias que encerram um verdadeiro 
'suicídio, nacional, o que aconteceria 
· si .todos soldados brasileiros se recu
sassem a matar o inimigo, em tempo 
de, guerra, 

* * --* 
E.ste fato concreto se presta a inte

ressantes considerações. Com efeito, 
de· acordo· com a doutrina catolica, o 
poder civil, sómente deve ·ser exerci
do· de acordo com a lei de Deus. Pres
crevendo ·qualquer cousa contraria a 
esta lei,- exorbita de sua autoridade e 
.IJlenhum direito tem à obediencia do 
cidadão. 

* * * 
. Dir.-se-á: - onde vai parar a cíica

cia. das leis? Esta doutrina será uma 
porta aberta à 'desordem, pois ficará 
ao· alvitre da consciencia de cada um 
o discernimento entre . as leis opostas 
ou . não à Lei Divina. E' o caso do 
pastor àdventista. 

·l'al · objeção foi admiravelmente re
!olvic'la pela Pa,toral Coletiva do Epis
:::opado norte-americano, publicada 
quando. do Concilio Plenario de Bal
timore em 1855: 

"Este in·cõntestavel principio não 
pode ter no sistema catolico as mes
mas consequencias que· nos das. seitas. 
Nestas o individuo é o. ultimo juiz do 
que a lei de Deus manda ou proibe, 
e · ~tá consequenteménte exposto a 
pretender a sançiio da mais alta lei, 

.pai-a o que, em suma, pode ser, e é 
muitas·. vézés,i mern sugestão de um 
animo· ·indisciplinado, ou imaginação 
perturbada."· 

l\t * * 
E prosseguem os Prelados norte

.tniericanos: 
"Não se .pode esperar que o gover-
·. · · (Conclue na. 2.a. pag.) 

Diretor: 
ANO XVUl PLíNIO CO'.RR2.t\ DE OLIVEIRA 'São. Paulo,' 3 dé' Dezembro: de.· 1944.· .. ' . ' 

Comemora-se ho:j~e.,- "ô ··c,e:.n_··tenar.i.o 
do Ãposiolâ:doC aa,•Ora:ção 
Vem sen·do festivamente celebrada· a··,Jtrata ef~_meride,- - O. Exmo. ·~r, · 
_Arcebispo oficiará . as.· solenidades comernor-ativa·s; na) Catedral ·Proviso• 

ria·_ Av:iso'· .. da .. ····cua~·Metropolitaôa.: . .. . ., 
,, 

Hôj() dlli:. 3· de dezembro, o mundo .ca
tólico comemora o l .. o centena.rio do 
ApostQlado. . da. Oração, .. '- o sódalicio 
que, em . meio as agitações e lutas do 
nosso tempo, veio tão bem.. corre.spon
der às exlge.!lcia;Lda Igreja, para .a per
feita mobilização dos fieis na pratica 

· i11te~iva. e fecunda dos. principios cris-
tãos. . · · 

Por o.utro lado, a fàm!lia ca.tolica 
brasileira . deve ao Apostolado. da Ora
ção parte>. notoria do seu ressurgime11-
to espiritual, . que . em grande numero . de 
paroquias e de · lares processou-se sob a, 
bande!r'a do ,<\postolado e .o culto do 
Sagrado éoração · 'de Jesus. ·E hoje não 
·há. uma unica .. paroquia br.asile!ra que 
não possua o ,seu centro .do Apostolado 
da Oração, o qual é na verdade o so
dallcio mais popJJlarizado entre nós. A 
ele se deve, portanto, muito do fervor. 
religioso lloje .!nalie11a.vel dos nÓssos 
fóros de Patrla católica. 

Para São · Paulo esse Centena.rio fala 
de. maneira toda especial, pois que em 
nosso Estado, na fideliss!ma cidade de 
Itu, o sàudoso Padre· Bartolomeu Ta.de! 
fundou o· primeiro Centro do Aposto
lado da Oração no Bí·asil. Dai a. !m

0

p0r
tancia da .efemeride, cuja. comemora
çã,o tem sido cuidac!osamentc prepara
da, assegurando-se às. festas da magna 
data esplendor e piedade. à altura de . 
sua significação 

AVISO DA. CURIA METROPOLITANA 

A proposito. do centena.rio c!o Apos
tolado <la Oração, ?, Curia .Metropo!i- · 
tarta baixou o seguilite .aviso: 

"AVISO n. 17 .;.. Com~noraçó~s· ofi
ciais do Centenario .do Apostolado da 
Oração. ·Ocorrendo no proximo· dia .3 de 
dezembro. o. Centen!l.rio da fupda.ção do 
Apostolado da Oração ·- a Arquidioce-
se de. São ·Paulo irá ·comemorar tão gra- r 
to acontecimento com atoo oficiais que 

· se estenderão a todas a.s suas paroquiai;. 
e IgrejO:s. · 

Como. é sabido, em _poucos pa!ses do 
mundo este. piedoso sodallcio, fundado 
pelo ze!óz:> .. Padre Óautrelet, prospel'Qu. e 
difundiu-se tanto como .no Brasil. Foi 
de São Paulo e, principalmente, da. 

.· 

. Não pod~mos dei:i,:;ar. s~ 'esp«!cial: refer'erícia, o.,áuspici~so : 
centenario.de fundação que. este ano comemora .o; Apostolado , 
·d~ Oração.· Da historica cidade de Itú·em,,Nossa Ar.quidk,cese,, 
não tardo.u· a se estender por todo·:o Brasil, abrindo.' caminho . 
para a . .torrente de graças que' havia 'dé inµndar as almas e;sàn
tific~r os corações, sóbre os quais assentaria, o .seu trono Cristo 
Rei. Aos seus Diretores, Zeladores ·e>A,ssoda,dos, Nossas afe• 
tuosas congratulações ·e bençãos. · 

Da Pastoral de Saudáção do Ex1110. -Sr. Arcebispo 
,., .. ' ···;1 . , 

nestes cem· anos de~ vida lntell.sa de ata• 
ção e apostoiado, na pratica. da· sa:fütar 
devoção : do Sagrado 'Coração · de Jesus 
tão ' encarecidamente recomendada ' pe• 

·· los · Sumos Pontífices e em ·nossos dias, 
pelo s. Padre Pio XII assemelllando-a. 
a · "um dique · podeNso contra á maré 
'avassaladora da ·corrupção."· 

·Estas pias solenidades ~ei:ão como a 
;coroa e o fecho de · todas as manifesta- · 
· ções 'de · fervor e piedade· já levadas a 
efeito ·na; Arquidiocese, segundo as inten~ 
çóes •dé tão auspicioso e abençoado' Ccn• 
.tenario, · · 

.A fim ·de comemora-lo, ·condignamen-
. · te, ordena · o Exmo. ·e : : Revmo. senhor 

paroé:os: e o cieró ~m,,geral, calere re es: Arcebispo Metropolita.rio que a partir 
palhou: J)Or , todll{l · .as paroquiai;. e .fasti- do dia 30 se faça. em todas as paro
tuições ·PUl.\!, .de' 'nossa 9uerid;i, . Patria-. quias do Arcebispado .um ·triduo em que 

historica cidade de · Itú, como bem 
acentuou em sua recente ''Pastoral de ' 
saudação" o Exmo Sr. Arcebispo, que 
se irradiou esse maravilhoso movimento 
fant!ficador que, graças às bençãos e ao 
apoio do episcopado e ao zeb e opero- · 
sidade do ·11rande •Padre Bartolomeu 
Taddei, .s. J., coadjuvado pelos nossos 

:Justo .. é, ,pois, que .todos re unam ,ago- se· rezarão as· Ladainhas dC> Sagrado 
ra em grande . · m.ovjmento de ,p~e.dadê, C:oração dé Jesus, dandó 0se em mgui
pàra , elevar fervorosas pfyces. aos .. céus da,~ a benção com o Sa:ntissiínÓ Sacra
erÍl agr_adeciment;o pel0$ iriumero_s fru-' ,mérito. 
tos colhidqs,- d~ santificação;;~ salvação, • (Conclue na 6.ª pagina) 
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MAIS UMA VITORIA DAS TROPAS FRANCESAS 

cR.$ u,~~o 

Diretor-Gerente: 
FRANCISCO MONTEffiO MACHADO li 

Carta do Santo Padre 
sobre o I Centen:ario do 
Apostolado· da, Oração 
AO DILETO FILHO NORBERTO 

OE BOVNES 

Vigario .Geral da Companhia 
de Jes1is e Diretor d·a .. AlõsO· 
ciação do Apostolado da 
')ração. 

PIO XII, PAPA 

DILETO FILHO 
SAUDE E BENÇÃO APOSTOLICA 

Completando-se brevemen.te um se• 
culo, desde que, por disposição da Di, 
vina P.rovld~ncia, em boa hora se 
fundou o pio sodalicio que se deno• 
mina Apostolado da ··oração, Nós, 
opr,mido de toda a parte de dores e. 
·angustiosas ,preocupações, nos enche• 
mos de suma consolação ao recordar 
os· abundantes frutos que esta asso-. 
ciação produziu, com o favor d,e 
Deus, em tão prolongado espaço de. 
tempo. Por isto nos congratulaf1\0S 
paternalmente contigo que· presides 
associação tão benemerita e tambem 
com todos aquéles que se esforçam 
por aume.nta-la e propaga:1a, e em 
primeiro lugar com os ·membros· da 
Companhia de Jesus. Não queremos 
perder tão ta·usto ensejo de eno.omia· 
la com os merecidos ·1ouvores e de 
exortar os fiéis a tomar parte nela 
com toda a piedade •e dedicação; 

F'ARTE, O APOSTOLADO DA. 
ORAÇÃO. ESTA INTIMAMENTE 

UNIDO AO BEM DA IGREJA 

proveito e. utilidade da Igreja, mas 
tambem a promover com todas as 
forças a· glori.a êle Deus e a sa)v~çã~i 
dos homens,· e tendo como chstmtt• 
vo · proprio aquelas palavras· da 'ora• 
çãó dominical "Adveniat Regnurn 
Tuum"; difere, portanto, clarament~ 
e facilmente se distingue de todas a5! 
outr.as pias associações que adornam 
a Esposa .fecundá .de Jesus Cristo, 
.. E pàra que este lnumerave1· exer. 
cito de almas 'que oram, não disper• 
se suas forças e armas sobrenatµ• 
rais, mas· dirija tudo para um unicQ 
fim cada mês se propõe a todos ºlil 
assÓciad·os uma dupla intenção . d~ 
orações que o. proprio Sumo Pontifü 
ce revê, aprova e abençoa: uma de. 
las é um.i intenção ou interesse ge_• 
ral e a outra diz respeito ao estabej, 
leclmento e progresso das Missões, 

11 PARTE, "DESDE O INICIO 
i'RODUZJU CONTINUOS E ABI.IN• 
DANTES FRUTOS DE BEM ESPIRI• 
TUAL PARA SEUS MEMBROS'• 

(PIO )(.) 

Não. se deve julgar todavia que es• 
ta associação tenha em vista apenas 
o b!lm da Igreja universal; pois, co• 

• mo afirma o nosso Predecessor· Pio 
XI, de etérna memoria, tambem em 
cada um-- de seus membros "produziu 
desde o começo continuos e abun• 
dantes .frutos de bem espiritual" (3), 

Com efé:to exo-rta e leva os asso• 
ciados ao usco constante .da oração, 
segundo a9uele cohselh.o: "É neces• 
sario· orar sempre sem desfale• 

É fae:I entender quão estreitamen·. cer" (4). Alem. disto; pois qu~: em 
h ligada esteja esta institu!ção ao nossos dias o erro. do "naturaUsmo'.' 
proveito da Igreja e ao. bem· das ai- · com mil ·artifícios procura· invad.ir to• 
mas. Pois se .a oração em cotnum das as coisas e com a. chamada "he• 
"feita como s~ deve" (1}" nos cone.ilia resia da ação" tenta insinuar-se até 
tanto a clemencia. e ·a bondade . de nos. assuntos da vida espiritual e .. do 
Deus conforme a promessa de Jesus 'lpostoladc>, é com a maior oportuni• 
Cristo quando disse.: ·"Se dois·.de dade e proveito,que esta.·vossa pi~·· 
vó~ se unirem na terra, qualquer ooi, dosa. instituição reconduz os fiéis 
sa que pedirem, ser-lhes•á concedida cristãos àquele ponto essencial' de 
pelo meu Paf que está no céu; (2) doutrina, no qual aprendemos que 
quanto ma:s haverá .de valer.perante '.'nada é quem planta, nem quem re, 
o trono do Altissimo a· ora.ção feita, ga, senão Deus que dá o crescim,en, 
não só por dois cristãos, nias por to" (5), 
tantos milhões. de quasi. todas as .re- ·Acrescente-se .. a isto que. o. voss~ 

--~ .. ~,~JlJuatlader .. do,~llluttlado
da Ora~ão no Brasil 

giÕes da terra, unidos entre si de scdalicio forma e orienta seus merri~ \ 
rrodo particular pelo vinculo da cari· bros. na verdadeira . pfedade. Por
dade. E .Isto tanto mais quando es• qt.ranto persuade-lhes que cada. u,m 

·. t<1, ·1ouvavel sodalic:c>; às contll)uas eleve .e dirija sempre par!! Deus to• 
· or;tÇõc:i do-Íi' ª"oclai:!,os,· alia tam_l.)tm{ d~s a_s :sl'as: ações,, 'o . que tod<.>s. o-, 
os sacriflcios e a reparação, qúando verdadeiros. mestres da vida Interior 
as inocentes c~ianças, cujas candidas tê,;, com~ preclarlssimo e principal 
almas mais fací,lmente :comovem a auxilio de perfe:ção espiritual. Exor• 
div:na misericordia se asscc;am em ta,os •. tambem .a todos a que, evitan•. 
tão grande numero a esta empresa d·o.devoções. menos aprovadas, promo• 
de suplica e de reparação, e quando, v~m o culto do Sacratissimo Coração. 
finalmente, com este intuito se põe de Jesus, "em que se contem o resu· 

i 

'.N-iiséeu o. grande Apostolo do Cora-
.· ção. de .Jesus P. Barthclomeu Taddei 

em S. Giovanni Valleroveto (Italia, 
Provinda de Aquila, Diocese de So
ra), a ·:7 de novembro de 1837, tendo 
por pais Luiz Taddei e Maria Antonia 

. Sélvaggi. Por oc, siã, da Ordenação 
Sace1·dotal ein 19 de abril de 1862, sen
tiu abrazar-se o ·o. açã:> para' com o 
Cerração de Jesú", a q\lem se consa
•grou . prometendo propagar a sua de
voção. Entrou na. Companhia de Je
sus aos 13 de no'vembrc de 1862. Ter
minado .o Noviciado e feitos os Votos 

'religiosos, foi de,,inado pelos Supe
riores à Missão . do Brasil, à fundação 
do· Colegio ·s. Luiz em Itú. (Provincia 
de ·S.'Paulo), aonde chegou em 13 de 
dezembro de 1865, Desde logo se deu 
ao apostolado, fundando a Obra do 
Catecismo, i;regando sua primeira 

. Missão por OC?.sião da Festa do Espi~ 
rifo Santo e erigindo duas Congrega
~ões Marianas, uma para moços, ou
tra para moças, ~ínbas sob o titulo da 
An:únciação e S. Luiz de Gonzaga. Em 
1869 ,instituiu o Mês de Maria pregan
do todos os dias na igreja do Bom 
Jesus .. · Em 1870 deu começo às Mis
sões pela Diocese de S. Paulo, tendo 
nelas . ein vista o Coração de Jesus 
cuja· devoção procurava infiltrar nos 
corações de todos especialmente pela 
pratica do Apostolado da Oração. As- · 
sim, em 1874 já o Apostolado da Ora
ção. organizado em Itú (1.o de outu
bro de 1871) e em S. Roque, Itapece
rica; Parnaíba, Cotia. Sorocaba, Pie
dade, Piracicaba, Avaré, Lenções e 
Rem~dios produ:-' · os seus beneficos 
efeitos: Ao P. Taddei devem as Ado
ràdóras Perpetuas do SSmo. Sacra
mento; Filhas do Coracão de Jesus, 
do Cónventinho de Itú, as Regras, 
~provadas em 1874 por -D. Lino, Bis
po 'de S. Paulo.· Em 1883, nomeado Di
retor Cent.ral do Apostolado da Ora-

. DADOS GOMO DESAPARECIDOS. 
lRES . BISPOS LITUANOS 
O. Centro Americo-Lltuano de Infor

mação <;!e Nova York segundo despa
chos recebidos, anuncia que os sovieti
co& assassinaram o Exmo. e .Revmo. 
Mons: Theophllis Matul!onis, Bispo de 
Kaisedorys, outrora .Capelão chefe do 
Exercito ·utuano. 

Desconhece-se o paradeiro dos Exmos. 
e . ~vm9.5 . B.lspos: Mons, Miecislao :Re
ins, ·Bispo· Auxiliar de Vilna; Mons. 
Caslmlr J'altarokas, Blsp0 de Panevezys. 
e .• MO!lS •.. Anthony Karosas, Bispo de 
Vllk.ansvlski, Informa o mesmo despa
cho .. · 

Mons, Matufümis de quem se di2 que 
foi ássassinado pelos . sovieticos, foi du
•ra.nte muit.os ànos .. tntrepido campeão 
dos /i!reltos dos · catollcos perseguidos 
na.· reg~o cio Bá'ltlco. Em 1934, quando 
os russos trocaram 14 lituanos' por 14 
colnunistas, · ele· .ehccmtrava-se entre os 

~llfüa.rtos repa,triadas. 
Informa-s<> que esse Prelado esteve 

. quatro anç,s · em um ca.m_po de concen-· 
ti·ação na. R=ia ··· 

~ão no Brasil pelo P. Henrique Ra
i.,iêre, Diretor Geral, o P. Taddei, 
com :provação dos respectivos Bispos, 
introduziu · o Apost.olado nas Dioceses 
-do Rio, Goiás, Mariana, Olinda, Mara
nhãu e Ceará. A Diocese de S. Paulo 
contava já 21.568 Associados e 243 Ze
ladorer. e Zeladoras, em 32 Paroquias, 
sendo notaveis em Itú, Campinas. Ba
tata.is, .Cotia, · Jacuí, Passos e ,Santa 
Rita,· a assistenck dos fieis e o .· nu
mero de,co.nunhões nos exercicios da 
primeira sexta-feira de mês: no ano 
seguinte, 1884, D.· Lino . a consagrava 
s'>ler.emente ao Coracão de Jesus (8 
de setembro). Em 1889, o P. Taddei 
, · ::,meço às Missões pelas Dioce
ses do Norte. Naigreja do Bom Jesus, 
fundou a 2 de :iunho de · 1889 a Con
ferencia de· S. Vicente de Paulo sob 
o titulo de N. S .. da Candelaria, e a 
24 de agosto de 1892 a Associação das 
Damas .-:e Caridade. Durante a epi
demia da febre amarela, de 1892 foi 
nomeado P«roco inte:·ino de Hú. Após 

Entre ~s Catedrais fra11cesas d~staca-sc a. , de Strasbm:go,- de cujo magnifico portar nosso 
cliché fo,a um aspecto .. Stra_sburgo ven'i de ser libertada d1;rjugo hazista pelas heroicas tropas francesas. 

Exmo. Rvtno. lrEeblspo Metropolitano 
treze anos de ingentes trabalhos e Dia 26 pp., acompanhado de .Moru;. acompànltado ·de Mons. Viga.rio Geral ,mais auxiliare.s, bem como .a. dos dele
contrariedades, alcançou finalmente José Maria Monteiro e de seu secreta- ela Àrquicl!ocese, de seu secretario ·par- gados auxiliares,. chefe •do gabinete, ·de-
licença para a edição brasileh'a do rio, Pe. Manu~l InocenciÓ, S. Excia., ticular, e· do. R(lvmo. Pe. Ariovaldo Luiz legado de. Ordem. Pol!tica e Social e das 

de perm,eio o valiosíssimo patroclnio· 
da Santíssima Virge·m e quando es· 
tas orações comuns ·e estes sacrifí
cios se juntam às orações e ao sa
crific'o com que o SS. Cor.ação de 
Jesu~ .intercede por nós junto do 
Eterno Padre oferecendo-se a si mcs· 
mo no Augusto Sacramento do Altar. 
O fim particular que os memb.ros des· 
ta associação têm em vista é orar 
fervorosamente pelas· necessidades 
da !greja e ajuda-las por todos ·OS 

meios. É por este motivo que todos· 
os d:as oferecem piedosame.nte a 
Deus .suas oraçõ_es, seu trabalhos e 
sofrimentos, transformando cada um 
sua vida inteira em su·pllca e repa·ra
ção. · E não é só, pois, enquantp · ofe. 
recem tudo isto. - acrescido imen·· 
sarnente com as suplicas do Divino 
Coração de Jesus, ·às quais se ·l.fncm 
- pelo Coração Imaculado de Ma· 
ria ao Pai das misericordias, não pou·· 
oo contribuem · com seus esforços. 
para estabelecer e dilatar, cada vez 
mais, o Reino de Deus. Destinando· 
se est~ sodalicio não só a um outro 

r,,o de toda a relig:ão-. e até da vida 
rrais perfeita" (6); .do mesmo modo 
q11e venerem o Sacramento dá Eucàr 
ristia, o qual "se deve considerar 
r:omo. centro em que repousa inteira• 
mer.te tod,a a vida cristã'.', (7) e. fí• 
nalmente que honrem e amem ·com 
todas as veras a Virgem Mãe de Deus 
e seu Coração lmaculad·o, que é ."Vâ•. 
so insigne de devoção" (8). E nãc, 
falta a esta vossa instituição uma 
dedicação de caridade ardente ao 
Pontifice Romano, ao qual, ql/àntc> 
mais se aderir, tanto mais seguro se 
estará ele qualquer perigo. 

Sendo m·ultiforme a graça , de 
Deus (9), com muito acerto vossa· as: 
sot:iação está organizada de tal ma~ 
neira que não exige o mesmo. de to.' 
d is os "metnbros mas, dividindo-os em 
varias classes ou graus, adapta 0se às 
for.ças e à generosidade das diferen
tes almas, atê recomendar-lhes o ca• 
minho de uma perfeição mais eleva• 
da, convidando. e · impelindo suav.e0 

mente ·a abraça-la de boa vontade 
(Conclue aa ·s.• pagina) 

Mensagc:'.,·r, do Coração ,de Jesus, cu- Revma. o sr. D. Carlos Carmelo. de de Oliveira, capelão da Ou.arda Civil de. démais· autoridades que ali se' encontra-

}fa PJ~m~~~: n!e~:~:º n~~!~aâ! ~il?g;;e~ ~~iº~:el:. ~;~~~ Ar~~~~~º aM!!~';°~;. ~~it:ª~ior:~ib~~r:t:::tad~u~:r:~;: ~::n ª~o!:~~so~º d~;a!t!reil~u~ssate;: Uma ~a~·1na ~o Car~1·a1 leme 
· em junho de 1896. · sob a responsabi- Guarda Civil desta Capital. Recebido Publica. retirando-se a seguir · 
Fdade do Conego Zacharias Lopes dos com . honras oficiais, foi S. Excia. Chegando à séde daquela Secretaria O sr., Sec~etari~ d~ .Segurança Pub!i- , . -
Santos Ltiz. Em 1898 deu varia~ ·Mis- R~ma. introduzido no salão nobre, on- 1 à,; ·10 h?Í·!l.l;, foi .s. Excia.. Revma .. re- · ca, seguido de todo· o seu gab!nete 
sões· na Dio~ese d" Cnritiba. Convi- de foi recebido. pelos .srs. _Dr, Anton(o. ccbido J.>(llO. titular da. Pasta que con- ·. acompanhou o ilustre· Prelado até a 
dado pelo Bispo de Olinda D Ma- da silveira catta-Pret&, diretor; cap1- duzindo-o ao salão· nobre ai ·fez-lhe a saida apresentando lhe as suas desp• ~ A· 1 ~ ~ o 
~i~o d;:01!;:to~~l~~t;ª·c~º:;~j~ p;;;: ~~:r~~\;i~r~aM;~~~r:~i;:s~:~:: d~a;:~ . :t::~:t~º G~eu:g~ :h~::·i~o!ª~!11::: ·. diàAs'. (conc.lÚ: na 6.a P. agin~) v• s~ re o ~osto a o il ril~il-0 
nario da America Latimi (Roma, tão Guilherme Mendes, vice-diretor in-
1899). Recebeu então do Santo Pa- terino: dr. Romeu Coltro, . secretario~·. =========~==================:,e::::==== 
dre Leão XIII um Breve sobre o Apos- Amauri da Graça Martins, Benedito. ANIVERSAR 10 DO EXMO MONS tolado da Oração no Bi;asil, Promo- Pereira Lima, Horacio Murat; Jorge 
vcu o· Pr;meiro Congresso Catolico Henrique da Silva,. Acacto Dias CastllhO.. · O saudoso Cardeal Lem~ era tola.do da Oração teve o seu Pe .. 

~;;:~~;~~;}rf D~rii [ifi:~:i.:J:~:r~!J::~ J-··o~~-S. E., . _.11.M. u A.RIA·· .. M.O· N. TE.IRO .... - • l~~~:~::~,:~:f :~;::!~~~~~: ~~,;Er~~: .. ~i~~ºº~~1::.º~r;.!~ 
foi nomeado Superior da Residencia Após amistosa palestra, s, .Excia. · . · , · • sessão solene final do. IV Con-· · clre Bartolomeu Taddei. Não ti .. 
da Companhia de Jesus, em Santos, Revma. em companhia do Diretor da · · · · gresso Eucaristico de S. Paulo, nha o Padre Taddei moradia :fi• 
fundada ao lado do Santuario do Sa- Guar(\a Civil e funciona.rios dirigiu-se N.Jo dia 30 p. J:i., a );\rq' uidiocese. sua. brilhant~ atuaç.ão á .frente do que devia presidir como 1,egado xa ;- seu campo de ação, o Bra .. 
grado Coração de jesus. já inaugu- pará . o ""tio interno da sede, 011de o I t t t ·1 11 1 1 I d 
rado por ele em 1902. Em 1908, quan- aguarda;;m os inspetores cllefes de Di- de São ,Paulo festejou· o aniver- governo .da Arqüidiocese, · como ª ª ere, encon ram-se es as pa- SI • J.v as O ar, .O caste O O ca .. 
do do Jubl·Jeu sacerdotal de p 1•0 x, · - d Di is· d · . · seu. y 1·rrat·i·o .Capi.ttt.lar .. A. .cet·i·- lavras sobre essa assQciação: valheiro do ·Coração de Jesus, à - visão e uma guarn1çao a V ao e sario na:talicio de· s: Excia. Rev- ~ S . . 
promoveu a colocação de preciosa au- Reserva. · . '· · · · · · · mania compareceram numeréisos em tempo para percorrei- a terra natal do Apostolado foí a 
reola na imagem do Divino Co1·acão, Em seguida, s. :i:xcia. foi saudado ma.· Mons. José ]\faria l\fonteiro, Sacerdotes do Clero Secular e historia gloriosa e.los grandes velha, fidelíssima e paulistanis-, 
venerada no ,ar..~uario Central. Em pelo Sr. Antll!lio da Silveira Cata-Pre- Vigario. Geral dà A,rquidiocese. Re!!ttlar· do Arc'ebisp' a.do. pioneiros que, em São Paulo, sima cidade de Itú. . 
1909, foi det!:.1a.:J novamente a Itú, t d' · o 00 11e to a · · ··· · · · ~ · · · d d R · d G · • b ·d · d C · ª· que, no seu iscurs , = n u O· ilu.·. stre Sa. cerdotc, .. que . por 1mciaram a cruza a o '-ema o raças pois a an eira o· o~ para lá morrer, como dizia ele, no seu profunda vinculação do Catolicismo· à A. A · ~ d · · · · • r. · · ' · d 
ninho de :>redileção, 0 Santuario Cen- alma nacional. snas' rahis· qt.falidades de espiri- . s ssociaçoes e .. ema1s entt- 1',Ucanst1co, quero apénas salien- ração de Jesus e do Apostola o 
tral. Em :912 foi festivamente come- to e coração,' sé t\)Í-nou a1yo do · dades catolicas 'da Arquidiocese tar neste Congresso, quem .en- da Oração em terra paulista des4 
morado o 50.o Aniversario de sua Or- co~est~~~:~ãoe :~:e~t;:: n:_n~~!:~~ respeito e ,simpatias '.gerais, · re- '. homeqnagearam no dia 30 1),· p. a tre outros . suscitou o Apostola- traldàda, uma vida nova sorriu 

.. dena"ão Sacerdotal .. Faleceu aos· 3 de · · · · S l;'xc1'a Revn1a Por 1·11te11 d d O - p · · b ·1 · d ·· ~ Civil, D, Carlos Carmelo, teve ··palavras cebeu .. nes. ta . data, exp·ressivas · 11, . • · • . • o a raçao. nas aroqmas ras1 eiras: a e• 
junho de 1913, deixando sua Obra, o - d s E. · E A F · d 

. de carinho pàra. com os componentes da mani fés. táções do• apreço, ·q-u' er· dâ . çao . e . , xcia. o • xmo.. rce- 'oi ele que da cnstanda e voção e o culto do Santissimo Apostolado da Oração no Brasil, com corporação, dl~ndo sentir-se desde já b' "I · ·1 1 · · 
1-390 Centros, 12.090 Zeladores, 27.000 como . se estivera entre velhos amigos,· parte elo Rcvmo .. Clero .Regular 1spo . J.V :etropo itano ce ebrou brasileira, anemizada e enfra- Coração de· Jesus, as comunhões 
Zeladores, 2;1os.090 Associados. Era pois sabia de ·antemão que essa m,ganis . e $e,cu1i).r, quér do Jákâ to e '.aúto- Missa solene, 5;a feira, ás 8 ho- quecida pelo vírus da indiferen- reparadoras, as adorações sole~ 
então ele· p Jricf, Diretor Diocesano· zação paulista.na era digna e merecedo-' ridades. civis. '. ras, na Igreja de--,Sànta Lfigenia. ça religiosa, quando não pelo nes, a pratica dos sacramentos· e, 
do Apostokdo na Arquidiocese de S. ra de todo acatamento. . · Após foi oferecida pelos fieis maçonismo deixado pela obra de sobretudo, estas admira veis 
Paulo e nas Dioceses do Espirito San- · · D' · · • · · h 'I- · l b ·1 · · · · 

Após., .o ilustre ·Prelado· foi apresen.ta- .ia .·30.,, as. r4 oras, no sa ao · uma em rança ao I ustre amver- Pombal, e. d o mtcrobio rezahs- "primeiras se~tas - fe .. iras d o to, Campinas, S. Carlos, Ribeirão Pre- · ~ . 
to e Bot·•co.tú. Seus restos mortais se do a cada um dos i11Spetol:es chéfe,s. de nobre :da, Cu\-ia: .. Metropolitana, sarian te. ·Essas. homenagens . vi- ta, plantou os primeiros germens mês"' verdadeiros . "retiros" . ou 
conservam, desde 3 de .J·unho de 1923,· Divisão, · retlrandóc.5e em seguida da houve ttri1á ·réunião éxfraordina.- .'. saram testemunhar a Monsenhor da renascença espiritual. Difun-. , "m. iss.ões" mensais .• tiio opulen-secl,e dó..'.Guarda Civil. , · · · · ' .,. · · 
no Santuario Central, em monumento ria, do _R. Clero. cm· homenagem ·: José Maria> Monteirn, · à: grati• d indo-se pelo Brasil, por toda a tas de graças; tão encantadoras 
erigido pelo Apostolado da Oração e VISITA AO SECRETARIO· D~_. ao ,.Exmo • .-.c Revmo. Mon. se.n. hor <lã{)· dos fieis de. São ·P.aúló es- parte, o Apostolado fez desabro- e tão do· coração da nossa ~en .. 
inaugurado aos · -:.4 .dC'l dezembro de. SF;GURANÇ · "' ~ 
1924 .. Foi ·0 p: Bar.tholoméu Taddei O • ·· · · A José(lv1a:ría' Monteiro ·pela pas~ ; pecialmente Mlo. trabalho reali- char ttma floração. magnifica de te que bem poderiamas chamar~ 
iniciador do movimento religioso dos No dia 27 pp., s .. Excla. R.e;ma o sr;. sagem dó se.uai1iversarfo i1ata 4

• 

1 
zado por:s~ Excia; durarite.:o:p_e-. espiritualidade. . lhes "o dia Sa!!!Q _dq ~Qr~sãei 

J.Jltill'ios 50 anos):iQ Brasil; •. . ~. Çjtlo~ CatíneJoca;.:yai;éoÍÍciloo'Iiótà,· ·,Jidq -~ ··ep1 ,. agfâd~dJl}éh!c>°. ·P.~la' 'ricido',de· sed_f.:vac·a!lt.~. .. . . Ora, a crúzada sa11ta. do Apo~ .. · . brasil{,irq" 
11 
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ECCLESIAE .íJIIVÉNTUõEFEMINiNA-CíUT'"O R I E N TA L I S 
i -' . : · Maillot "Distinto'~ , 1 CARTA ENCICLICA' AOS VENERAVEIS IRMÃOS, PATRIARCAS, PRIMAZES, '.ARCEBISPOS, 81 S POS E 

DECUS 
,, 

1 .Elegancia, Diatinção, Modicidade. Para moçu e. criançaa. OUTROS ORDINARIOS LOCAIS EM PAZ,,t E COl\'lUNHÃO COM A SE' APOSTOLICA: SOBRE SÃO CIRILO;.. 
i Emjersey de lã, nas côres: azul rei, vermelho, grenat e verde. ~ PATRIARCA DE ALEXANDRIA, NO. DE'CIMO:QUINTO CENTENARIO DE SUA MORTE PIEDOSISSIMA 

1 
· PEDIDOS A SEDE DA J. F. C. - . . - - -

~ PIO XII, PAPA com o impulso e as for!)as daquele: rnunldades que ostentan1 o nome crls- tomado ·de superior a!eg1·ia. excla- São Cirilo com a Sé Aposto!ic1t apa:~ 
R•_ Condessa. de São Joaquim, 215 São Pauld ;; que· se manifestou nascido de uilla.,, -tão; ma.s antes aquele que 11õe mou: ·"Alegrem-se os céus e exul- rece elóquente se considerarmos o que 

VENERAVEIS• IR11.tps Virg~m". E com· pleno direito 01f fi·' comó fun'daniento 'da. concordia e cou• te a terra! Derribou-se o muro da -ele fez pàra promover e col)soli-
~--·-,_.,.._...,._._,_..,. .... "'"" lhos da Igreja Ol'iental se alegíam senso dos fiéis crli,tãós, todas e in• -separação sossegou o que nos tra-' · dar a paz com os Bispós da Próvin•. 

SAUDAÇÃO: 1u'"nENÇAó APOS- deste Pai santlsslmo como de uma tegras; às verdades divinamente re- zia triateia, toda especle de dissídios eia antioquena. De fato, aprovando e-OME. NTA-.N .. DO "L E G'I O N·A,R I O" T_OLICA insigne ·gloria domestica. Brilham veladas. __ . _. desapareceu, e Cristo Salvador de to-· Nosso Predecessor São Celestil)o,-- e 
· -de .fato _nele,· de um modo todo par· .São Cirllo 'Alexandrino seja para, -dos nós deu a- paz às suas Ig1•e- Nos aparece. Em tais causas, _ile· 
· · ' - . SEMANARIO CATOLICO 'COM À Igreja sempre exaltou com <'s ticular, aqueles três. dotes de àl~1a lodos um exemplo nesta decidida jas•• (27). · Alexandria fizera no Concilio de":Efe• 

- - - J - - • 1 
• APROVAÇl\0 ECLESIASTICA maiores louvores o· Patriarca de Ale- que tanto ilustraram tambem Ofi ou, -fortaleza em consei·var e defender a Ora, do mesmo modo que naqueles so, julgou no entanto dever excetuar_ 

UMA ESPIGA 
xandria; São Ci~ilo;: honr~. ,da ,I~Í:e- troi:1- Padres. do. Oriente: eximia ;;an· Integridade da fé;,., Porqua.nto, .,ape-- . -romotos tempos, ·tambem 110 -presen- a sentença de excomunhão lançada: 

Redação e Adrninistraçãc:· ja··oi•ie1ital e'.defensor, preclarissimo .tidade· de vida, eu1.que r.espla11dêsce· nas·dés_eob1·iú o eri-o de Néstoi·ió, 1·e• te, Veneraveis Irmãos, pa1•a alcançar contra. ·os antioquenos- pelo. P_resi-
Rua do Se!'l'linarlo, 199 da Virgem l\Iãe de Deus; -louvores 1,omeadamente a devoção à exc.elsa futou-0 _ por .cartas e outros escritos, a desejada conciliação (por que lu- dente e os outros Padres Concillar,es, 

Telefone 4-()IJ31 que Nos é grato l'ecorda:r brevemen- l\'.Iãe de Deus; doutrina- em tudo ad:' 'apelou para .·o ·Romano· I'ontifice, e, tam todos os bons) dos dissidentes_ "Quanto àqueles (diz ó,Romano l'on- -
O s1\ Afonso SchmiíÍt gosta de cul- Caixa Postal 147-A · te ao completar-se O -declmo quinto miravel, pela .qual O . supremo· <Jon- representando,o _ no c_oncilio .de Efe- com a. Igr!)ja unica _.de Cl'isto, sem tifice). que parecem pensai· com Nes-

,liyar um cért<:> _ genero i_ntern~ediario São Paulo · centenario de· quando ele deixou fe- selho encarregado . dos Sagrados Ri- so, com'· doutrina admlravel -e cora- duvida _ alguma uma. benevolencia torio e com igual 'impiedade ••• -ape• 
:(,ntré o rom<lnce, 0 conto, à novela, - lizmente este, exilio ton·eno l)ela pa- tos, por_ decr,eto. de 28 de· julho de' gem intrepída refutou ,e _condenou a sincei:a e eficai: das aln:ias trará, com sar de vossa ::ientençâ contra eles, 
.a, au~dota 'a meínoria e a narrativa; 'Assinaturas: tria celestial. Já, o· Nosso Predeces- 1882, o proclamou Doutor da heresia que se .espalhava; e de tal o auxilio e favor de Deus, .o 111ais va- Nós enti·etanto determinamos. o que 

· •- A C@ 2500 ser S. Celestino I o chamára "boni lgr·eJ·a Univ-.ersa1·, • .-um_ cu_idado ativo forma _que. todos os Padres do Con- lioso de todos os contri~·1tos. Com Nos aperece. Em tais causas, <Íe• d · d l ·t b o no • • •• • •·•·• • • ••••• • • • ·• r.. ' ' - · t 1 · · 
·_ é 'mil Q que 0 ei or nunca· sa 

8 ª Exterior ................ Cr$ 50,00 defensor da ·ré catolica" (1), "sacer- e indefesso com que rebateu, de peí- cillo· depo{s de ler a chamada carta efeito, este afeto-.de benevolencia fo. vem-se levar em con a mu tas coisas 
certo <>nde coineça. a.imaginação do Numero avulso •• ; ....... CrS 0,40 .dote exímio" (-2), e "homem apostoli· t0 def!temido, os assaltos dos llere- dogmatica de Cirilo, solenemente menta o mutuo conhecimento, para q.ue a Sé-Apostolica;sempre 4ous~e-
litei·à.to ·ê onde termina a verácidado Numero atrazado •••.•••••• Cr$ 1,00 - co" (3); e o Concilio Ecumenico d8 jes, afü·mou,_ .defendeu .. e, ,generosa· a aprovaram como c_o11soa1üe _e1ü tu-· - cuja procura e consecução tanto tra- rou... que1

1
·emo~ que, º·d•. e. -· 11: 

Itogamos aos nossos .assinantes co- Calcedonia não só invoca -o auxilio ~uente; .onde que1• qµe lhe, toi possi- f.o à reta fé. Alem ·disso, 11or sua dl· balha1·am os Nossos Predecessores, tioquia, se 1a esperança. e. en1e11~ 
-~<l narrador. muliicarcm a mudança de seus ende de sua doutrina. para descobrir e re- vel, propagou. a .fê.catolica. · ligencia apostolica, foi injustamen- por melo de varias iniciativas, e prin- ela recebii cartas de ·vossa· êoniuni• 

Prevalece
nd

o·se de
5tª como.da si- i-eços para a· Caixa' Po:st'aJ 14'1-A. · ~ futar os novos erros, como tamb-em se· -m· ui·to Nos alegramos de ··que· te -expoliado _ do"munus episcopal, e cipalmente pela fuildaçãó nesta ai- - dade... . Deve-se esperar da Úlise• 

tuação; em ·que ª te
st

emunba se es· não duvida compara-la à sabedoria todos os povos cristãos do Ol'ien\e suportou. com _ ànimo _ sereno · e ma Cidade de· um Instituto Pontif!- ricordia "diyina.· que todos vol~elli ao 
cónde atrás do poeta., e Yice,versa, SUCURSAL NO RIO: de S. Leão l-'Iagno (4); o qual 1101· , . cultuem a São Cirilo com zelosa_ ve• invencivel as_ injurias dos :irmãos; a cio destinado a promover mais pro- caminho da verdade" (32) • ' Ol:led_e-
de acord0 com as clrcun

st
ancias, 

0 
Agencia noÜciqsa s~l- sua ve~ lou_va e recomenda os 1escri, ueraçãó não menos ~os ·-entristece condenação de · um conciliabulo. ile- fundos estudos dos -problemas - cendo · a· esta norma dada- pela Síi · 

isr. Afonso Sehmidt ·já. tem contadC> Americana "A.~apress" <:os de tão grande Doutor por ?oncor, que ne~ todos Úmham -tambem che-' . gitimo, .o carcere e· outras multa$ orientais. Com a devida estima con- Romana,_/.3ão Cirilo começou, a. tr':1:./ 
multa historia interessante aos seus darem plena~nente com a d?utru~a elos. 1 gado. à suspiradissima útilãó qué ele provaçõe~. , Não duvidou, igualmente, vem oütrosshii aceitar t11do_ aq11ilo ta1• de {estabelecer a paz e concor• 
leitores, e já se poderia fazer um Rua Almirante Barroso, 72 S,mtos Pad1es _ (5).- E nao foi ~om com tanta v.eemenci2, _anlo~ é promo- de. 1·qsistir _abertamente_ não·' só aos que ·foi -transmitido aos povos: orien- dia com os Bis,t>os da. ProV'lncia (te 
·atentado volume daquilo que os -in· · Fones 22-4375 e 43-663'; n:~nor ~venera_çao que __ o quint~_ Con, véu. E lamentamos principali:ne,lte BlsJJól:l que haviam transviado do c:a- tais pelos seus•inaiores, como um pa- Antioquia, E como entrementes, 
gieses chamam "bed-time· stories". - c1llo Ecmne1111:o,_ reumdo_ ~m Cons- que isto suceda- ém nossos tempos; nünho .reto. da verdad~ e· éoncor, trimonio· peculiar; e assim tambem morto piedosa.mente São Celestino, 
Ainda. agora e

st
e e

sti
mado literato , Anunclos: · ti:_ntln~p_la, segum a autondacle oe quando se faz mister que todos 05 4ia, mas ao mesmo Augusto Impe- 0 · que diz respeito à Sagrada ,Lttur- alguns, dii,sessem "que _ seu ~ucessor· 

1Jroduziu uma longa narração acerca ?1,çam tabela. sem compromisso. Sao C1,nlo (6), -e muitos_ anos após, fié'is cristãos· se :unain· num -concui·- rado~·- E aluda, como .todos 0 sabem, gia -e às Orde1u1 Hierarquicas, _ou que , Xisto UI não aprovava a remoçãa.de.. 
dos terrores que assaltaram ª cris- ao fe-nr-se a co11.tro_v.ers1a sobre os 50 de - intC;Jl!gencl11-s e de_ forças,. ua tiara· alimentar e· defender a fé. cris- pertença _aos oútros modos 'da vida Nestorio do. múi:tus episcopal, q :Pa. __ 
taudade, a esperar o fim do mu

nd0 
du.as vontades em C_r.is.to, ~e novo ~,t!a . IgreJ'a_ . un'féa-de J\'l_sus'. Cristo, 'para tã, esáeveu lnumerós· _ volumes em Cl'istã desde que concordem plena- triarca_ Alexandrino refutou .tais ru-

no, ano mil. Usau
d

o largamente os 7 DIAS · EM REVIST. A se 1te1J.ça, tanto uo P_ .rnne1ro Couci.10 · qu_e . u_ m ex. _ercl_to comiuu. _ compacto, que, brilham o esplendor de sua -sabe- ,. menté com a lidlma fé. religlosa. ~H1.s ínores com estas palavras: X_lsto re·c·u=o·s de sua fervida imaginação, · - · - · L t (7) t c d l · t · 1 'd t t a 01a· ·6 1101·s nec~s· "escre.veu de aco1·do co1u· o· Santo ·~ · · · · · · .ª. erane~1se _ , ~º!'.10 no ~ex ? ou· c. o_ ncorde, iliabalavel, 'l·e!)lstp.' ao·s es- ar a emmen e, a mpav1 a cons an· re as nonn s m · 1s. , ,,,. -· -. "' • _ 
·o sr. Schmidt reconstituiu os episo- · - _ · cih,o_ Ecumenico, :º1 com Justiça e forços da imp!edaile, qtte·a éada dia. eia i:Ie sua coragem, e-a presteza de, sario-que se conceda a.todos e·aca, -· CÓnc)lio, confii'mou tudo_ ·o que.liéle 
dios salientes e representativos felicidade de[e11d1da dos enos dos ma.is- sé' desenvolV'enl. sua solicitude vastoral. da un,1 dos povos de rito (lriental, no se fez, é .Pensa_,conosco" _(33). _ ·. , 
désta · expéctação apo'callptica, de (Conclu.são da l a pag) lllouotelitas, de que alguns_ falsa·- · - - . que pertence à historia, ao càratér e · De tudo isto se deduz Iigu-ido_ ._que-
conformidade com· as trevas e ªª ·su- 110 civil reconh~ça ·u~a autoridade· mente a. acusavan1 ele estar imbuída, Mas pàra lllle tal se realize, é abso• · li índole de cada, qual, uma legiti- - São Cirilo em tudo consentiu· .cóm / · 
}le~tições daquela e1,1oca noturna. E que nenhuma garantia tem de seu ca- No testemunho de Nosso santo Pro· • lutamente :necessarlo · que todo~, se• 1)1a liberdade, que ·porem .não discre• esta_ ·sé Apostolica, e• taml:Jem_ que. 
de -conformidade com outras coisas rater divino, e nenhu111 limite em sua clocessor Agatão, · ele "fbi defensor. guludo as íiegadiis de.Si\o'.Cirilo, Iiro· Ar> 1ia111e da fé deve-se acrescénta.r pe da verdadeira .doutrina de Jesus _Nossos Prêôecessores éonsfderaram. 
tambem, pois nem tudo eram supers- aplicação, sem expor O Estado à de~ da verdacle" (8) e "pregador incan; curem aquela cap.cordll!- das almas, a ca1·idade, pela qual. nos unamos en- Cristo, Joda inteira. _E isto O sai- os· feitos dele cotrio pi;qprios, e os 
tições naquele tempo. Assim, por sordem -e à ruina." i;~vel da fé ortodoxa" '(9)., que se: deve clmentar numa triplice tre nós e cóm Crlstp; e que, excita, bam e considerem, tanto os que nas- exaltaram com merecidos louvores; 
exe-mplo o sr. Scbm!dt pinta a r1ro- razíio,· p_ela qual ._Jesus Crlst(!, -· ttin• d id 1 E ·1 it D' 1 · -- · da. 1 · catollca ·De "or·n·1a.' qu· e ·são ·- c·e;I·e· sttn·o · ·-·a· lem' .-' · · · · · 1 · Ju_lga111oi;_ , portan·to, __ 1nulto 0ilOt·tu, a e mov a_. pe 9 SP r o 1v no.-, una_ -- ceram -110 grem10 greJa , 1. . _ . _ . ,_ _ _ 
"'~gan .. da feita pelos frades, que, ao "O catolico tem 'um guia n;i. gre-,- · dad_or da Igreja, por ,um superno e t - · 1 - 1 · ,, t ti J t - - t d de ll1e p· 1·opo1·c!onar 1·numeros· · tes•e ""' l bºl't ·no, e111 breve exposi"a~o, coloca" ·sua - 1 - E - - en re ·SI com. v ncu ó - mues ru ve quan o os que· -se- encon ram no _ ese- . . · · _ · · , ~ · -• m'l anunciavam ja, instituição divina, que o 1a _11 a " , !nquebrantavel VillCU o ,por 1 ltl cons• · · · b 

1 
- l d fl · ·t1d- - , apro4'mar-se O ano· 

1 
• . 1 • .., vUa integerrlma., sua fé e virtttde os n1em.bros do Corpo M!stlco _ do Re• jo e anseio. de .a raça- a: os <1ua1s to- mun 10s e con ança e: gra ao; _es• às P·ob=s populações ignora.nte_s e ª disc;t'iminar entre O que ª ei ·"e tituido, quis que ela- se unisse e deli· d t · E 't id d • 1 · e d ·ba te11!1am 1·101· ce1·to qt1e c1·evia entre outras coisas·. "C011• ·~ 'b d t - t diallte .dos o_ lhos.- de to. d_os, e princi- f · 1. en. or. s 11, car ·<! e nao e eve n os sai m e._ • . 

temerosas a ·iminencia do cataclisma Deus prol e ou conce e, e es ª au o- pal_mente _ daqueles que,· .Perten_cendo mitasse: ª saber: uma só· é cato 1• gar-se- a abraçar tambein os' que er. nunca· serão coagidos ·a mudar pelos gratulamo-Nos de encontrar 'tanta 
terrivel, -.que tudo aniqnilaria em fo- ridade O Estado é obl'igado ª reconhe- · 1 · 0 - 1 t 1 -1 . ca, uma só- caridade para com Deus rà.ram e perderam ci ·caminho; o qpe ritos. e usos latine>s os. seus proprios _vigilancia em tua _santlda_de, _que.já 

E - l I -d · cer -como suprema ha .s_ua es __ fe1·a de · a. _greJ_~ -. r __ eu a - ,se . g oria. m_ com_·-._ e para co•n todos, ·e anual um~ só b · t 
1 

d t 
go. para sa var a.s ª mas · evenam ratã 8 ju t dest 1 1 a d • _podemos ver exemplificado no a~mi- . , legitimos 1·itos e os usos que so repuJas e o exemp o· e eus pre•. 
todos ·desprender.se dos bens ter- ensino moral tantci quanto dogmati- b O 

- ,
5 

:ça - ·· e _um n r ª ~a· - obédiencia e submissão à legitirna 1·aV'el m·odo 'de· !l,gir de São, Cirilo. lhes forani '.tra1ismitidos .desde tem- decessorés, que foran1. também· sem•_ 
rênos, abandonando toda_s as suas co." * * ·- ~ á.~~[~!i~c;~stª e campeao da. fortaleza · h!era'rqula ôada ·pelo· liiesmo ·n!Vino Com· efeito,_- apesar de_ combatá for- 110s remotos. Tudo isto- que se de:ve pre defensores da fe ortodoxa.:. ·des~-
:Posses. E consequencia, -nas vespe- ' ,Redentor. Estes. ·três vinculos; co, teme11te confra a.here_sla de Nestorio, -- considerar com igual estlma .e igual cob1'iste todas as armadilhas tle U!llR' 

ras do ano fatídico, todos, sem qual- Muito bem dizia Veuillot que. a an~r~:~~i~n-~:e!~n~~b:e t~:i~~)e eri ú~o ~emt ~ ~abeis, Veü~r~:~~s I~~~~:s, claramente asse:era
1 

movtdo de_ in· - J1onr;1, circut1cla. de uma . variedade pregação astuta ... _ lll ttm grande• 
quer.' e;tceçãó, éOmeça:ram a doar <1s Igreja é a Autoridade e o prot!;)_stan- Vad_o à se· de _Alexaiidr",·a C0lll ·aiit'nio sfalot e 1~ ·ormda1.·n~cenãs --·_i 8

• pod>r~ tensa c.iridade,. não admitir, que, uin- - quasl re·at a m.ãe comum a Igreja. triunfo_ d_e n!lllsa fé terdes defendido 
b · f · d D t t tismo, o livre exame ... ,,'.\i está por.- , a ar ª gum e es, · 0 · se ' ª · guem d!_ga amar mais _·a Nestono <to E ma:s: tal diversidade de ritos e ele tão valentemente o que é nosso· e 

' :~~!de:ns'Ca~~~s 
1
'!/\nc11.!:a~ s~~~1~{ que no catolicismo .não li.à lugar para v;gilante e 'impavido ·combateu ifri, · nein sequer enleúder: a verd aeleira qúei ele .. proprló. (19) .. -E 11ão sem usos, enl'juanto cons!,lrva fielmente- o terdes assim vencido, com argul)léil•. 

:preciosidades sem cônta, a.o passo os Sargentos York. ' meiro os Novacianos e outros cor- Ú'ilidilcle e éoncordia na. Igreja de razão; pois'.aqueles que se desviaram que cada quai possue dé antigo e pre, tos das _ Sagradas Escl'ituras, a 
que_ os escrivães não acabavam de * * * ·, ruptores e ininJ!gos clii ge11t~jna fé, já Cristo. - do caminho certo devem considernr: cioso, de modtj algum obsta à verda, · posição adversar.ia" (34) ... E, comO' o· 

d , por palavras, já por escritos e clecre, · • r , t· t d · ! 'd d E · · · -1 Sucessor deste no Supremo Pontifi•· lavrar as escrituras de doação ,os E por falar em protestantismo, e tu; diliµlgaclos .. Mais tarde, quando se como. 1rmaos. en ermos, e raar- e!l'a. e s ncera um a e. prmçipa · _. 
·imoV'eis. ·Contudo, veiu o ano mil, e curioso obser..vàr que a agencia Reu- - 1 - - se com brandura e suav:idade. A es, mente em nossos te1Úpos, ·quando a caclo, São Xisto III, .recebesse do-.Bis• 
·:nada· aconteceu. O sol. couUnuou a tcrs acaba de transmitir aos · quatro a ieresia impia ele Nestor;p · se"esiia·. · te pi·oposito convem i:ecordar os 'pru· discordia. belica e a desavença em Po de Alexandria a noticia de .ter al-' 
levantar-se e a deitar-se como de cantos do mundo a noticia de que wn lha va ·Pelo,· Oriente, vigilante Pastor Desejan~os qúe O Pàtriarca de ,Ale-· dentiaslmos conselbos 'do Patriarca quasi tcda a terra div.idiram, entrl;l si cauçadci a 1iaz e 'a conciliação, -éscre• 
costume. Porem,· conclue o ·sr., Scll- pcqu~no gremio protestante , "sem que erà, imédiatameiite descobriu os xaudria seja -tamoeii~ no -.Presente, Ale;,;andrino: "O-caso (as_simadmocs· os homens, é mister que todo$, !nces- veu:111e com alegria;_ i'Eis que.a: Nós, 
Jnidt - não havia caminho 'em que uã.o maiór influencia", como diz· o. despa"'- · liovos erros· que grassavam, i\il· comô O foi ein '~eus tprmeutc,sos· tem- ta) pecle ·grande moderação" - (20). santemente, · movidos 'da caridade· soUcitos por não _querer _que 11ln-
1Se ;lssem aque1e·s grandes carros cho telcgrafico, aprovou em Lond1;cs · pediµ-os coüi.:_todo O c,uidado no ·;e: pos, 0 mestre e_ ·exempla precla\·isài- -"Pó;s muitas vezes as .duras colisões cristã, t;ejam ·levados a fà.voi·ecer ,01· guem se perca, tua santidade jntor-

, 1 banirn ª· .si confiado, e fui naque_la: mo -na- consecução diligente __ e defesa: i_.;..·p'e!em· 111ui'to-s' a··_ ·audac1·a·,- e .e'· 1·,1e- todos-.·os 111elos a' conj·i111-:a·o ·e111 C1·ls, m0 e111 cart". que- o .coi·po da ·Ig·reJ·a atulhados de tesouros; e, na.que e_ uma r_esolu,.âo .afirmando que o Papa tempestade - ob t d J ·b · d ta I d · · - "' · ' ~ • 
temno, todos 0s caminhos conduziam , · ' s · s re 11 0 -na ce e rn:- ·- vigorosa · es · v_e_rc ª eira· concor- lhor resistir, brandamente aos· recai- to e por Cristo.: foi restabelecido. Voltando. a: união . 

" ou ós &presentantes do Vatiçano de- ção do Concilio de Efcso o invicto .dia.·_ E de inicio, -i.i,ra fala1·mcs da ·c1·tra1ite·s - \lo ·_.que· -•·e· i·1·a1·;ll1·es·. d1'f1'culcl_·a- aos me_·m_ b_ ros.,·. já. não vemo-s_ ·ning· uem a Roma •. :' veriam ser excluidos da mesa-da Con-. ~ ior a· · t · i · · '·c1 t 1 · id d d ·ré · ffl'. ._ J 
·_É not·avel que O sr. Schmidt sai- f · d p sser · e s pien iss mo ou or ca tm ª e ª · · ena ,,uao. 1ª quem· des com.o aguilhão· do direito. Í'or- Ili errai'. por fora, porque uma·unica fé 

erenc1a a az. · matern1daile "divina ela· Virgem .Mu- · ignore "sua Íl}abalayel energia. para ' · . -- -- - 11 · d - , atest.a qne todos foram ·. colocados . ~a tão meticulos:uiiente O que acon- * * * ria; da• un 'ão hipostatica em Cristo clefeude-la obstinadamente: · _ "Nós q'!e :a.ssmi cqmo · se 1es ª oec~zse. 0 · ~ 
teceu em .epoca. tão recuada, quando Como acabamos .de ver aqui no Bra_; e do ·Primado do 'Roniauó Po1Úifice'. (assevera ·ele) que so1110s amigos (la corpo deveriam- ser tratados com jei- E1)trefanto o coucuiso ela fé e 'aa . daoentBro-e_ ·11_1._a··_-v-eA11t.uc1?aªd.moni __ Adapdosetot_ol_o_d_a..,. aefdluroi~-

, · i r d · - to ·táµ1bom à alma·entérmâ se··cleve · caricia.d.- e_ será. c_ompleta._1úente falho e ..--
~stá. muito. me~os n orm.t o acerca si!, e como_ vari~~ outr(ls __ patsês _tam-. ~i~J°' :.P_orem, __ (!tte _Nosso P.roximo. : :verdade e dos , dogmas ~a , verdade,_ so~orret com uma prµdeticiu µsadi à ineflcáz '. para. confirma.t a unidade";m_ · çis 

O 
Mbunal congruente' ao.$ .que vão·, .. 

e acon ecnnen os. coevos. . bem já expe1·imejitifrà6i,.'certas ·s1cit~s. x'i' ecess101b· de feltz men1oh\1a,. Pi~ . d! _,m~do ~lguE~ ~s \~g?n•emos_ ,(aos , gui~á d~ téiu_ed:~;, _ P,íiulati!iaiúe\\Ç6' . _ Jesu,sJ)ist_o_,,''Jf.:n~o'. -~ê:_.·,·.,~~fe.a,·_i:Júa, __ ,;- óuyi_r;.,cp11venl~iú~ .,aos, _\me-..d.e,v.ew...s.ei,·.,,,;,: 
•O mesmo .sr .. Sc.bmldl; na ,'Suai l?iP·i p1'ote.stahtes, l'e qúe são éxernp '1res · · /l.O,· ce e r~u-se MF,t93l O -ôeclnfo 11y

19VÇ!>.s),. , ll'!,4s__ 11P-». _Pegad11-s /1°5 ,, ele!! meainos vo}tarã'o,a:·ilm · esta.dó :tle -_ quela pedr·_.·. ln9om~u,$pa_ sopr~ qu13_ a iuvicfos. , ; . Voltar<1111 · a- .nós··. os : 
,:gráfia de Julio Fraük, conduz subi· os adventistas e as "festemu11has' dê ', qu{nto- ·cenfonarld dessa· Có11.cff1o' ila • S_antos Pa~ros ~e!_en_detemos o depo- alma .s __ -incei·o" · (21). E>aihu'r.es àcres- Igreja ro.1 .·dt_v.ina_n_ienle fundada,_ i.s· .. -_ irmãçi~; a nós, cÍigo, que atacan\lo a . 
tament1;1 .ô leitor à ú10rte cio b:og,'.a· Jco\;á" se ci1ostrarr1 cohtrariàs à guet- Carta Enclêlica' Lux,Verltatls' 'uo)'· sitcf:cJ:i. re\r'elaçao divlna,,._contra Jq•,': centii-·:,, '~\Iliitt'áiuo'i:i -·-;ii·. 'taticà' dôs - to é, na. sliprema. autoridade de Pe-- cloen9l;I · con,1_ esforço 'comum, -cuida. -
faJo,. sem maiores explicações. Se· ,,, ra,· q\iâjcitie>r iJÔe ;Clfl" sêjà·. .. . ' -. -!llnito b~m desêrevcu•·,g'Hlt5trou o ·vu-· ._dos_ :of. ~~'.ros" (ll ). , E combate~~º:'-' .mediéo's :'.fiêritoi':•·é·póÍ1;' c(úe' \lÍith: nilo clro e de seus· Sucessores .. Tânibéiu _ :U10s _ dA~ sá1,1dé. das alm'as,. •. . Exul• 
gu!'.ldo ficoµ; !larràcla, a vida (10 Ju,iio Esfo· telc<iráina: :de· I.:óndrés: nós in_;: Pel l}l'illéipal .de São Oh'ilô tíês'i.iã:gra;.,· a~é: ª· :,1110rte _este combat~, 'fM)~i:~.,cj• ,:CUt'll;lll~ fogí6iti'ozi11enté; à., fêiTo e fÔ. . isto O. p.rova. dé sobejo d- mód'_o.·. éiê.'' Ja., . ~;j.)'jÍs'sjµfo . irmão, exulta' vitorio-
Frank -- ·Iiãó apresenta qualquer lute--- , forma que 

0

ha ·farnbefu". grupinhos pró-· visslma ·causa; Julga.mos stJ p·erflfto,cô-' ptonto a sof.rei o. que de _mais ar.ex.o.9 ... 'go, 'á:S''-''dó'é1i~-'ás '\f'flii'l'da\i qü'é'-''àpare- agir do Patriarca de Alexanclria·'iif; so pela _.volta dÓs· irmãos a -nós. A 
resse- ~spec!al que a diferencie elo· ·•testantes contrarias ·ã" tfrÕpriâ 'paz. memora-lo IÍQVamente -de Uni nfódo' ,~osse •. "l\_Iel_l 1)laiOI' anseio (esqte\:l°lJ, çe1í1-<no,,coi,po, hti;mano;,_Ínas -medica- qucla causa, gravissjma. Ele, COlll .• lgrej'â. 'proc~rava aqueles· - que !'e• 
comum das -vidas humanas, de mol- * .. - * · · --- especial, e tra~~lh~,r,. vrtér .~ 11:C/l'rer P:1.\1-;;rt;. __ d(l. a-prill'étl)fo·a.·.fei'idâ'coti1 i·&iJiedios efeito, tanto ao profügar a lieresiá cebeu. Pois senão queí·emos quepe;-, 
de a merecer um estudo esp·ec1al. Com efeito, ninguem, ignora que os: !\Ias não bastou a: Cirilo· :con1bate1· . em Cns_to __ (f2). -. :1='~! tanto -ll~Q .. ,.llle -- ma!s·_'fra.oos, <aguardai:n -o te1~po: opor, de Nestorio, quanto ao conciliar a n,ça _n_enhum dos· friicos, quanto mais 

Porque, portanto, o .si-. Schmiclt ,;,e gcrmcns da guerra atual foram· pro:- vigorosamente ás- heresias, nascent'es' _ con:ove nenhuma iqJulla, ue11hum}\)'.,s. ,tuno ·,-à; :·cáütéi·isâçã0 · - ·e -- amputá- concordia. entre o·s Bispos· da, Pro- nos devemos al_egrar 11ela sanidade -
desdobrou· em tantas minucias para <luzidos pela Confc1'encia de Versalhes, defender c_om ardor e ·diligôucia a 11i'. · traJe ·ou afronta···' Importa apenas ção"" (·22h'- _All"i_ll'i'àd'o·:éJ.e t::il riúiericor- · vincia de Antioquia; esteve estreitis· .dos retos?" (35). Animado po1;· estas 
terminai· com uina tirada anti.cleri- por não querer ~eguil a voz de Beri- .tegridade da doutrit1a catolica e co- qi•e ª fé. se conserve lntegi:l:C, e· sal- :- dia· e benignfdacie p'ara cóiu os e1;ra11- sima e constanten\ente- unido a ·esta · 1iala.vras é!e·· Nosso Pi'edec\li;sor 

0 •cal a réspeito do ano iuin Princi- to XV. De riovo e em breve tércÍno$ loca-la co111 : todo apuro em st1a iuz - va" (l3), E desejandó a rdentem,m- tes abei·tari1ente confessa. "ser cuida- Sé Apostolica. Quando o vigilante Bisp_n de Ale:.:andt·ia, 'defensõr·invicto 
pàlmeute hoje, em q11e ha ·uma tal a repetição do conflito; si à política iuerldla,na, màs tam'bem, ·iia medida. te, com .nobre~~ _e fortaleza _clalma,. a ·do~issimo da paz, e totali11e11te ayes- Pastor descobriu-que os en;os de-Nes- da fé oi-todoxa, conciliador estorga• 
variedade.' de modos mais ·e1ega11 tes de odios e os planos MOl'genthau se_ ele suas .forças, incessantemente,_ ~;-e _ palma. do_ niartmo, prpn~n_ciou. aque.· só }1s lutas e rixa~;· ser enfim tal -que torio, com 1·iscos cada _ dia mais -!Íe- dissilllo -da concorclia cristã, descan• 
de· éÓmbàter a Igreja! Serã que lhe substitufren:. aos principios da paz co..: esforçou· por recopduzir os. irm:los .Ias paJavras-de gran.çle generoSldad~:· deseja amar a todos e ,ser por sua vei, rigosos para. a genuina fe, · se es))a· sou -na paz de Cristo. 
coube, _ por acaso, a · parte_' menos m<Y fruto da justiça · esposados pelo e;-rantes· ao caminho reto e à Yerda- "Propn~-me· .atrontar q __ ualq\181' .traba-_ de .todos alllad·o" (23 ). · lhavam e grassav·am -por toda_ a ~,elebrando, Venera veis. Irm;los,. &;.· 

grata, do ataque ràstei)'o'? Isto se- Sumo Pontífice Pio Xll, Cabeça de to- Di · fato, como os Bispos -da P.1·0- Ih~ .' pe,~ · f~ -em· '?J'ISlo,: surwrtar Esta facilid:ade natuia1 do Santo parte, enviou cartas ao Nosso Pre- 1úemoria quinze veiies secular de,sl.a 
-ria certamente uma· espiga, senão da a Igreja, Pai e Doutor- de todas as 'Viucia de Antioquia· ainda não reco- quaisquer ton~le_ntos,. até m_e8!11~: ~s Poutor para _a concordia,- brilhou· es- decessor São Celestino I, onde entre data, o que mais ardentemente dese• 
uma buclià. nações. nhecessem a autoridade do Concilio _ 9~1e se e~um.e}.~m, entre;,os m~ii:._ ~1ª: _pecialli1ente · quando, mitigada a pi•i o ma.is, dizia: "Pois que Deus ne;;;- jamo.s é que todos aqueles. que. têni 

de Efeso, · de\le-se à ·sua decpcação se . ves_ suphc!os; a POl)t(), do aceitai mitiva · severidade declicou-se · rom tes negocios exige, de nós a vigilnn- o nome cristão, a exemplÓ. e, sob: o 

NOVA PASTORAL DO EPIS· 
COPADO HOLANDÊS 

os mesmos dépois de muifo periclitar enfim com agrad,o ª' morte. por' egla · empe11Í10 · e dillge1;cia· a conciliar eia, e· o !ougo costume das Igrejas patrocillio de São Cirilo,. promo~a.m 
voltaram finalmente ·à concorc!Ía pie- causa" (14, .. "Pois .se temerntos pre- paz co111 os Bispos _da Provinc:; d! persuade que tais negocios se comu- - cada· dia mais_ a; feliz- volta dos ir· 
na. E depois que coni o auxilio .de g~i: a _ve rda~e. Pela glorla. de Ç~tJs, Antioquia. De fato, referindo-se é!O niquem. a Vo_ssa Santidade,. escr,~vo màos orientais dissidentes a Nóá e à 
Deus· cci!)segu:u conciliar esta felicis- pa;il), nao sofiei mos .-alginn, incoiiwclo, legado deles, entre outras coisas es, movido por verdadeira necessida- unica Igreja, de Jesus Cri~to:- Te• 
sima pàz, e defende-la e pi·otege-Ja 1,1ergun_to.: _ de .que modo celebrare- creve Q seguiute: "Ele suspeitava de" (28), Ao· que õ Romano PonUfi- nham todos qma ·só, fé iuiaculacla· 
prontamente contra os dissilnulado, 11'.?5 diante do- povo: o13- C!>lllb?~~es ~ e que ~àlvez devesse _ari'ostar comba- ce responde ter abraçado· a Cirilo uma' :só cal'idade que uua · a todo;· 
res. já mcj.duro pura o .prnll)io etel'!lo ti mnfos. dos sai1tos. 1~iartires · · (l.~). tes nao pequenos para nos persuarlil' "como que presente naquela carta" juntamente no Corpo Místico -de Jes 
voou aos céus, com as lag.rimas ue _ l~avendo. nos. 1!1º8telros do- Egito da nec.essidade de _reunfr as igrejas . visto que pareciam "t_er sobre O se'. .sus Cristo; e afiná!, uln:a diligente e 
todos os bons, no anó ele 44•t mmtas · e aceiruuas- . dl~p~itas _ so · 1J'ii.· concordia e na paz, ele afastar a nhor um só e 111esmo pensamen-- operante _fidelidade pará .com .a,'.Sede 

Os fiéis c1;istãos d(l,rito orienhtl ·ni\o bre .ª novll here~la;nes_t~riana, - el~, irrisão,dos heterodoxos e de derrotar \o" (29): Por isso o Supremo Sagra- de São I'edro. Para esta' obra· dii;nii.. 

p amorôaçarríento 
pelos 

da fmprensa 
nazistas 

;i, o colocam no núniero dos . .-Padres que era Pastor -vigilantissimo,. JJrev!. _ as forçás ela improbidade diabolica. cio Antistite delegou a tão ortodoxo . e meritoria, dêm suas forças nãii sú 
calolica Ecumenicos", mas tambem em' suas ne os. monges· co_ntra '.os ei7os 8 pe_n- E pelo contrario nos encontrou de tal Doutor a autoridade da Sé. Apostoli; aqueles que_ vi_vem 11as: partes do 

preces liturgicas o veneram com lou- . gos dessa ,doutrrna, não Já 1iai·a -lll· modo nreparadÓs a ela que não teve ca, .com a qual ele cuidasse ele exe-, Ot'iente (e que pela mutua estima 

A impi·ensa. católica da 'Europa pu· 
•· blicow recentemente D texto da ultima 

Pastoral coletiva do Episcopado holan
dês; que iot lida do pulpito de . todas as 
Igrejas ·daquele pais, -no dia_ 16 de ju
lho. proxtmo passado. · 

Transcrevemos a seguir o texto da 
;pastoral. 

"Amados Irmãos: 
"

0

bepols de muita vacilação e madu· 
ra re!lexão,· somos levados a dirigir-vos 
-úmà grave advertenc!a ·sobre a. · atual 
:sitWj.ção da nossa -impre11&a. 

ll: tato bem conllec!do, que a impren
'isà çatólica tem sempre _ contr-ibuido e 
coni muito proveito para a prosperida
tik da . vida católica. consldeJiamos pois. 
uma irijµst!ç;i. grave_ e profundamente 
deploram9s o f~to de que as autorida-

des de ocupaçãô ,.impossibilitam esta em1-
1iente obra, durante ,os ultitúos quarto 
a.nos. 

Era de se esperar portanto. que le
'\'ancto-se a cabo ateütados para opri0 

mir e sufocar ·a. vidà da Igreja· procurai'> · 
:se-ia ta.mLem an!_gui!ai' a impr~msa ca
tólica., porque ela é um doo· meios mais 
:Importantes para difuhdir e manter a 
reta concepção da vida cristã. 
' Foi -po1· isso que não .subsistiu por 
multo tempo qualquer classe de !mprrn
:;a católica. Em sua -maioria os diarios 
não católicos, voluntariamer..te ou coa
gldoo, se a!Lstaram na chamada "Nova 
Ordem," · 

·Dentre os diários ca tóllcoo -- mais im • 
wrtantea, aqueles que se llavlam es

. :forçado em manter seu ca.rater rellgio
:;o acima de tudo, um já faz tem;,o que 
foi fechado, e outro jâ nl\o pode sair 
todos os dias. Foram tambem suprimi
dos muitos de nossos · d!atios locais -- e 
provinciais. A· libe1·daáe _ de que gozam 
àqueles- que ainda ex!.stem e tão cerceada 
que já não -pode1n apresentar opiniões 
pôsitlvas · referentes a aplicação_ da dou
trina católica. 

Até agora, temos deixado de · falar 
cm publico aiuda que .empre nos per

. s,®ta.n®. c.om · 2ra.Jlde IÍ9lii.1tu(le, .se uão 

era no~so o d!ficil dever de exteriorizar 
aquilo que penmvamos, Fo"i pril1cípaJ. 
mente uma consideração pratica que 
nos obrigou nm grande 'tuo da pacien~ 
eia. 

Recentemente, porem, foram reà!lza •. 
das novas e fortes pressões para · obri
gar um numero maior de jornais cató
licos de província a entrar -em estrita 
colaboração com a "Nova _ Ordem"; 
propagaucta a· concepção nacionalista. · da 
vida, que "como _temos tido- oc.u;ião de 
manifestar muitas vezes" constitue um 
grande perigo para o cri.5tlani:;mo, · 

Já não poderia.mos -guardar silencló · 
sem incorrer em faltá. Como -Pastore& -
devemos iluminar os fiei:; e' m0&trar
lhcs onde estão os 1rJnte5 perigosos. 
.li, Jj<>rtanto, nosso dever solene adver• 
tir-fos agora, que a grancle maioria doá 
diarios que i!;inda se chama111 ·católicos. 
niio poclem ser rec,nhcddos por ·Nós, 
ccmo publicações catôlico-romata:s, e · 
isto er>. toda circU11Rtancia em que al• 
guem 'possa dizer: "Li Isto nó dla.rio 
católico-romano e portanto é !ide• 
digno.''. 

No que diz respeito aos 'cliarlos _não 
ca tóllcos, recordanios as graves adver
tcnclM, feitas em ocasiões· anteriores 
por Nós e por todo o clero. Nqs tempoi; 
atuais_ repetimos estas ad-,·ertencl.a.s com 
maior lnsistencia aipda.. , _ 

Não nos é põssivel expressar o qua.11-
to det-loran10.s ter de prcsenct.1r a dcs
trui~ão. sem p9ssibtlldadé de evita-la, 
desta obra magna, 1evant3da por nos, 
sos Padres e que nos é tão querida . 

Continuamos porem d~poslt11.ndo ocs• 
sa confiança no Todo Podero~o, cuja 
a~i.stem.'a ilnp!oramos ·com fervo1·· -du• 
1·ante os dias de penitencia e d~ jejur.i;, · 
nas Igrejas repletas de fieis. 

A palavr" infalivel · de: C1·isto é 11o~a 
garantia: "Estarei convosco todos os 
dias; até a consumação· dos, seculo.s" > 

A referida. Pastoral -es_ta , firmada co, 
, mo de ccstume pelo A1:cel.l!spo :de '{Jtre~ .. 
cht e pcto.s Bispos de Breda, Roerménd, 
lia,a.i:l.@. ~ ~ lierto.11:epQQ/l~ll; · 

vores insignes. "Iluminado na inte· flamar as tut~s e disçussõ_es, "mas. · trabalho . absolutameÍ1té · nenhum. catar Ofi decretos já. lançados- contra benevola convivencia, e exemplo- a~ -
ligencfa coin. as chamas do . Espiríto (como ·escreve aos· n)esinos) -pai:a Lembramo-úos _ do que. -clizià 0 nosso Nestorio no Sínodo Romano. E a· to· · virtu_de integerrima pode1·àci mais fa--
Sc1nto· (assim cantam ·os gregos nos que, se· algum vos. provocar, ~~ssau _Salvador: "Dou-vos a minha paz, dlli· clr; é _ patente, Venera veis _ Irú1ãos, cilnl'eute atrair os Irmãos separados 
··I\Ieneus" para o dia 9 de ju1iho), qual v s, opon_do_ ª _yerdac1e à futilidade, x_o-vos, a minha paii'' (24), E visto que ao celebrar o Coucilio de Efeso e principaili1ente os 111ínlstros sag:ra: 
sol irradiante destes respostas c1ue deles, fugH· ª desgraça. '.1º ~rro e com q,jé,_.esta ',paz. era impect':da pelos do- o Patriarca Alexandrino re.preseutou ·dos, à unidade ela Igreja) .· mas, t-a1u, 
pareciam raios; vossos dogmas, · ó argumentos oportunos induzir os' ou ze Càpltulos compostos por São Ciri- cabalmente 

O 
Roniano Pontífice, o· bem todos os .fiéis cristão;, ·imploran•· 

beati>ssimo e divino, 111a11cla.ste-os -a tros, como a lrmãos, a conserva,i:em . 10 _110 Sinoclo 'de Alexandria_ (Capitu- qual tambem aos proprios . tegados do . e deprecaudo . ·a. Deus , seja.. 
; todos o:, confins do orbe e 1 dos fióis, cons~àntemente, como uma pedra lbs que, por falarem .de "IIIÍião fisi'. e:1tão enviados recomeudou com eni- nm por toda a. t(lrra o Reino do Dl, · 

llumin·ando todas as assembléias e Jll'ec10sa. engastada· em suas f!lmas,_ -ca" em Cr_iisto. e1;am rejeitados como penl10 cf1e confirmassem à ílbra e. vino R!,ideutor, um: o 1·e1Jan,lto .. de_,tÔ•, 
pefsegujndo as trevas das heresias · a. fé confiada outror~, às Igrejas- P~- l)eterodoxos pelos antioquenos), o autoridade de São . Cirilo. li:le por- dos. A todos recome11daU1os · eni. 

------, 

-SCIENTIFICAMENTI 

~:AS SUAS FERIDAS, 
• Pomada 1ecçorj_va S~o Sebcu!l<'i 
combate $Cientifk<Jrnanre todo ~ 
Cl~alque, alleecdo · cuion&a como, 

. 1e1ain; -f'•rfdoi em- Qeral. _ V!ceral 
Chq1101 an ligas Eczemaa Ery.ipe la. 

· f'rielroa. flochas nos ~-•- e,nos seio,. _ 
Eaplnhaa. Hemc,,.,;,des .. Quelmodu- . 
.rot. Erupçóea_ Pic,;,,Jat de 111osqu1100 · 

l
• ~4<:lo. vene~ · 

- SÃO SEBASTJÃO _-
•icc"Tlf~_. ANTI .''AaAJ1ti11,A 

,Ili· 

los Santos Apo3tolos (l6J, E_ ot1. benlgnisshno Patriarca apesar de tanto presidiu àquele Sagracio Conci- primeiro lugar aquele vau"osíssimo 
mame!ite adverte. -(como facilmente 11ão ,condenai: nem i·ejeitar estes ~S' lio em nome do Romano Poi1tifü:e e auxilio qµe no empreendimento de·. 
0 v~ra quem ler as cai~tas qu~ .ele, . c1·il;os que prop1mba1n doutiina orto- foi 'o primeiro a assinar-lhe as at~s; toda obra de salvação deve ser o p1·í-. 
e_scieveu sobre a que5tao. do~ An- doxa; n,o entanto, · nor meio ,de. ·E era a todos tão patente, tão clara meiro _ e o principal, tanto no _te1up1>-- · 
tioquenos), 9.l!e esta fé cri5ia que nó~ multas· cartas, explicou seu_ pensa-· a conc,.rdia entre a Sé Apostolica e quanto na eficacia: queremos dlzér' -

,.devemos conservar_~ defeuc~e_r -com mento de. tal modo, mie se afastasse a Alexandrina, que ao se ler publi; a Mação ardeuté didgicia a Deus éo1u · 
to_das as,forças, uos e transmitida pe- qualquer, àté mésmo ·a 1úenor som- camente na segunda sessão do Co1i- · anililo submiss~ e confiante;' E_ 
las Sagradas• Escnturas e uela. dou· · bra de erro e mais facUinente se cílio a carta ele São Celestino, os Pá· desejamos qu~-'.interponham. o pode~· 
trina dos ~autos Padres (~ 7), ~ 'ª111 ab1·isse o carninbo, à concoidia. Isto dres assim clamaram: "f:: este n síssimo vatrocinio da Virge1U .~Iãe, 
bem _pro1~osta. pelo magiSleno , ri- p1,oporcionava.-0 aos B'spos, "não j:i. um.· juizo j1:1sto, Ao novo Paulo Ce- ele Deus, para aos rogos desta· benlg-

-v~ e Jnfa!Jvel · ~a !greja. _ ~ c01!1º cs co1no a opo_sitores mas como a ir- lestino, ao novo Paulo Cirilo, a Ce- nissima e aniuilti_ssiuia füãe de todos, 
Dtsp9s _ ela Prov~n~ia de· ~ntioqma jul- mãos" ( 2õ). Pois, nas suas úalavras lestirio guarda d~. fé, a C!,ilestino con· o Uivino· Espirito ilUmlne dé · suá '!tii: 
gassem ser sufJCiente par~ restaurar "pela pai das lÚejas· e para que (is'. corde co111 0 Coucllio, a. Celesti• superna as almas. cios· póvós orién
e conse_rvar .ª pai:, reter: ~ao_some,ite tas hão_-se separem· 1;ela divergencia- no todo o Concilio -rende graças. Um tais, e para que todos ·sejamos· um 
a d.outnna uicena, -~ªº Cmlo, que ~m- de ó.piúiões, ·uão. são inuteis as c0i1· Celestino,_ m.i1 Cirilo, uma fé concí-- na .Igreja una . tund;ida po1· Jesus 
bem Pl'of~ss'7va firmemente o Su_n· descendencias" (26). E assim feliz- liar, -uma f~ uo orbe terrestre" (30);· Cristo, e pelo mesmo Espirita Par·a:. 
bo_Io de Nicé:a, reclamou de _seus ir, mente resultou que a cat'idàde de Sifo Nada, portanto, de admirar ·que pou- · .plilo nutrida de uma pe_rene -chul'a. 
ma_os no Ep:scopaoo, para fmuar a Cfrilo recolheu os desejados e co depois Cirilo. ri::spondesse; "Ã de gi·áças e ·movldà 'à santidade:_ 
unidade, que ~e leprovasse _ e com)e- ubertosos frutos da pai. " E. logo retidão de minha fé· deu ·testemuullo .àqueles; porem, que· vivem tios ·semi· 
uasse outrossnn ·ª heresl.a n~stona. que pôde finalmente ver d!lsPontar a Igreja Romana e o Santo Concilio _ na.rios ou em outros coleg!os· quere; 
n~. De fato, _:ele bem sabia ,que a paz, e os ~ispos da Pi·ovincia de i·eunido, por assim dizer,. de todo o mos' de um inodo partic'ti1ar recomen~ 
11ªº. basta acetl<1r de boa llle~te ~s Antioquia, ,conclenancio _a heresia de .orbe que existe debaixo' d'o céu" (31}'. dar o chamado "Dia pelo Orleni.e•i; 
a.ntig?s . documentos '1o mag15te1·10 Nestorio dar-se o abrnço fraterno Alem disso, esta mesma 1,1iã:o de · (Conclue na 7.a pag.) · 
eclestast1co,. mas que. é lambem ue- ' 

cessario ,abraçar com animo sutimis- ----------------------------------------------~---
' -so e fiel. tudo aquilo quê a !grela; 

com a fo1·ça de sua autoridade s:u• 
1n·ema, nos. manda crer. E mais: 
que nem. sob. pretexto. de allmenla1· 
" concordie é llçito . dissimular unr-
dogma sequer;_. com efeito, como- ad
verte o Patriarca de Alexaud,·ià, 
'' desejar a paz é o maior e principal 
bem ••• mas por este motlvo 11ão se 

, llOde -desp1•eza1• -a Virtude de pie; 
dade para com Cristo" (18). · . Pelo 
que, não conduz_ à· suspirada volta 
dos _filhos' errà.11tes à fé legitima e 
1·eta em Ci·isto, aquele caminho e, me• 
todo que propõe apenas os pontos de 
<loutrina ein que ~omblnam-. todai; 

_ 2,u pel9 me~~ a. m11,i2r parte \ia§ cg. 

C·A_T·o L-10--0'S-
Comprem extluslvam,ente suas ióias .. e seus pr~sentes -na conhecida 

J O A L H 'A R· I A -

CASA 
IU.A 16 DE NOVE'M8RO N. ~6 

j.Es9uiQ . .. ,B.tia Anchiet~} • 
CA'.STRO 
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- 3ão Pau!ci, 3 ôe Dez·eml:irõ 'de ·1944 

Novas homenagens 
ao Coração de Ma.ria 

Revestiu-se de &ingular lmponên• 
ela :;. cerimonia com que no dia 3 de 
Setembro, a Arquidiocese de Selem 
do Pará se consagrou oficialmente ao 
Imaculado Coração de Maria. 

Às 17 horas partiu da Catedral a 
t,rocissão de Santa Maria de Belem 
que percorreu o, Itinerário predeter
minado, Já era noite quando o prés· 
tito· maJe.stoso regressou ao templo 
súgestlva!llenté Iluminado. Oficiou na 
procissão e na. Benção do· Santlssimo 
Sacramento o Revmo. Conego Leal, 
Cura da Sé, tendo como diácono o 
Revmo. Pe,. Manuel Andrade e como 
11ubdiácon0 o Revmo, Pe. Adolfo Ser
ra. 

O ·ato de· Consagração, da lavra do . 
Santo Padre Pio XII, foi proferido 
pelo ·mesmo Conego Leal. Achavam· 
se, presentes: os Revmos. Coneges 
Mons, Agfmlro Pontoja, Vigario Ca
pitular; .Miguel lnacio da Silva, Se
bastião Men,ezes, José Maria Pontes 
de Azevedo, Faustino de Carvalho, 
Faustino Brito e Alberto Ramos, os• 
'tentando as insígnias do Cabido Me· 
'tropolitano; o Exnio. Mons. José AI· 
-va_res, Administrador_ Apostolico da 
Prelàzia de Labrea; Revmos. Padres 
Lourenço Gattf, Reitor do Seminario, 
Teodoro Arnaldus, Frei José Puche, 
Frei Enas d.e Santa Mônica, José Cu
pertino Contente; HeHo P. Alves, Frei 
José ·Maria de Manaus, Constant Tr•· 
but, L.uiz Gussenhoven, Maria Polva
ra, Henrique Kox, Vlr_gllio Agnoletto, 
Joaquim Falcão· Neto, Armando Boi· 
lentinl os alunos do Seminari0 Me
tropolitano, JIS Organlz:açÕeS refigiO• 
sas e grande multidão que enchia 
corapletamente a C_atedral. 

O Exmo, Mons. Vigario Capitular 
ratificou em breves palavras a con• 
sagraçã<> definitiva da Arquidiocese 
de Selem ao Purisslmo Coração de 
Maria. Foi cantado· em seguida sole
_ne "Te Deum" em ação de graças. 

CONSAGRAÇÃO 00 BISPADO 
OE CRATO I 

A Diocese de Crato (Ceará) foi 
eorisagradà em 3t de_ Outubr9 de • 
1943, festa de Cristo Rei, 

Houve de manhã comunhões, nume. 
rosisslmas na· Catedral e na Igreja 
de São Vicente. Militantes de dlver
só, · s!'tores de _Açlio Catollca toma· 
ram parte no ·banquete eucaristico. 
A,; 10 horas houve Hora Santa_ para 
adulto_s e crianças, hora de prece e 
de reparação em que os fieii;, genu• 
flex·os ante a Hostia Divina Implo
raram a paz do mundo e exaltação da 
Santa Igreja e_ do .Romano Pontífice. 

À tarde; todas as_ associações reli
glosas e .seto·res da Ação Catolica, 
t'.irmaram na procissão, o·stentando 
os seus: esfandartes e ·bandeiras. 
Eram extensas filas culdadosamen-. ' te organizadas. Durante o trajeto, 
cantou-se 'o terço da· Virgem e entoa
ram-se hinos populares. à Rainha do 
cêu, O :Exmo. Sr. D. Francisco de As
:sis Pires; Bispo - Diocesano,. ladeado 
· pelos Srs, Juiz d_e Direito e Prefeito 
Municipal ,e outras pessoas de des• 
taque social. acompanhou tôda a pro
cissão.· bois lindos àndores sairam 
naquela grande parada de fé: o do 
Coração de Jesus, conduzido pelos 
homens da Ação Catolica e o de Nos-. 
_sa Senhora do Rosarlo, levado pelos 
,marianos. 

Ã Praça da Sé, concentraram-se os 

fiéis e, em altar armado de -frente à 
Catedral, o Exmo. Sr, Bisp0 leu, do 
pulpito Sagrado, a formula de consa· 
gração da Diocese do Crato ao Cora• 
ção Imaculado de Maria, fazendo, 
apôs, comovente oração à ,Mãe de 
Deus, A -multidão cantou ferventes 
hino:, sagrados e assístlu -piedosa e 
respeitosamente ã Bênção do S, S, 
Sacramento; · 

Em derredor. do -altar, estavam ai• 
çadas todas -as ba_ndeiras e estandar·_ 
tes da próclssão. 

Além dos elementos da Ação Cato• 
liJa, empenharam-se pelo exlto dos 
festejos as Associações Religiosas, e 
as escolas e grupos da cidade, che• 
fiado,; pelas professora_s. 

CONSAGRADA A• PRELAZIA 
DE SANTARltM 

Foi com 'lnmensa satls~ação que o 
povo da grande Prelazia de Santarem 
aceitou a comunicação que essa . cir• 
cunscrlção _eclesiastlca seria co.nsa, 
grada ao Imaculado -Coração de Ma• 
ria. Em longa Clrcul_ar, -o Exmo. 
Revmo. Mons. Frei Anselmo Pietrul• 
la, Prelado de Santarem expôs com 
multa·antecedéncla os motivos de tão 
feliz àconteclmento, Incitando· os fiéis 
a se prepararem_ · condignamente 
para 'o dia 31 de Mato, festa ·de Nos• 
sa Serihora Medianeira de todas as 
graças, data escolhida .para a soelnc 
consagr'ação. · 

Todas as.· associações· comungaram 
pela manhã, destacando-se de modo 
especial· os Marianos e. Filhas· de Ma• 
ria. ÀS 7;30 horas da noite estava re• 
rieta a Igreja Prelatlcla,. Anterior• 
mente tinham sido espalhados folhe· 
tos com Qs dizeres- do ato' -da consa· 
gração, de modo que o povo todo po• 
dia acompanhar e com mais fac:llda• 
de repetir as 'palavras. do oficiante. 
Acompanhado por dois Sacerdotes· s., 
Excia Revma. Móns. ·Frei Anselmo 
Pietrulfil dirigiu-se ao. altar e d'epois 
das orações Iniciais, dirlgiu,se aos 
fieis, falando· da lmportancia_ do au
gusto ato a 'se realizar. Em seguida 
foi recitado o ato. de consagração, re• 
petldo pela assistdncia. · Coroou a so
len Idade a exposição do SS, Sacra, 
mento, segu!do de "Te· Deum''.. 

Em todas as matrizes da,vasta Pre
lazia,· os respectivos, Vlgaríos consa
graram suas Paroq'uíils,· e, terminadas. 
as so.lenidades na Igreja, 'as fami_lias· 
diante da Imagem .de Nossa Senhora, 
co.,sagraram-se -especialmente ao- Go· 
ração de Màrla. Santissiml. 
(Da "Av_e Maria''); ·' 

Novos . missiónarios do Verbo 
Divino para a. Nova Guiné 

s. Excia. Revma. Moos. Samuel 
Strlch, Arcebistío de Chicag(),1 

-. presidiu 
a graride solenidàr!e da. entrega :la 
Imagem do Crucifixo a 20- jovens ·.inis· 
slonárlos da. congregação do Verbo .. Di· 
vino, em sua c~ cimtral .cje_ ,Techny .. 
A impressionante. · ce1;1tnõn1a · · ~istlram. 
cenren.as . de amigos da.. obra mlssíonar!a. 
dessa. Congregação. Os novos mlssionã· 
1·ios se destinam à Nova Guiné, àque• 
la. -missão, confiada aos Padres do.'Vei-
bo Divino. Missão, que em· datá: recen
te sofreu· pesadíssimas 'pe'rdas, ML!:são, 
antes da. guerra,· tão _florescente, agora 
1·eduzida a á5combros; destruida · qua.sl. 

CASA CORAÇAO DE -JESUS 
ÉSCOl,A PROFISSIONAL DAS IRMAS FRANCISCANAf 

Cursos: diurnos e noturnos - Matriculas abertas. 
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PROlBIDOS -OS BAllES'' · DE -f ORMATURA 

NA -DIOCESE OE TAUBATÉ 
O Exmo. Revmo. l\Ions. João José 

de. A~e,vei:lo, benemerito. Vigario Ca
pitular da Dioc·ese de· Taubaté, aca· 
ba de baixar um Aviso de grande 
importancia, publicado pelo "Labaro" 
do dia 19 p.p. 

Diz esse documento: 

"AVISO N. 119 

MISSAS, FORMATURAS E BAILE:, 

. Av_lso -os Rev;mos, Vigarios econo-
010s, -Reitores de· Igreja e estabeleci
men~os de· ensino, pàra os devidos 
efeitos. que do1·àyante -fica ni.i Dio
c· sé, expressamente proibid,i a cele
bração de missas por ocasião das 
Forn1aturas, quando as respectivas 
turmas que con_cluem os estudos rea
lizam ·os tais bailes de formatura. 

D<'\ íorma,alguma se pode compre
ender ou justificar esse liber'alismo 
.que . 'lretend.e estabelecer nma alian· 
ça éntre a luz· e as treV'as, o Bem e 
o ·mal. 

() Mestre . Divino nos ensinol'I e 
nos ·Santos mvangelhos está escrito: 
"N:nguem pode. servir a ciois senlrn

·res ... " Nemo potest lluo~us dominis 

servire. (S. Mateos - VI, 24 e S. 
Lucas - XVI, 13). 

U a viso que aqui fica feito a pro· 
poslto das restas de_ formatura, <,,S

tende-se a qualquer festa j\.rbilar, aui-
versarios, ·etc. ' 

::leverá ser lido e explicado à es
tação das Missas paroquiais', ao do
mingo seguinte a sua recepção, 

Taubaté, 15-Xl-1944. 
Mons. João Josç Azevedo 

Vigario. ca·pitular" 
* * * 

Esse A viso vinha acompanhado da 
seguinte noticia: 

•• Numa elas cidades elo nosso Vale 
do Paraíba, em .. um .cios Gru1>os Es
colares, a turma dos_ meninos e me
ninas que concluh'am o curS'o p1:eli
minar, promovem, neste ano, um 
baile infantil de formatura ... 

Não __ temos palavras · que bastelll 
em severidade para condenarmos tal 
atitndP. das ·pobres crianças daquele 
G. Escolar. -E;lntreganclo aos ·pais das 
mesmas a me_dida · a ser -tomada, 
quando não ao !;.nr. Dr, Juiz de Di· 
1·eito daquela Coma1-ca. 

Não padece comentarias o aconte
chnénto." 

RENDAS 
RENDAS 

.RENDAS 
RENDAS 

para Roquete e Alvas. Proprias 
Proprias para 
Proprias para 
Para todos 

Vestidos de Noivas. 
Ungerie finas. 

fins Nacionais e es= 
·-- ~ngeiras. 

RUA DA LIBERDADE, 100 
SÃO PAULO 

FONE: 2-2593 

CEGIONARIO-
=-

Pregando e Martelando ..• 

JOIAS 
~RANDE ESCOLHA 

Ultimas novidades em JOALHARIAS 
MOUERNAS de ouro, rubis e brilhantes· 
EM. OBJETOS PARA,_ PRESENTES. ANULACõES DE CASAMENTq 

Grande variedade em RELOGIO S · das me~hores marcas suissas Pe. J\scanio · Bran'dãij 
/ ! 

Casa Bento 
A 

NOVEMBRO N. 331 
alta sociédade HA . 3 

RUA 15 DE 
Joalharia preferida pela OERAÇOES 

. Ha de ha- muito,un1a ·luta co.m incriveí tenaçidade dos_ inimigos da 
Igreja 'e. da familia, pàra a.jmplaniação dà divorcio no Br~sil. Graças-à 
Divina -Providéncia ·o'· Estido. nacional tem r~eHdo - energicamente to.d~ 
as tentativas divôrcistll$, :.e, . to·do. o, Brasil ·,catohco, pe~a, voz de seus· v1g1-
lantes Pastores nossos·, veneraveis- Bispos, . jamais deixou sem- pro\esto e 
combate .renhido as pretenções;,ousadas dos inimiS.os d_a u1;idade e san
tidade- da familia, A, ·causa •. ingrata e' infeliz do D~vor;10 . n?o p7rde oca_
sião de vir à: .baila. . Ha por ai . yerda~eiras org_aruzaçoes d1vorc1S~as co~ 
programa traçado. e plano. de copibate, é- de propagand~, de ast~cia poli• 
tica, procuràndo pe~a. imp_r~n:,a, ·~ roman_ce; '?. teà~o,: a }1teratura e a arte,. · 
desacreditar à. ·familia, r1diwl!lfizar o ·ambiente cristao de no~os lares. Dumbartoh Oaks 

E A IMPRENSA CATOLICA, DE LONQRES 
Ao comentar· a. recente conferência 

de Dumbarton Oak's realiza.da. em 
Washington, . e a visita · do Premier 
.Churchill a Moscou, o The Catholic He• 
taJiÍ e o The. Univ'erse de Londres exprt~ 
mem sua · desaprovação . aos _resultados 
da confe.rêncla e · sua ·dúvida sobre a 
solução .satlsfa.totla do problema.· polo• 
nês. . . 

"Certa.mente as r~soluções · deixam 
prever úm niund~ onde. a paz depe,nde
rá da conduta da.s três gran es poten• 
clas" observa o The Catholic Heral. 
"A ;a.rticlpação da China e da 'França 
no conselho de ·segurança· é frnto de 
mera c;Jrtesla:: ' . 

· de outra alternativa melhor", comentá 
o Herald, para concluir: . , 

"As presentes circunstancias · mosti·am 
q1,1e semelhante solução não slgnifiçará. 
nenhuma alteração a.prectavel no pla
no da Russia, para se 'Cl>nverter em dona 
de grande parte da Europa -. parte ' 
esta onde, sem .embargo,, a tradição 
cristã ,dos direitos- da pes'sOP, individual 
e da propriedade privada. prevale
mm até a presente _data, A· rápida ab
sorção dessas terras por umi. ·sociedade. 
comunista totalitarla. transformará . por 
completo a fáce d.a Europa e não. no 
sentido · que certamente almejariamos 
ao começarmos a._ luta em_.1939." 

O CENTENARI0° OE DOM VITAL 
NO RIBEIRÃO PRETO 

·No· <tia 27 :pp., comemoração· <lo pri~ 
melro centena.rio de Dom Vital,. rea
lizou-se no sa,lãó "Doni Àlberto ", ' em 
Ribeirão Preto,, uma ~ão magna 

A ~e:;são q·ue foi pres'idldá. por , Suas 
Excias. · os Snrs.: ~Dom ··Alberto J<>sé 
Gonçalves . é Dom · Manuel da . Silveira 
D'Elboux, teve inicio às 20· hóras. . 

Durante a. s~ssão, fizeram-sé, ouvir 
·va.i·ios oradores, .entre -eles o Sr. Anta,• 
1lio · Furlan · .Junior quikdiscorreu' sobre 
uDom Vital", a Sra, _ J?a., .Nilce Alba 
-Esteve.,,· sobre o ".Ãtanasió .Brasileiro. " 
e · a Sra.. Da. Ana. trina. · Sareta. Pera. 
"'.Dom ·v1ta.1; glorià do Brasil." 

A sessão, ,que éste~e ·concorridissima., 
foi ' encerràcla pelo Hino · Pontlficlo, 
cantado -por 'todos os presentes. 

. Nas. entrelinhas, de não , poucos , artigos 'de nossos jorna~ e ~evIStas p~r
cebem-se venenos subtis e, perigosos. de ·propaganda divorcista.. Enfun, 
não· nós iludamos ·ha ,verdadeiras. campanhas. divorcistas orgaruzafias, e 
bem articuladas e~ todo país: . . ' .. 
. . A propaganda ora aberta, ora,. velada, . comorme_ O, p_ermite . a censura, 
ou .mesmo zombando ·da ·:censura, .esta propaganda. Jamais cessou. Não é 
mister ser. profundo observador.· para. sê .perceber na difusão de certos 

· romances de sixéesso de -,livraria, de , algu11J> films -- retumbantes, e nas 
piadas e.: graçolas dé· alg1.1ns humoristas de Radio, 1:m muitissimas _come.
dias,· farças e dramalh§es. de ,nosso teatro e d'? radio-teatro, um~ lll_lPer,
tinente_ doutrinaçãp divorcista, e; urna zomb?r1a . revoltanJ:~ da f1d_el,1da~e . 
conjugal, da dignidade: da_ familia, do -respeito _aos costUmes trad1ciona~ 
e sagrados do:lar cristão e br~ilei:º· . _ · ,.. . . ~ . . 
. , Não :nos iludamos. .Os ·divorcistas nao dormem e estao muito· mais· 
ativ6s e org~ni~dos do qu~ estamos -pensando; A propaganda as.tuta, · 
subtil, e, sobrét1.1do . sistematiéà e perseverante, nunca deixou de existir, e! 

· hoje, mais lio que nunca.. Em favor- da ,sua :ca~a ingr~ta apre~ntam ~ 
· dois àigumentós · - · os iriümerós desquites e, : • · dizem, ate a propr1a IgreJa 

".O~ propositos ·expressóS em_ . Dum• 
barton Oaks · deveriam prever,' ou ao 
'menos cil"cunscrever p, uma zo113, 'Ulnl
ta.da. ais antigas pencienciás entre as pe
quenas nações. Procuram outorgar SO· 

ruções aos 1>roblema.s económicos e SO· 
ela~, evitar que as guerras civis se 
convertam· ·em conflagrações maiores. 

No entanto . nada. dizem realmente 
acerca do maior de todos os perigos, ou 
seja a. declaraçã::i de guerra ent.re as' 
grandes Potencias. Nem slquer . chega,•. 
ram -·a farer um esb~ço sobre o assun• 

O SUFRAGIO GRATUITO DA · MISSA POR 
moos os FIEIS DEFDNTÓS 

· anulai casàmentos! , Quanto aos desquites, . é, verdade, hoje em numero 
impressionante; sobretudo. rias grandes 'metropoles. civilizadas, não vejo 
porque o Divoréio .. venha, remediar o l'l_lal. _ Seria co:tar a cabeçà . para 
curàr uma -dôr de <fentes. · De dois màles o menor. · S1, com a severidade • 
da lei, ainda apare:ceni tantos ·desquites';- qu~ diriam.os então_ si afroµxados 
fossem os vinculos matrimoniais 'pelo Divorcio? · O que na' aparencia é 
argumento . divorcista,· na realidade. e ria- pratica é· a· mais• forte razão anti~ 
divorcista. Já li e não poucas vezes~.e ouvi este argumento ultra riclic1,1Io 
de fanaticôs. divorc_istas! ....; . "A Jgrejà praticamente admite o divorcio 
q~ahdo anui~,- por.-dinheiro; e influencia politica, muitíssimas causas ma
trimoniais que vão ·ao'. Tribunal RomanQn., ·. . . . 

Ora senhores papagueadores de velhas e sediças objeções do antiele- . 
ricallsmó maçonico • e dos> ridículos · homens da 'Reforma; calem-se, :não · 
digam tantos. e. tamanhós dispauterios; _ _ . , , . . . 

Pe. Lúis Salamero, C.M.F. Corre por ai c(!m impertinencia e a~reyimento o boato de que a ~anta 
Sé em Roma, à vista· de · bom :dinheiro; anµla. casamentos e perrmte o 
,divorcio. A· Igreja· abs~lutameiite n:ão torna nulo um legitimo· matrimonio. tQ. ,,, ' . ' 

Todos e cada um dos. problem9.S'. da. 
paz dependem da. compreen.são verdadei
ra·'.entre Moscou, LOndres, Washington, 
observa ·o Herald. "A. verdáde é que a. 
menos que haja uma revoiução e.spiri· 

· tual, um abandooo do .intento de obter 
uma. paz universal -.somente por meio 
da força, viveremos constantemente sob 
a alli.ea.ça. de -um desastre.", . 

Deve. efetuar-iíe "uma.. completa. e 
virtual mudança. universal de valol'.e.s", 
scrfl$centa. o '.'Herald"; :mudança. esta. 
dificulta.da pela "'ideologia,, alheiamento 
e desconfiançà de MOSCOU",· _por , uma, 
parte e .por outra pela ·determinação de 
considerar . o ·problema. alemão em ter
mo.s · exclusivos "de ' uma concentração 
de força. capaz de evitar. que Aleipanha. 
.Jamais ressurja de novo.'' -

. "Esse método· · · infa.'ntil -' contlue o. 
diário londrino -- desarma tocla. ideia 
que pre.tende réco1:istru!r um · mundo 
com base em· valores· espirltua,is e . hu• · 
.mano.s, ou seJà,. em termos que o ho
mem comuin .sente e deseja na· sua vida . 
priva.d~ e pessoal." 

Por sua· parte, o Unive.rse, ao fazer 
notàr ,que os resu_ltadOs da conferencia. 
indicam que· a paz ha· de se. manter 
por : "um acordo. ·simples de ~ções ·. que 
por si mesmas possuem enormes for-

· ças mllitare~'! .e· qµe nq . caso de vma. 
disputa· entre eI.a.s a, guerra _seria Jne
vitavel, deciara que '.' : .11, mora~. :cFistâ. 
estará seinpre eip. oposição aberta, -con
tra todos os intentos, que· simplesmente. 
tentem tvitar a -guerra, · por 111ais Jou-. 
vaveis que sejam :em. si,' casei não . in
cluam . um i;inéero . ei;forço .para obter. 
uma justiça. como fundamento da. paz. · 

A respeito dif visita. do ministro Chur· 
·chill a. Moscou, escreveu o The · Catho
llo Herald: . "l¾gundo todilli as aparen
cia.s, Os objetivos da. Rusi;ia.. (oram os 
de. a.ssegurar' · por -meios -mitital"es, di• 
plomaticos e politicbs a dominação. vir• 
tual do Este .e do Sudeste da. Europa; 
seus avanços neste sentido fornm SC• 
mente obstados· parcialmente- no· ·'Caso 
rui Polonia. E neste caso; a solenidade 
das promessas britanlcas unida. à inte
!l'fidade moral da grÍlnde maioria• do 
povo britanlco; obrigaram aos governos 
britanico e norte-americano a declarar 
clara e energicamente que não ·podem 
aceitar a destruição da Pi;ilonia." . 

Contudo, ·ambas as nações encontram
se aparentemente dispostas a. apoiar 
"qualquer · proposta que o governo po
lonês deva aceitar pela. força na. fa.Jta 
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Ao. verem na. entra.da do templo as 
colunas, e. as abóbadas, e · Ínuitas . ve- · 
zes cs'._alta.res com os seus ministros ·co
bert9s com paramentos solenes de : luto, 
substituindo as vestes· alvas de. alegria, 
e as vermelhas. do. triunfo. <tos mártires, 
. pe11sa.rão . consigo. muitós . cr~tãos que 00. 
sufrágios 'dirigidos ·a. Deús pe'las · ora
ções da.· liturgia servem só, de proveito, 

· . ·a.os ma.Is afortunados que com suas 
po~es poderia,m pagar es:;a. solenidade. _ 

TOdavia a Santa. Igreja dá qual _só se · 
lembram · com certa. melancbllll. e con~ 
trariedade, porque não lhes aprazem· os, 
seus mandamentos,. a. Santa. Igreja. é 
mãe compa.sslva. e roga . 8, Deus por to
dos os seus filhos, ·_ roga. peja, sua. feli
cidade temporal .e espfritua.r neste mun
d<',. e pela eterna felicidade na .vida. 
futura, orando especiaamente para q-~e 
não só. aqueles por quem se oferece a 
missá e encomendação, mas todos ·os 
fiéis d~funtos tenham e. gózem logo o 
eterno descanso no céu é a luz. perpé
tua. da. visão de. Deus. . . . 

Pois · a. fé nos ensina que para todos 
aqtieles que faleceram sem -ter dado .com 
penitência proporéionada. uma. comple
ta satisfação dás suas ,cl,l].pss além da. . 
conflssãó e do ·arrépendlmento, · hão de 
s~frer por. um ·espà:ço , de tempo ,que 
ignorà.m~; as penas do purg.i,tório; pe
,nas: sim, .de duração limitada, mas- cujá 
intensidáde·. é maior que· a. _dos torme_n~ 

·'tM . que' se •padeêem nesta. vidá .• 
, 1!:sses · sofrimentos longos, essii.s afÍi· 

ções da's almas separadas J)i>dem ,contu
'do af;)tevia.r-se ou ter all\~o pêlos .su

. fr-áglcs da. Santa. Igreja, a. espôsa ·ama-
.. . . "' 
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A POlONIA a·EvE SER ·O SIMBOlO 

DA . JUSTICA DO MUNDO NOVO 
o Exmo. Rvmo. ~ons. 

oração, defende 
Michael Keady, em, vibrante 

da· Polonia os direitos 
Segundo· informa a_ agencia N. 'C. 

-l'ealizou-se, na cidade de Toledo ( Es· 
tados Unidcis) a XXII Co1iverição das 
Dámas Catcilica.s, ·na qual <' Revmo. 
Mons. Michael · J. Ready, Secl'etario 
da "National .Catholic Welfare Con
fe!'ence" afirri10u: · "Na luta. pol:ti
ca do presente, a maior preoctípação 
deve ser O estabelecimento duma so, 
ciedade -universal ·fundada na j)lsti
ça". 

"O novo mundo 'pelo qual oramos 
e trabalhamos eleve ser esd1belecido 
sobre_ a Lei· Moral, cuja· obserV'ancia 
a opinião -publica deve fomentar em 
todas as Nações e Estados. A Justi
ça, a digni(]ade lrnmana; a santidade 
da-familia e a car_idade são os ·prin
clpios funda.mentilis que 1,foderão fa. 
zer a Amerlca mais feliz, O odio e 
a perseguição devem ser baniclos, pois 

·são as cai'acteristicas do nazismo e 
comunismo". 

"Lutamos nesta guerra" - conti
, nua Mons. Rea,dy - "para reivin· 
dicar os principio$ da Carta. do Atlan· 
tico, dos quais ninguem duvida.va, até 
o .momento ein que· a Russia anun
ciou seu proposlto unilateral. de·· re-
. partição da Polonia. Essa. polit,ca 
declarada pelos sovietlccis · obriga-nus 
à contemplar a situação sob o pris• 
nt~ verdaçleiramente realista". 

"~e n6s ~traiçoan'!1os nossas pro: 

messas, .aceitando soluções acom()da
ticias ou oportunistas, observariamos 
uma conduta· deshonrosa. para _nossa 
posição' de campeões· da· Democracia 
e con1 seggrança semeariamos os ger
mes dàs guerras futuras". . . 

"À PolOnia é o símbolo da justiça 
para um .mundo novo e nielhor, em 
cujo estabelecimento - todos· quere
nios participar .. O problema -da PO, · 
lonia não pode ser . reduzido a uma · 
.compensàção que· lhe •outorgue igual 
porqão do territorio · alemiio tomado 
pela Russia ,na Polonia oriental.-Tra
ta-se antes de saber se alguma rias 
nações aliadas tem o. dH·eiito unilate, 
ral · acima e independentemente · elos 
outros aliados· de· solucionar os as
suntos que c·oncernem a soberania do · 
territorio · da Polonfü".. : 

"Como .catolieo~ participamos no 
vinculo da fé do destino do altivo 
povo polonês. Por ·isso, ao nosso In
teresse .patriotico péla integrtdàde da 
palavra empenhada pela nação, acres· 
centa-se nosso direito de .. considerar 

· c1Jm p1'o(undo interesse re!ig'ioso o 
. problema. da Polonia. E enquanto a 
Russia. mantiver sua politlca -at1Jal, 
será. um· <:rime contra a paz interna· 
cioíJal colocar sob sua soberania os 
povos· católicos da Polonia, Lituania, 

. Hungria,: Austria, Eslovaquia, Eslo· 
yenia e outl'OS territorios'\ 

da. de' Jesús Cristo, a 'qual, portanto, 
Jesús puve de preferência; quando _a. sua. 
bonda.cl~ é ,mplorada. · pela voz dos se(!s 
servidores especiais que · são os. sacerdo•, 
te.,, os 'quais no ato principal -da .lltur-' 
gla. sagra.da. que é o sacrificló .da Missa. 
oferecendo a. Delll!, como vitima:' o cor .. 
po e sangue do. Divino Medládor, o cor
deil"o' que com o seu sangue 'tirá. os pe~ 
ca.dos do mundo,· pec!em repetidas vezes 
mlsericórdill. e remissão. da.s pénrui. me•. 
recida;...- . . . . . 

A~im, jii. oferecendo- a. Mstla. qÚe va.l 
servir. para. 'o lncruento sacrificlÔ, su
plicam e dlrem expressamente em tôdas 
as · suàs' Missas e· não só nas áe, defun-· 

· .tos: . Recebei, ó Pai' Santo;. esta. hóstia 
Imac·u1ada. que eu, 'vosso indigno servo; 

· vos: ofereço.. • por todos. os fiéis vivos 
, e defuntos, de modo: que a. mim- e a. êles 
api-(!veite pa_ra a. salvação e a. vida eter
na. · · · . : 

·Ma.Is. expressa.mente e tambérn em tõ• 
das as Mls.sas tOdos os Sacerdotes, . in
cluindo até o Papa e os Bispos, rezam 
depois .da consagração· o Mement9 pele>s 
defuntos, no quai' depoill de . 01,irem 

, pelari almas' daqueles qué lhes fora.nt és;. 
pecia.Imente ·encómendada,s, e 'dl!inté de_ 
Jesús ,Hóstia. que está no· a.Ita.r, -conti
nuam: Suplicamos· que . a, &tes e à; to
.dos os. que descansam em · cristo lhes . 
,deb, benigno, o lugar do ,11,Jivio, da luz 
e dá.pai:.· ,·, . 

E no fim da. · Missa suplica à ,ss. 
Trindade que o sacriflció _ .séja. pÍ"Óplcia

'tório pelà. sua misericórdia. para.. todo·s 
aqúeles .por quem ·'foi- oferecidó.· 

Assim· também o Sacerdote ora com 
mais inst§;n:cla por todos· os. :fiéis defun
to:;. da. Igreja na.s m~ ch~madas de 
Requleni e com_ os .paramentos que 
podemos chámar de luto. , , . . , . 

começa pela pàlavrà ''requiem" que 
significa ·descansó, e roga a Deus, d!" 
zendo: .Dai-lhes .(às alma.s .dos 'defun• 
tosi o clescariso eternJ e que à. luz per
pétua. cá 1uz da-eterna. Mmavehtura.riça) 
os alumie. E-esta. oraçãó é repetida mais 
· três vezes durante a· mesÍna. Missa.- .. 

Mais adiante e antes . .do Evangelho 
·por outra. forma . vem ·pedir a Deus· a 
sua. inlsel"icórdla por tOdos, . dizendo: 

. Absolve, Seri.hó1·, as almas . de tOdos os 
fiéis :defuntos ·de todo vínculo dos de· 

. Iito~. ,e.que socorrerido~lhes-a ·tua grà~' 
ç:i.. mereçam e.scapar ao juízo da' vln-

. _dita e gozar· a. bema.venturariça. da Íuz ' 
eterna. ,. · .· · _ _ _ , 

E antes da· sua. comunhão o sacerdo
te, recordando a.. grande afljção de tó
(das as a.irrias .. que se. acha.Ín nó lugar 
_da. expiação .. pede mlseriéórdia. a Jesus~ 
Hóstia. que se. acha na mesa. 'do altar e 
lhe diz três vezes: Cordeil'o ·de Deus 
que tirais os pecados do mundo, da.I
lhes o descanso: 

E por' fim em vez do "Ite. missa· est" 
de outras Missas; pede })Or tôda.s em voz' 
alta.: Descansem em ·paz; respondendo 
o ·ministro em · nome 'do. povo: Amem. 
Assim seja. . . . .. 

A 'Igreja, . ))Ols, é para. fados os seÍts · 
filhos . sumámente misericordiosa.. ·!mi,· 
tàndo . a .. piedade do seu divino Funda~ 
dor . e Senhor.·. que por · tódos derramou 
·todo ·o seu sa.ngue. 

'Importa, porém, que os riéLs para 
unia, mais é:iopiosa. aplicação dos, frutos 
dá Rendénção a . favo~ das ãlmas por 
quem mais se \nterés.fam. óu encomen
'dem por elas as. Missas que pudérem;,ou 
'assistam com maior :deyoção .as que se 

· Apenas declará ter sido 'n,,ulo ,Ô: contrato. si· alguma, das condições de sua 
· validade 'falhou. :Os :processos•vão à Roma; ê·dépois'de .estudados vem a 
$eriiença. Em: 1943. foraril· julg~dos 82 c4usásc·matrimoniais. ·_ Destas em 
apenas. 25 foram déblaradcis nulos os casamentos: ·._ E, t1ma coisa, que muita 

· gente n/io. ,.sabe, destes .processos, 42 foram- 'gratuitos por se tratar de 
, pobres. Ora;.s2 processos .de todo mundo e ap(\nas ,25 declarªdos nulos- e 
·ª maioria .... gratuitos! ,' .· , : . ' . ' ·._ '.' .. 

Está· ai senhórés. incredulos, · como -a Igreja, anúla c~amentos e quanto · 
dinheiro . ganha com· isto! Otinio negocio! ' Mais da. metade, gratuitos!· · 
E se ci cl.inh~iro corisegilis'ge .'tão ·~acilmente; as anulações, iriam à . Roma de 
todo mundo em .. um·an~,, apénas-82 _processos? Pensem bem... '· 

Suponho· qU:e-:nenhum advogado .divorcista aceitaria 1o ."lucrativo ne-
):ocio',' 1e ·Roma! , __ . . . 

COMUNlCAt.õES.ÊS,PlRllAS 
ee. Vicente 1\1. Zioni. 
. do s: N. ]), F • 

As--~on1unicações· ordinarias com os Santci9,.comunhão quesefunda. na;:pos .. · 
mortos, tendo com<> !Ína.1idade ·O ·auxiliei sibilida.clé de. -uma· verdadelrá comuni.; 
mutuo ·entre. os espiritos en~niados-e cação entre às homens .e os demaiS. 
desencaniados, constituem_'o ,caraté'-'. pi:o· ·membros da ~Igreja Triunfante e Pade~ 
prio do Espirltismo: . . . . : . . _, . ciente, - ' . . .. 2. 

Doutrinas . àntig!Ís, · . admltiall).; falsá• O sentido, porém,. dêsse dogm'1, consola•· , ; 
mente 'émbora, c:omunicaçõe,s ireq~entes- dor do .càtoliclsmo é mui diverso do.··, 
com os mortos, a.fim, dé conhecer ou,des~ que lhe empr~sta. o Espiritismo •. ' . . . .. ·"-
vendar os .seg~edos d<> ,Alefu; ,. · - · · · -com· efeito-., os espiritos .c~Iestes .. e 

1 l Doutrina. -~pirita.:· .. ·. · : , as almas dos santos qU" sé .evolaram 
. o . E:splritlsino hÓdierno·_ 'ensina, ade- . ·da , t<irra são . intercessores: nossos. jun

ma.!s. que o Irmão .encarnadi>: pode co- to- de . Deus. Oúvem nossa:: 'orações e 
'ol)tlrar para. a per(elção do irmão desim-. 1mpétra.m de .Deus às graças de que ha.;. 
c~nado, e v!ce 0versa/· mediante 'a.s co- vemos ·.mister _para· conseguirmos ·direta, 

'inu~icações e~plr!ta1>. · · · · ou ind!retalriente. a vida eterna., Den_trC? 
Ne$te pàrtictilar, entretanto, , niio ha das normas ·e dos modos estabelecidos poll' 

· plena. concordancia 'ei'Ítre Ós partida.rios Delis e .propostos ,àos homens, sob as .. 
da. dCÍutrina de Kardec.-' Uns, .com e!el• vistas', e . o_ controle .'-infalivef da Igreja 
to, a.dínitem a. Intervenção · de um Único esta. cómuruéação é legitima .. Fóra: d~st~ . 
medium; outros. éxlgem .pelo menos dois. · campo e-,desta:orientação, qualquer· co-. 

Para; · os primeiros; a. intervenção me- municii.ção : ·cios · homens com o . outro 
diunica de um irmão .'encarna.do pela mundo; _além de não, poder ser verda• 
qual ele se põe dlr~tamente em contato deira. e· reài, encerra . sempre . uma · evi• 
com. os. Irmãos -do .Além; denómina.~se dente· ofensa à Divindade. ·· 
"comunicação élireti", Para: os. segun· a.)· À. irrealidade das. comunicações · 
doo,· que a.clniltem_ a. interver,ção dé <loµ; i!om os e~piritO.S, . tais· COnio as praticam , 
Ínediuru,,' - "eomímicação indireta" ..... os espjritas . é confessad'l. por. tqdos ' 
faz-sé'mister que ·o sensltfvó.encárnado àqí.teiés·que--- livres de' preconceltos'
entre dl.teta.mer,té em comunicação com · · abtll'a·m ··os olhos à luz da. verdade· e • 

·um'· outro medium . desénéarriad<i; · gei:ai- do bom· senso,· 'a.pôs terem vergol)hO§a
ménte espil"itô de luz, . e, · medlànté e-sté, mente ·_ militâdo por 'a.lgúm. tempo nos 
com· os espil"itos superiorés e deniau; ,ha- arraial..~ éspiritas: · . 
bitantes do alem. . Este segundo. me~ . Às vezes tais_ confissões brotam es
dium, que no · mundo dos -espíritos, contl- pontaneàs e. cOnfidenclais doe lábios de 
hue. sua -profissão medlunica., denomina- espiritas de profissão e medi uns de ce
se "guia", ,:_:controle" ·ou ·"inteligen- lebrizado valor, 
eia.". · · Entre outros, Davf. Douglas Home. o 

li. _dóutrina que acabamos de expõr · qual. dizia, pouco antes .le mon-er: "A 
sumaiiamente foi introduzlda.·nÔ mundo verdade é que ~ multidão de,.esplri
péla imaginação exuberante 'cie KàrÍiec ·tos· perante,. os quais· se· ajoelham as 
para. explicar - sem provas .... a. coinu~. almas ,crédulas e· sufierstlclosas,. ,nunca, 
nica.ção dos homens êom õs espfrltós da:i existiu. ·Ao· menos eu .iunca Os encôn- · 
alt!sslmas esferas de luz,-multo mais per- trel' ·no ,meu· caminho.· Serví~me-. dissl> , 
feitós do que nós. e ,pàrà fugir à di!lcul.; para fazer dar às •minhas· experleneias 
dade que p<>derlam . trazer aos mesmos essa 'apa1'êÚcia de . mistério, que -agrada. 
homens · as· mentiras e artimanhas dos às multidões e especlalinenw. às mulhe
espiritos rebeldes e. maús; pertencentes res· . mas não cri nunca na sua- lriter
âs esferas lnferfores, mais ·prox!mas da ve;ção em. fenómenÓS que eu · P,i'Oduzia 
terra.. à espreita.: de uma. chamada para , e que atribulam, a influências de além 
se apresen.tar-em. aos rml!hare,s . e burla~ ' twnulo., . 
rem ·_vergonhosa.mente o hOmem. . Com'o havia eu de acredifar? -- Fiz 

Muitas .vezes - continuam os -doutrl- sempre dizer ;a.os objetos que lnfluen
nadores espirita.s :.... o- ln:!ucesso de. uma ciàva coni o meu fluido, tudo, o qu~ me 
chamada. é devido aos ·esi,irltos inferia- agradava e 'quando ine agràdava. .. 
res, ao estado de pecitdo do medluin ou Não_. Um, médium não· pode crer .n!>S 
à · indisposição dos assistentes. • esplrltos;. ê até o único .~ue nunea po-

2) Critica . . deria crer neles." (Dr, Filipe Da:vis:' 
Não negamos a. :P()ssibll!dade de uma.. La fin du monde . des e3prits) · 
comunicação mutua entre:o.,, homens que .b) Adem_als, a.. pretensa comunicação · 1-ezam todos os dia.;, orando p'a.ra. que 

as súplicas do Sacerdote sejam a.plica
das especiahrtente àqué1as ·' aini.as pelas 
:quais mais deseJám os ta.vbres divJnos. 

(Da. "Ave' Maria", n.o 35>° 

}:!abitam a ter1:a e os espirltos ou habi• - ,espirita ~om o além, professada e ca
tantes -celestes.-. Aliás, um .. dos grandes vilosainente pratica.ela pelos espirltas, é 
dc:>gmas do Catollclsmo, que- todos os umir ofensa. ··contra. à. Divindade e Ílhlit' 

. dias repetilnos . no Credo assiín reza formal des_obediêncla · à orden1 divina·, 
. precisamente: . Cfeio na -comunhão .dos .c1>ntlda no: ·.:Antigo , Téstamento - que 

·111iás o- Espiritlfilno reconhece e àceita, 

-JUVENTUDE .FEMININA. · CATOllCA, 
, /_ . ' ' ' ' .. 

porem,· Incapaz de o compreent'ler e ln• 
téi-pretar. devidamente,. deturpa. e inu
tUa at> capricho da sua. :lout:clna e pre
conceitos de seita. · 

Folhinhas para 1945 
Otimos clichês e ,:um resumo historico do ponldficâdo de 

Papas emine~,tes. Cada exemplar Cr.$ 6,00. 

'PEDIDOS A SEDE DA J. · F. C. 
. 'l .·, 

· Rua Condessa de São Jo~q'!im, 215 · ~ão Fmdo 

A 1 LHA .DA ESPERA N·c A . . ~ 

De Cruz D' Alva 
Um livro simples como a verdade.· Úm · livro di.•~tente, cujos argtí

mentos jUstos hão de tocar seu Ideal catolico, seu patriotismo · brasi
leiro. e sua:· fé na )Jberdade humana. 8 poemas e 10 ilustrações. · Nas 

· melhores livrai:ias, tncluslv.e as catolic_as, , 

As · palayras de -~us, no livro de 
."Moisés (o üeuteronõmioJ são tOdavia 
suficientémente claras' p~ra quem sabe 
ler o ·que as tetl'R.s· significam, e atl"i
buil" âs palavras o seu natural signifi· 
cado. Limitamo-nos. · po1·tsso. à sua mera.·. 
transcrição. ·sem : comentário algum. re
legandocas dE:ste modo, à meditação sé- · · 
ria· e conscienciosa ·:dos amigos d:i Kar
dec, nos quais .o bom -senso e a razão 
a.inda não se ensombraram pelos pre-
conceitos de crença e pelo rana tismo 
reU.,-loso. . 

"Não haja. entre vós quen; consulte 
os· .advinhos. ou observe· os sonhos -c 
agoiros nem. quem ,eja fl'Jtlceiro · ou 
encantador, nein que?:, consulte o~ ·PI· 
tões ou advinhos, nem quem indague. 'as 
mortos :t. verdade. porque· tôdas estas 
c:ousa5. 'a1>1lmina o Senhor ·~- !'Dr se.me• 
.lhan~s ·maldades. ext2rmina,râ _Ele ;..,. 
,tes povos" .. (Deut. XVIll. 10-12.) · 



LÉGIONARIO 

CARTA PASTORAl DO EXMO. SR. -BISPO DE GUAXU-PÉ PARA FORl.ALECER s~u CORPO, 
o ' . Centenario 

tissima 
'do Apostolado 'da Oração 

Centenario de Virgem o 
· O Exmo. Revmo. Sr. D._ Hugo Br{'s
!ane de Araujo, Bispo de Guaxupé, pu
blicou em 15 de setembro ultimo, uma 
Carta. Pastoral dirigida ao Clero e fiéis 
de sua -Diocese sobre o Centenario do 
Apostolado da. Oração. a. devoção à San
üssima Virgem e o Centenario de D. Vi
·tal. Publkamos a seguir o texto dessa 
'Pastoral, exceto o topico referente ao 
Ccntenario de D. V(tal, que já foi publi• 
cado em nossa edição comemorativa do 
centena-rio do insigne -Bi:jpo de Olinda. 

"_'--~·-

"Dom Hugo Bressane de Araujo 
Por mercê de Deus ~- da Santa Sé 

_Apostolicà 
Bispo de Guaxupé 
Ao Re.vmo. Clero e ao fiéis ele nossa 

Diocese saude, paz ,e benção em Jesus 
Cristo, nosso Redento!'. 

Em meio às multiplas · ocupaç,ões que 
nos absorvem o tem!Y-) não podemos dei
xar de dhigir a nO!;sos caros Diocesanos 
esta humilde carta em que versamos se
quer pela 1·ama assuntos de muita atua

:lidade. 
A gloria. de Deus. unice ~scopo de ncs-. 

-sa missão pastoral, é o. impulso confor
tador que nos move a. pllna. e fai.: der
ramemos os sentimentos que nos inva
dem a. alme nestas linhas, breves e des~ 
);iretenciosas. , 

De .publico podemos afirmar' que ou 
se · desabroche em ou se tapize de 
urzes o camín-ho que trilhamos a nossa. 
confiança. sem limite. a. nossa fortaleza 
inexpugnavel é sempre r Senhor. E o 
nosso sentir o mesmo pensamento amo
ravel do profeta Jeremias: "Mas eu 
me não turbei, segu'ndo-te c0mo meu 
pastor, nem desejei o diP, do homem, tu 
bem o sabes. O que saiu de meus labios 
foi reto· na tua presença." (l l . 

Para três coru;lderações, pOis', de alta 
relevancia· chamamos a atenção ·de nos
~os filhos diletissimos: 

I - Centenario do Apostolado da 
Oração.· 

II - Devoção à Santissima Virgem. 
III - Centena.rio 'de D. Frei Vital. 

t;ENTENARIO DO APOSTOLADO DA 
ORAÇAO 

O dia à de dezembro do corrente ano 
traz-nos à. memoria um acont~cimcnto 
que teve capital impor{ ancia ria t1istoria 
religiosa. · da era contemporanea.. 

Naquele dia, ·consagrado ao incompa
t·avel apostolo das Indias. São Francis
to Xavier, ·num modesto estudnn.tado_da 
Companhia de ·Jesus, o venerando Pa
dre Francisco Xavier Gautrelet ensinava 
a jtiveris religiosos como. sem·,, largarem 
mão dos estudos nem salrem a publico, 
podiam, desde já, exercer fecundo e in
t.enso apostolado. levando inumeras al-

· uias ao redil do Bom Pastor. 
Para tanto, bastava oferecer por esta 

Intenção as orações, trabalhos e sacrifi
. cios de éáda dia, em união com o sacri
fício continuamente renovado de Nos
so Senhor Jesus Cristo em nossos al-

, tares. 
O genüe lançado em ·bOm terre110: não 

tardou em fl>utificar. Dele nasceu o 

tr.:toriJ e apostolico a vida. inteira dos 
associados. 

Alem disto, pará atingir tão nobre 
fim, o Apostolado da. Oração não exco
gita novidades faceis de degenerarem em 
falso misticismo (6). 

Acima de tudo recomenda. a pratica. 
substancial da devoção ao Sacratíssimo 
Coração de Jesus. 

Esta de,·oção é fonte precipua de· vida 
scbrcnatural e da eficacii>. de nossas·-pre
ces, modelo perfeitíssimo de oração ap1~
tolica, laço divino e lnsoluvel que es
t1'eita entre si todos os memb1·os da as
sociação. 

Promove a devoção à Sagrada E:uca
ristia: demonstra-o o oferecimento de· 
cada dia imposto ao primeiro grau do 
Apostolado e mediante o qual· .oferec~
mJs a Deus os sofrimentos, a •JS e ora-. 
ções de cada dia. em união com o çon
tinuo sacrifício mistico de Jesus em nos
sos a.Itares; demonstra-o a· comunhão 
reparadora do terceiro grau; den-íons
tra-o o. Cruzado. Eucarística, que orien
ta para o Tabe.rna.cuio não só o cora-
ção inocente das crianças como à pie
dade de nossos jovens e da propria ida.
de viril, 

Promove com especial carinho a de-· 
v~ção à Santíssima Virgem, Mãé dé Je
sus e noSlla, (7) com a. recitação da- de-· . 
zena do terço do segundo grau. 

Promove finalmente - para. omitir
mos outras excelencias - a devoção ao. 
San f o Padre, por cujas intenções O fere- · 
_ce os atos merltorlos de cada dia e a 
quem tanto conforto proporcionou, nos 
tempos tragicos ero q te vivemos, a: pro
videncial inicia.tiva de Apostoiad.o da. 
Oração conhecida cem o nome de <iRe• 
loglo de Missas pelo s:i.nto Padre". 

À suma solidez une o ApOstoJado. da. 
Oração, como d~emos, suma simpli
cidade. 

l:limplicissimo é ó seu. organismo e seu 
governo, simplicíssimo., os exercieios pro• 

. prios de cada um dos três gr:i.us,- racil~ 
mente· adaptaveis a todas as cla.sses· de 
pe:;soas. 

Por isso não é de estranhar que o · te'
nl".am cumulado de iouvores é recomtn- . 
da,ões assim o Supremo. P~tor da Igre
ja como todo o Episcopac!o catolico. . 

Já em 1849, Pio ~x. desterra.do ·enf 
Gaqa, dignou-se de lhe outo1·gar in-. 
dulgencias· e, no decorrer de seu longo 
e trabalhoso pontificado, lhe di.spcru;o~. 
toda a s~rte de fà.vores. 

Para Leão XIII, o· Apostolado da Ora• 
ção era uma .das associáções mais caras. 
a seu coração, era uma . viçosa flor en
treaberta· que muito adornava o· vergel 
do' divino Pai de familia. 

Pio X não duvidou afirmar que, pára . 
sanar as cha;:ias de 1ue tão profunda~ 
mente enferma a sociedade· moderna, ne.• 
nhum rcnwdio exisÜa m'.l.is eficaz que 
o Apostolado da Oração. 

Bento XV tinha-lhe t~ata estima que 
desejava se a,rrolassem nele. todos· os 
fiéis. · 

Pio XI repetidas vezes o aprovou ~
recomendou qualificando-o de uma das 
inictativás mais admiraveis, oportuna; e 
eficazes de nossos dias. _1 . 

Finalmente o Santo Pndre Pio XII 
não perde ensejo ele enaltecer-lhe as ex
celencias: ainda ha bem pouço, no. En
ciclica " Mistici Corporis Chrlsti" decla-

· Apostoládo· -d~ 01'ação que,, mais tarde, 
com incàru;avel ardor. com . zelo infla
mado, o Padre Henrique Ramiêre 1evou 
a total· desi?nvolvlmento e não ce.-;sou de 
dÜâtar pelo mu11do, fundado, para esse 
:fim, o Mensageiro do Coração de Je
sus. . Es~ arauto do coração Santi.ssi
mo. publicado hoje em quasi todas as 
línguas, ;vai continuariJo a nobre m~ão 
de congregar os corações dos homens em 
torno do Coração adora vel de nosso sal-

. Java ter. muito ,a pcitÔ e~t~ 4;,sociação_ 
'como sendo de sumo· agrado :d<í Deus e 
·por isso mais uma vez havia pcir- bem 
recomenda-la (8). 

:vador e Redentor Jesus. . . 
~ Atualmente. o Apestolado da Oração 

-se transformou em 2rvore frondosa, (2) 

$Uja- ramagem cobre o universo. Não 
"só floresce nos países culto> do antigo 

é do novo continente. mas até penetrou 
nas regiõés glaci3 is do Alaska, nas ilhas 
!'emotás da Oceania e nas selva.s adus
tas da. -Africa.. 

l~ um ·solene .chamado às armas que 
·arregimenta sob o estandqrte invencível 
de Cristo leigos e sacerdotes, religiosos' 
e :seculares, doutos e a gente simples do 
povo, mesmo soldados em seus quartéis, 
mareantes a cruzarem• os oceanos e en
fermos entrevado& em hospitais. 

. Ao presente o A{5ostolado da Oração 
é um Imenso exercito que não conta 
meu~. de 35 milhões de destemidos sol
dados de Cristo Rei. 

Do tronco fecundo do Apostolado da 
<oração brotaram admiravei: rebentos 
quais a obra. da Consagração elas Fami
lias ao Sagrado Coração e a Cruzada 
Eucaristica. const ituida em secção pro
pria do Apostolado t>(lr breve a.p~stólico 

· · de 6 de agosto de 1&3~ e cuja finalidade 
precipua é desenvolver o aomor à Sagra.
·da: Eucaristia no esccl do Apostolado. 
. AO verificarmos tão ·onsoladorn expan
·.'lãO do ApO!;tOlado não podemos deixar 
·de. _exclamar l'econhecidos: .. Digitus Dei 
.est hic" (3). 

No entllnto, compreend~remos de leve 
esta a-bençoada eficacia do Apostolado . 

· se lhe considerarmos a· natureza, em que 
·avuitam, acima de todos, dois notaveis 
· prestimos - suma solidez unida à sim
plicidadi: suma. 

Que o Apostolado ,:~. Oração seja uma 
forma solidissima. de piedade, não ha 
quem não o veja. 

Com efeito, baseado na infalivel efica
ci&. da. oração em comum, a que o divi
no. Mestre prometeu assistencia pes
:soal, (4)_ em união com as intepções do 
Coração de Jesus. a interceder de con
tinuo por nó_s. ( & l o AJ)OStolado da Ora
ção dil·ige tudo o que fazem e 60frem 
seus membros à eterni>. salvação dos ho
menii, subordinando a este fim impe-

Espalhado no Brasil por ardoroso~ 
apostolas do Coraç~o de Jesus,- denti-e 
os quais é de toda justiça destacar· o 
nome de bcnemcrito Padre Bartolomeu 
Tacldei, S. J., o Apostolado tem pr!iduzi
do entre nús durante mais de rneio re• 
culo frutos admiraveis ele santidade e 
de. salvação. 

Erro grave seria, no entanfo, · julgar 
qu~. cte presente. haja perdido algo de 
sua eficacia, devendo, por· isso, ·ceder 
lugar a instituições mais recentes. 

Nascido do amago do dogma cristão, 
o Apostolado é perene ~omo o dogma. e 
tão eficaz é o seu poder salvador ·hoje 
como o foi ont~m. tão eficaz ha-de ser 
amanhã como é hoje. 

Tendo. pois. em vi,ta', assim ·as so
beranas recomendações do Sumo Pas0 

tor da Igreja e da hierarquia catoli
ca, como as cxcelencias intrlnsecas do 
Apo,sto!ado da Oração, é vontade nossa 
que não deixe de florescer em nenhuma 
Parcquia, em nenhuma entidade coleti
va desta Diocese. cujo governo foi con
fiado à nossa responsabilidade. 

Com isto julgamos cumpt'ir um pré
mente dever de concicncia e prestar re
levante serviço ás almas, de cujo pas-· 
lvreio havemos de responder ·perante o 
supremo Juiz. 

DEVOÇAO A SANTISSIMA VIRGEM 

Ao raiar a aurora incerta do s~culo 
XX, o· imortal Leão XIII apont,·u no céu 
da Igreja para o Jabaro vitorioso que é 
o Coração Sacratíssimo de Jesus.·· 
; Nesta 11ora angustiosa que atrave.s:;a- · 
mos o Santo Padre Pio XII. com -a al
m& irr, 'rsa em ocean'J de amargura·· e 
de tristeza. ergue as mãos ·suplicantes 
para Aquela a quem os catoHcos sauda
mos com o doce nome de Mãe (9). 

Nos trarises mais aflitivos da vic'la o 
ultimo refugio é o aconchego ·carinho 
de Mãe. 

No coração compadecido de nossas 
mães transvasamos o amargor de nossos 
pobres corr,ções. 

Ora Maria -é oossa Mãe porque é Mãe 
c'.Aqucle que se dignou chamar-nos ir
mãos seus. 

Ma.ria é nossa Mãe, não no .. cansemos 

OS MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

PRESUNTO E FRIOS VINHOS FINOS, Fl<UTÀS 
BlSC.:üUTOS E BOMBONS - GENEl{OS AUM ~NTI<.:ios 

EMPORIO MONTENEGRO. 
Rua Augusta, 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Fone: 7-0035 

MERCEARIA AVENI.DA 
Av. Bri9. Luiz Antonio, 2.098 

lmaculada Conceição) 
(Em frente à Igreja 
Fone:· 7-5455 

ÚNICOS DISTRfBUIDORES DA 

MANTEIGA "BANDEIRANTE'' 
ENTREGhS A DOMICILIO. FRESCA EM PACOTES 

'A 'devoção à San·· 
D. Frei Vital 
cio re~u-1,~ :Mãe a · quem devemos to
. dis as demonstrações' de nosso amor. 

Em que pese ao ouvido··seu tiinto .Ja• 
risaico de· irripro\lisadós dou•ores . da lei 
pal·a quem o culto de Ma.ria representa 
pernicioso desvio de culto . que todo de
ve convergir. para. o só mediador posto 
ent!'é_ Deus ·e os homens - · Cristo Je.sus. 
·,Não· é nova. a objeção,. contra_ a qual 

se · l'evolta., · com todá.. -a ·energia de sua. 
fé -generosa e sincera, o senso cristão 
de nosso povo. ' 

Não ha-.· ·oposição ·poss;vel entre Je• 
sus e Maria... · · 

Jesus · é a fonte· "Unica, _lnesgotavef da 
g1'àça; ·. Maria é ~- indisµensavel canal 
que, da. fonte, -leva. a graÇll, a no.s.sas al
mas. 

Jesus. nos mereceu a graça, inas o, se
nhor houve por bem ,dispo1· · que· à. gra
ça chegasse--:até nós por Aquela de •qú~ni 
recebemos ó . próprio Jesus: Tanto: .é 
verda.dê •;que é ésta. à. voritade de Deus 
querendo q"ue tudo alcancemos por•·meio 
de .Maria." (10); . . . 
i"São .do. Padre Antonio. Vielra os sc
guipÚs e belos ·conceitos: . "Ouvi· con-• 
cardes' na mesma ·e a.d!ninivel senten~a. 
a dois insignes interpretes' dos . a,c·artos 
cilvinQ.'.!, .Santo An.oolm~ e ·S., :Sô_a.ventú: 
ra: "S!cii.t; ó Beatis:sinía., .omnls a te 
a versus. et a te despectus; necêsse_ ~st 
ut intereat; ita omnis act- te · coriversus 
et 'ad te respectus, · iinpossioile: est. ut 
pereat; . <11). A:,1m:· como, ó Virgem 
BeatissinÍa.. · todo · aquele que s6 afasta. 
de vós, e vós· apartais -dele . vossos mi
serlcordloso.s _-0lh01J. · nec~sarliimente se' 
perde: assim aquele que se· ~nvert~· ·a.· 
vós, e vó~ por.cjes nelé os ·olhos de vos
sa. misericordir. e· pie.da.de, impossivet é 
quf; 'se não salve" (12):. · : 

Negamos, pÓis, com: todas as veras de 
nosso coração . de · filho que' possa ha
ver exagero: no, culto de Marià qua.n!IO · 
pautado · pela.i; tradições· ·cristãs de :nos
so povo e norteado pelo· _ensln.o ;autenti~ 
co dà .Ii:,·éJa. a quem exclusiva.mbn_te 
compek', nisto como 'em tudo. ·.orientar 
·seus fiihOs (13). . · .. 

· A historia eclesia.st!ca · n0s· ,ensina· que: 
a devoçoo à. -Virgem santi:;sinfa ·.é ter• 
mometro . infal!vel ,:la fé ·.genuinamente 
cristã de·um-povo; Onde. arre~ce-e· se 
a!')a.ga ·o· culto de Maria., _'.arrefece· e' se 
apaga ·a fé catolica, 

Intenslfiçando por fodos os meios' ·ao 
nosso alcance o culto de Nossa. Senho• 
ra,. e promovendo-,lhe. ·as prat!cas trad{a 
cionais, julgamos cumprir uma das. mais' 
graves: obrigaç~ par,i; _com o rebanha 
.que· Deus imtre~ou:a'nossa guarda. 

* * Ili 

Ao terminarmos, só nos· resta- lembrar 
as r>alavras con1 ·que o maior-dos ·Apos~. 

· tolos fechou a formósa . e terna primei-
ra Epistola. aos corintips~ . 
· "sê alg'uem não· ama. á Nosso i;;enhOr · 
Jesus cristo, sêja. anatema. Maran~Atha . 

A. graçe. dé., Nosso ~nhor Jesus Cris-
. to,.- seja convosco;. , . 

O meu .amor é por vós· todos em >Je• 
·sus · Cristo: , A\nem''. · · . . . 

. A todos diletis.simÔs Óioces~nos 110~sa 
beÍ1ção afetuosâ em 'rion'le _do Pai. t e; do 
Filho t e .do 'Espir~to ,Saritô t. . . 

Leia-se esta·, pastoral ·à . estação· ·.cta 
Santa ·Mis,sa. • :dominlcàl · em todas · as 
Igrejas, e oràtorll>s puhíicos: . .: 

Seja tránserita n:>. -· l_ivro . do 'rombo. 
como é de práxe .. •. :, . -,- -··. 
. ou~x'1pé, a.os 15 .de sé~mbro tle 19jH, 

íes_ta .ele Ne&;a·:senhora. ·das· Dores, 'r~
tular de nossa. ·Igreja . ca:tedral .. 

f · Hugo, l)ispo 'DIO<:~sano ,; 

------
( l) Et ego . 110n sum_ turbatus, te ·pas

torem i;equcns: ,et diení hominis no),) de
sidera.vl, t11 seis. Qu"d egreiSum est' de 
la.bus· meis rectum ln· coru;p~ctU:· tuo 
tult. Jeremias-XVII, ·1s. . · 

(2) Minimum qulclen1 -est . omnibus 
s'nil1ibus: cum aut\lln creverit n1ajus 
es, omniÍ:ms Óleribus; et fit · arlior. (Ma.t. 
XIIl,. 32). 

. (3) Expd, VIII, 19. 
(4) M.at'. XVIII, 20, 
(5) Orat ergo. D:iminus· 11011 ut pro 

se óbsecret, · sed ut pro me !mpett-et. (S. 
Ambrosius. Com i11 Lucan Lib. V, 
_ç;a.p, 6) . 

: (6') F'inis · autem prà:ecepti est ca.ri·· 
tas de. corde puro, ·et :consc!encia · bona, 
et: flde 11on. fictá. A quibus quidem abe1·
rante~, conversi $ttnt' 1n vànlloqutum, vo
lentes esse legi.s doctores, non .intelli• 
ge1,tes neqm quae loquúntur, neque ·de 
quibus a-ffirmant. (I-Timot. I, ·5 a. 7). 

(7) Omnes er.arit · perseverantes . ln 
Óratioi1e· .... cii.m Maria Mat~e· jesu; 
(Act. Apoot. I, 14). ' 

(8) "quam quidem sodallt!).tem· utpote 
Oeo grati.ssimam, nobi$ cordi · est heic 
·sumiÜopere . comrnendare.'~ -Plus XII, 
Enc. "Mistici Corporis· ChrJ,sti''.. Edis 
ções Lumen Christl - Rio de JàneiÍ'o 
1943, pag. 188, · \ 

(9) ú esta parte gull.'ii · toda extrà.ida 
da carta ciue a 19 de agosto de 1943'.dl-' 
rigirnos ao Revino. sr. pé, Aste'rig Pás: 
coai c. M. F., ·sobre a consagi•ação. da 
Diócese de Qua.xupé · a.o coração Ima
culado de Mária. . 

(10) Palavras de S. -Be1:nardo citàd!l,s 
por Pio XI nas letras. ápoiltolicà.s. "In, 
gravescentibus ", de 29 de. setembro 
de 1937. · · · 

(Hl D. Anselmus -·-De' laudibus Vir- · 
,ginls - D .. Bonaventura.. - In Fsalmosi 
Cáp. V. . 

(12) Padre Antonio . Vieira. ...,. Ser
mões, pag .. 51~, vol. VI._ . R~produção· 
íacslmil•.da da. edição de 1688 _; Edito~· · 
ra Anchieta S. A. - !São Paulo, -1944'. 

<13) cr. Canones· 1255 e 1276 do Co
dex Juris canonicl 'e os_.Decretos 390 a· 
_3?3 do Concilio Plena.r_io Br~ileiro. · 

· BOM LIVRO. 
ÓTIMO A.M1,cf 

manter O' Sistema 11ervOSO, 0' animo e a ca!;na, C!Íl condições 
de enfrentar as lutas <la vida e a" inquietá'ção dos tempos atuais, 
o abatime1ito e a incapacidade· para esforços prolôngados, o 
d~sanimo e a tristeza, é indispensavel uma medida salvadora. 

. ·Hoje é sabido que-a·,principal causa desses males ·que tanto 
afligem a Humanidade,. é a impureza âo sàngue (Sífilis).· 

t,. açi'ip auxiliar no tr-atamento da Sífilis do 

é rapida,, manifesta-sé logo 110. fortalecimento do sangue, nor
malisando a circulação e o trabalho do coraçãà, acalman<lq os 
nervos, déspertando a bôa di?posiçãó para o traµalhor para vida_' 

· e todos seus encantos. · 
Usando algtms vi<lrç,s, ·e-azará a felicidade de v-ivér. 

. . N.o 98 - . EC 

FEDERACÃO ·.MARIANA. FEMININA 
~ . . . . 

.TARDE DE RECOLJIJI\IF.NTO PARA 
ASPIRANTES 

Realizou-se, élomingo passado, rio. 
Colégio Assunção, das 13,S{I às 17 hora.s, 
uma 'tarde sde Recolhime'nto pira , as 
Aspfra.ntes da Arquidio~ese que deve
: rã()· rl!ceber fita de Filha de Maria, no 
· próximo dia 8 de dezembro - testa da 
_Imaculada Conceição. 

· Estiveram · présentes . a esse .l'ecolhi-: 
inento 547 · ,jovens QU~ deseja.in iugres- , 
sa.r 11á. Pia · União dll.5 · Filhas de l',ía.rin, 

·.atem :de 57 me$tras de aspirantes que 
dedica.damente acompanharam suas di-
rlglda_s. . . , . 

(t Reci>lhlmerito teve iníc_io com uma 
visita ao · Saritissimo Sacramento, · tor-

. nando-se :I\eces.satio que fal homena
gem·. :a·. Jesiu; ··sacramentado se fizesse 
em . , turmas, . . pois, ·1a capei:\, do ·Colégio 
·nM .i,odeiia. éonter .-0 • elevado · numero .de 
jovens que: . pledo$lmente, acorreram 
ao. chamado da. :Fedei;ição pàrá. e.ssa. 
Tarde· de . silêncio.· e. -de · oração . 

l"ALAVR~s::no.REVMO. P;·,ROB~RTO 

· ·D1riglu a pàia:vrâ. · às futuras Fi-
lh~ de Maria, .o Revmo, -p. Dr .. E!dua.r
·do Rob~rto, · Diretor · i:la. Federação que 
elri duas ·práticas .. mestrqu o significado 
dó àto de COnsa.gra~ã,o e :.a responsabi
lidade daquelas qÚe, voluntarra.mente 
iriam se .alistar dentro em, breve ;ná:s 
!lleíraa .. de Maria santi&51ma: · s. _ Révm.a. 
apresentoú. Nossa. senhOra. como, mOde~ 
lo das Filhas _de 'Maná, fazend, .ccn-. 
sidera,;fõe.s sobre suas·· vlrtude.s, ~ ' de
tendo-&e sopr~ : a pureza, a humildade, 
a obediência, a,· caridade ... De un1a··ma
neira. ·geral·· forám 'lembràdàs os deve
res · de piedade da;· Filha. de Maria. 

DEVERES SOCIAIS DÁ:S FILHAS DÉ 
IIIARIA 

t~$, 'bem: como pa-ra todas as ocasiõe's 
em que ·o Santiss.lmo ~steja.' exj'.i05to. 
Em -i·e!áção A ,freQuencia ·a.o. ,ba,il~, to
leram-se os fan'lilfa.res, _onde· sé · respei
tem na. dania. as· regras.'V,1tr!ns~càs,.da. 
rricdéstl!t, devendo a moça,- na. llledida 
dó po.'islvel. Q.!)r,:sentar.:se -na: cqmpanhla.' 
de 'sua familia: . . . 

No tocante às . praias foi 'Jeinbrado o 
~() do rnalll:it''' D:stinto "·, ·a.provado pela 

Açiio Católica., ·como concretização' ·do 
traje sensàto. à que se _refere .à "Sin-
tese", tra]eesse que deverâ ijer w;a:dolão 

somenro durante. o -banl10 dé mc.r, pois, 
em hipótese alguma. .a _Flli1a. de .Maria 
deixará. .seu roupão, achando-,\ie -fora. 
dagua. ·outro ponto lembrado foi o'. uso 
de méiss, pois :a sua, 'abstenção é proi
bida â3 Filhas .. de- Ma.ria. 'Dipois de. ter 
recordado a• proibição dos banhos ·mix
tos ·em piscinas,, 'inscriçã'o das jovens 
marianas _em: 'clubes de, Regatas· e· de 
Natação, 'bem ·c9mo as proibiÇóes' ,rela.
tivas ao- Carna.vai e -ao uso do . trajo 
masculino, a.. Sra..· ·Presi<1ente, repetin• 
do palavras do· Ma.nua! a.firmou:· 

.. " Toda. a jo'1!m qu~· não. estiver dis
posta. '.a.: cumprir- eises ' deveres de Fi
lha. de ·Maria. çiometerá. uma· ·1mpi·ucten. 
ci:c-. procurand() · éa.ndldatar-se a Pia. 
União. A -Filha de 111:ai-la deve ser mo
delo '<la Jovem cristã'. Qucni· não queira 
distlnguir•se por .wni. ·vida. fUndamé11-
ta1mente cristã. é;' -pelo contrario· preten
da.- irecjue11ta.r o que, leviana,mente, mui
ta moça. _lreqirenta· .. não•se atreva. a ·en
fileirar-se entre· ~.quelas ·que, so1eneme11-' 
te, se consagram âo culto, á-0 serviço e 
·ã imitação . da. · Santlssimá . Virgem". 

* * *· 
Aleni da. : púte ele ln.strl!ção hOuve a 

piedosa recitação_ do. Oficio .e <lo ,Ter~ 
ço de Nossa: -senh9ra, recelitudti, tam
bem, as Aspú•antes :a. bepção do sana 
tíssimo Sacraménto. 

* * *" 
Falou, tambell), às Aepirantes à pre

sidente da. Fecteraçãô'. Mar!aiia. Fémini• 
ná. que se deteve. sobr~. a parte dos de
,·eres sociais das · Filhas .de :M:ai:ia, len
do e·· :comentando .o. capitulo do Ma
nuá!' xefererité a esse, :às.sunto. Foram 

· re_eordadas · todas .as proibiçõts · estabe
lecida.s . na "Sintese dos dcvei-~s ·1,ociais 
·das· Filhas dê Maria.": aprovada. j)élo 
faudoso D. jJ'osé. .De àc~1·do -~m tal 
siilte&:, no ti>cante r, moela devem' as 
Filhas de, · -Ma.ria excluir· · qualquer 
exage1·0, sendo exigidas ma,ngas com
pridàs .. para a reee}'lc;ão · 'dos Sacramen-

· M. áspirantes dà Piá 'trniã!,) ,$, José do. 
. J:lélém, em -numero de 30, partlcipara11,1 
.· .éh ·Recoihhncnto .promovido· p'zlà. Pia 
.. Úniã.o;· coino'pârte êb progra.ma,das co-

memoraç·õés · de .seu 30.o aniversario .. 
Esti•,~i-am: tambem prese11tes a ~ R~-

1colhim'ent~ · paroquia.! as Asplrant~s das 
Plas · Un_iões vizinhas. . A.sslm podemos 
a!lrmar. que· mais de • 600·: joverui serão 
recébidàs, no dia s, nas Pias Uniões da 
capitat 

JUVENTUDE FEMININA CATOUCA 
JOCF DE,VILA PRUDENT~ 

Matrit ·de Santo 'Emidio 

Domingo ÚltünÓ realizou 'a JOCF· 
de V, Prudente a solenidáde ·da Ben· 
ção ·da Bande_ira Joci.stá. 

Foi uma· resta muito: bem' .organi- · 
zada graças 'à.os· esro_rços elo . ze!Óso 
Revmo. Pe. Vigario, <:oadJuvado pela 
clirigehte daquéle nucelo · jOcistá, que 
não 'poupou · esforços pàra · que tudo 
conesse ·otimamente. A_:santa. l\Iis
sa celebrada. pelo Revmo Sr.· Assis
tente Ge'í'al :da Ação CàtoÍica, Cónego 
Dr. Antonio de Castro Mayer, · f~i 
inuito . conconicJ'a· achan(lo-se· p:reseti
te<i grande numero de jocistas · das 
outras' secçÔes, -OS padriuhvS .e para
llillfOS .da banueira, 111embros :da ·ni_
retoria. da Juventude J!'eminina e fiéis 
Én11 geral. -Ao Evangelho, falou ô 
Revmo. Si' .. Conego · l\'tayer .. qUe, com 
pahwras repassadas de muita pieda' 
·<le, .. explicou .ô significado c'!a. cerilno
nia cqncitando as jocistas a ·um apos
tolado ele muita união em torno do 
Revmo .. Vlgario, 'principio que deve. 
ser mantido por aqueles que desejam 
trabalhar, verdadeiramente, no a11os· 
tolado -leigo' <la Ação Çatolica. 

Durante a Sant.a'.l\fissa as jocistas 
entoaram varias ·hinos. · Ao ·termi
nar ·a· festa houve 110 patio contiguo 
à Igreja; distl'fbuição 'de -balas e' sor·· 

. teias de varias prendas, 

JOCF DO BOM. RETIRO 

A secção PIO XI das jàcist~s elo 
Bo111· Retiro, .tambem se apresta r,a
ra · a solene Benção· _da Bandeira da-
_quela ~ec1:ãó. · · · . . 

Domingo· p1·0:ximo, dia 10 de dezem
bro, na- Missa das, 9 horas; será Je- · 

·vada a -efeito· a ..be11ção da balideira. 
A presidente ·da JOCF ·está. pedindo 

;o comparecimento de todas às jocls
tas da capital, _afim de que a ce_rimo-

. nia se revista' de- toda a solenidade·; 
-J?ede, outrossim, _compareçam as 

jocistaJ uniformizadas. . 

NATAL NO .LAR ... NATAL 
NA IGREJA . 

. . 1.: este um [olheto contendo ·uma co1e-
. tai1ea de cantós populares de Natal, 
alguns irradiados .pelas nessas ei:n is
soras em programas escÓl!lidos-, orga •. 
nizaclos pela J11ve11t_ude ·i..;em_i11!i1a. 

Cada ei.en1Plàr custa Cr:$ 2,50, e 
pode· ser- 'encontrado 'na sede !la Ju• 
veutuéle e nas .livrarias catolicas. 

FERIAS Â--BEIRA-MAR 

Afim ·c1e 'facilitar aos· membros as 
Juventude,. está. 'a ,,diretoria org<1.ni

. zan<lo .postos ~de ierlas .·à ·beira-mar 
para aq11elas que desejam passar. 

. suas ferias· em estanéiaa inaritiinss. 
Para esse repouso, q11e será· de 7 a 
15 d'às, está àberta !nséríção em uos• 
sa sede·. · · 

Informações: mais detalhadas po
derão ser dadas todos os ·!lias uteis, 
elas· !5 ãs 18 hôras;- à rua Condessa 
de_ ~ão Joaquim, 215. 

FERIAS NA ·JECF 

:l\"os circulas de .JECl<' h;..ve1·â, CO· 
mo habitualmente, um período de fe
ri'l.s: corres-pondenclo- ao tempo dê' re
pouso eoricedido. nos respectivos · c-o-
legjos. · 

Nas . ferias, . ,as · jecistas' te11do 
mais tempo irão por éertq esforta:r
se· .no proprio aperfeitóamento es\)i• 
ritual, alicerce : seguro para os · tra- · 
bàlhos de apostolado. 

ADORAÇÃO ~OLETIVA. 

Neste ·mês' .ele dezembro· a Adora
ção Colêtiva · da Juventude na_ Igreja 
ds Santa lfigenia, Sede da Adoração 

· Perpetua, · ficará reportada ao ulti-
. mo '"domiúgó do ano, dia 31,. quando 
aos pé:s ,de Jesus Sacramentado reú~ 
nir-se:á toda· a Ação Catolica numa 
piedosa Acção ele Graças pelos bene- · 
ficios 'recebidos. durante· este· ano 
que se finda. · 

A . • 

DIT~M VOZES L't' 
. ,1'.& bon$ -ftv~ 

~UA SENADOR. f~lcJQ 1()8 

· Para ·a noite -daquele do111ing_(\ 10 
·-t, . dezembro proximo, preparou a 
·JOCF . interessante _programa litéro· 

· musicài; no salão dQ Instituto D. Bos
co, para. 0 qual conta com .o compa
recimento dos · membros. dos. out1·os 
setores da ~ção . Ca_tolica. 

A N.A G R A N 
, ' · Otimo · fortifican-

' :~_ · te , - feminino· 
FESTÁ_DÉ NATÁI,; 

oferecida. . aos pais das jocistas a 
JOCF. ·prepara:- uma . .festa de Natal, 
na qua_; tomarão , parte jocistas de 
varias .secções, 
.. ' o programa para esta festa será 
p~ortUU8J!l8llté a~~ngJMg.. 

~ -~ Formula do Or. 

_ , fepedino. . Merc& 

de. seus bormo- . 
nlos espP.é:iai< Tanagran remoça 
a mulher. 

::;ão Paulo, 3 _ de Dezembro de 1944 

7 DE D E·Z·EM B R O 

SANTO AMBROSI.O 
No dia 7 de dezembro a Santa Igre- cinoras, foi castigado no momento em 

ja ·comemora um ·.dos q'uatro grandes que ia ·apunhalar o Santo: seu braço. 
Doutores do Ocidente; o· insigne . Con- ficou paralisado. Ambrosio não só lhe 
fessor Santo. Ambrosio,, Arcebispo de' perdoou·· o crime, mas · ainda curou .. 
,Milão. . lhe o bra90 e deu-lhe c011Selhos pa..; 

·Nascéu o excelso·Pontifice em Tre- terilais. · . 
ves, çercà- do .ano 330 ·aa_ Redenção. Valentiniano -II. ·destronado pelo ge .. 
Seu pai era uma das: gr-andes figuras neral Maximo, foi por Teodosio, d 

.. Üo imperio; sendo governador: de Grande, restabelecido no poder.: Con--
. grande {)arte da Italia,. Espanha, Fran- forme. o ·costume que seguia em; Coris-o 
ça e . Alemanha. _ tantinopla, Teodosio -escolheu para · .si; 
· inegualavel na à_rte. retorica. ~ti- ,nà i~reja de Milão, U!)l lugar perto 

.ta fecundissiino . .-era -Amb'rosio senhor do alfar: Ambrosio, vendo nisto um<Ji 
éle grande culiura. ·Tão magtiificos arrogàneia ofensiva dos dircitps da.. 
triunfôs:obte·ve nos··tribunais :ae Ro- Santa Igreja, ·intimou:.o· a -descer para 
ma, que. ·0 · governo 'iinperiát elêgeu-'o onde estavam os. demais· fiéis, ·~zen.:: 
govérnador do norte da. Italía, ·-com do-füe: ''Pefa. purpura: ,és imperadpr. 
residencia . em ·,Milao. porem não Sacerdote": · Edificado com. 
Vacante .a s.ede ·episcopal, fo_ i essa tão grande· coragem e franqueia, Teo-

dosio~exclamou:_ "Afinal achei um, ho-.. 
cida~e teatro ,de lutas _apaixonadas mem-que me disse a verdade. Conhe-
entre -os -catohcos e os.1adpetos do ço·só.uin, .digno·de ser Bispo: e este 

·adanismo. Ambrosio 'julgou .ser seu·. ~ Ambrosfo". · · · 
dev-er, êomo governado:r, intervir na E. m_ 390, a plebe>de Tessalonica-'.l_ in_ .. 
quéstão, que estava na· iminenciá. -de d 

. gerar ·-uma grande guerra religil)sà.- chou . ii governador imperial. Teo· o-
Sua firme~a, .sua. circunspecção .. e sio, ·enfurecido, decretou a morte. de 

sua eloq~cncia :conseguiram ,tern)inar . todos' os habitantes da cidade. ÁS ins"". 
. a contenda, com· vantagem, natural- tancias de 'Santo Ambrosio prometeu 

, · desistir .da · execu. ção · da iniqua .se_ n_ .. ·n:ente, ·para os· catolic.os. · · 
Quarido Ambrosio tenninava P dis- . tença, :mas faltou à palavra; e. fez mas,., 

1 .sacrar todo o póvo· de Tessàlonica. 
cursa com que resa veu· a questão; Inteirado do ocorrido. 0 :·intrepido 
ouviu-'se- a voz de unia críariça dizen~ 
do bem· -alto: «Ambrosio · será posso · servo de: Deus, embora sóiiliesse que 
,B.ispo!" Após .um segundo· d~ .sllen- arriscava a propria vida, excomun_gou 
cib aton_ito, toda · a grande multidão . Teodosió e. condenou:.o · a fazer peni• 
·que ·se -achava .presente, reconhecen- te·ncia publica. ·' · 
<lo ·nesse fato a' intervenção 'dá Pro'- O imperador- quis désauto_rar o Ar"' 
videncia, rompeu numa _exclama.ção cebispo :e dirig'iu~se etn dia _de grande. 
unio;sona: "Ambrosio .será nosso .Bis- festa à: igi·eja. Revestido. dos. para., 
po!" .. · . . · . mentos, Ambrosio védou-lhe. a en-

Apesar dos :11rótcstos ,de,Ambrpsio, tràda dizendo: "Tuas. inãos. estão' 
que alegava .que. alen1 do :mais -netn ainda' gotejando•, o sangue dos jus..; 
siquer era batisado, alguns dias. de- tos e tu te atreverás a levanta'-las a 
pois ele 'recebia ·os Sacramentos .<lô De~s? Terás a ousadia de 1;eceber o 
Batismo e :da Ordem; e era sagrado, Corpo de· Deus na boca_ que proferiu 
Bispo.· · · · tão ·horrível sentença?'' · .. _. : 

. ,,T~odosio ousou,. replicar: "Não ·-pe-
,: 'Eleyado: ào- Epjscopàdo, de maneira cou· tambem O rei Daví?'' ·. Aó ,que o 
tão · extraordinaria, ' · Ambrosio éom-
preendeu perfeitamente que isso sig- varão ·,de Deus respondeu: <'Corno imi~-
nificava que a Divina Proyidericia taste ,i Pavj no pecado, imita-o tam-

. queria . exigir· 'tlele: . mais que. ·do có- bem· na penitencia". 
tnum das almas. As .obras de carida'- ';l'eodosio subm:etêu;,;se humildemen• 
de·· e: a luta co,ntra. ós herejes e .os te, e· du.rante. ·oito -meses fez peniten .. 
maus. costwn~s, cÓl]Stituem o~ ''traços'._. eia publica. 
caracterj.sticos de. :seu·. g)oí-ioso _ epis"' 
copado. Sua grande fortuna, . ele a 
co11sui11iu inteiramente em beneficio, 
dos inte~ésses: das almas. · .. 

Seu ·z~Jo ',aposfolíc~· manifestáva~se 
cspecial~n'te na- . suas_ p~egações e 
nos marjtvilhos:os tratados que .êscre·.,; · 
veu ·sobre· a virtude :angeHca. 

A conversão de' SanJõ A:go~tinho ~ s~ 
deve ém. parte à~ pafavras._e· orasoes' 
de Santo Aínbrosi-0. 

: As vidudes e obras do grande· ser
vo de: , Deus;. não podfam• .deixar de: 
lhe óbter muitos' inimigos. Entre estes 
distinguiu-se a' imperatriz' Justina, . 
adepta fanatica, do arianismo: Dinhei• 
.t'o, intrigas,. maledicenci~r- perségUi
ções veladas e declaradàs eràm as ar
mas a que recorria· essà mulliet, .P:J,
ra. ·satisfazer · seu odio. satanico· ·ao; 
grande' s,ervo de ,Deus. 

Tudo. isso,: porem, falhou, gr.aças ã:· 
dedicação,.e ao ~mor qüe !>- povo tri
butava' a. seu -~ispo. :Justinà,;.então, 
fazendo .. va.ler sua nutçridade de mãe, 
junto -'ao · imperador Vàleiltinia'nó JI, 
conseguiú quê este -eidgiss~ d~ . Santo 
Ambrosio' a ·entrega .de uma lgr.eia . 
aos a1;fanos. A r:ésposta . do varão_. de 
Deus foi . um magnifico exempl9- de 
fortaleza apostolicil,: . "As praças do 
mundo pertencern ao imperador, as 
Igrejas ao Bisp"o'. ·. Se ·:esqué:ceste qt1e 
és p1·indpe ca:tolic<i, eu te mostrarei 
que sou Bispo catolico! Não $crei 
traidor do rebanho de Cristo, e. não 
entregarei o templo ·de ·Deus aos fal
sificadores da Fé. Se· quiseres minha 
fortu11a; toma-a; ·minha vida está em 
tuas 1tnãos, mas não a entregarei ~e
não aos dégraus ·do aJtar";, 

Escumando de odio> Justina' man
dou ,sicarios p_ara assassinar ó Arêé"'. 
bispo, Felizmente, . este, cÍeféndido. 
pelo povo, escapou ileso, Um dos· fa-
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Santo Ambrosió faleéeu em 397, de., 
pois i.Ie ter predito o dia de seu tran-
sifo. . · . . · 
· .Em 1871 suas relíquias foram . en~ 
contra:das, coin grande âlegria de _to
da a cristandade •.. 

Nazistas e ,comunistas perse
guem · .os catolicos lituanos 
; o·. centro Amel'ico-Lituàno ·de. Nova,· 

York, retransmitindo notidas · ;Proce.: 
dentes da SuccÍ.!!., informa que o(cató
licos das regiões do :sa1tico, 1ncius1ve . os 
membros da Hierarquia, ·têm ~ofri~o es
pantosas atrocidades: 
· · Os ü1liãÓs ,s_iameses, na,:;i•mo e ·corou:' 

.. :nismo, "têm procurado . se. éi.éeder. um . ao . 
·outro nesta ca.mpanhl. satanica. 

-I;ie: um. lado os nàzlstiis deportárám 
,pata. _,li, __ .Alemanha os Exraos. R1vm_os. 
Snrs., Dom José . Skvú-eekas; Arccbfaµo 

, d"é.· iovno; OJm Vicenti ·13u~ys, B!il1>Ó 
Auxiliar . de Kov110 e . Dom Vice11te .Pa~ 
dol.skiJ, Bispo Auxiliar de_ Vilkaviskis. 

Do out1·0 lado, em Vilna., uma corte 
popular fie coir,unistas, condenou a mor
te ós amigos de Antànas Oàrmis,. ~Jie
fe da Cruz Vermelha Lltuanà, que )n-Ó
testou contra os metocios de terror_· efü- · 
pregados pelos sovietiéos. o decano Vll;I- .. 
das Mlronas foi_ assassiriado · imediata
ment., depois ila: . segunda, . ocupação cie 
Vílna . peJós· russos'. 

Informa-se ainda que r.1als de '4. 700 
civis . lituanos· forii,in assass_inados na. 
batalha . de. Leliunda, e que as JJOpula• 
·ções catoitcas. das. paroquias de I'.,1iuunal,. 
Ivlaletal e Daugai forll,m deportada:; em· 
mas:;a. para a. R u.ssiâ; · ' · 

_ .. AÇÃO. PROTESTANTE" 
.:lcgundo noticia o "Northern .Ire!a.)d' 

Publicity service", Jormou•re há pou
co em Dublin uma socledade-·com o 

nome de "Ação Prótestante ''. · (Protestant 
A:ction) com a fina!ldarle exp1·eúa de . 
lutar contra a. Ação cat6tic!). e: eidgil· 
a demissão de todos os·· ca.tóllcos fun• 

· · c)ot1á_1·ios publicos. 

"RESTA. u. RAOA A llBERDADE uns SIND(: .. . . ' . . . . 

CATOS . CAtoucos EM .. FRANCA 
"A liberdade· sindical, rétamente compreen4ida e 
efetivamente_· assegurada n~ pa,z social, é· um pode .. 
· roso. meio · para 

social · cristã" 
preparar a instauração da ordem· 

declarou o Arcebispo de· Paris 
dorrespondent.e · da ,;N. e." em PariE 

illforma sobre a situação, dos sindicà
tós _católicos àe França -;pós a libéita.
ção desse pa.fs das força-s nazis, em des- · 
pacho •que abaixo tranScrevemós: 

Pela. prlme!rà vez deade 1940, o ;=Jin
dicato dos Trabalhadores Católicos de 
Paris comemorou · eóm · plena liberdade 
a festa dê São Miguel. Do pulpito do 
"Sacré Coéur ", Sua Eminêncià o ca.r
dial Manuel Sul1ard. Arcebispo de l'a• 
rL,, comprimentou· os trabalhadores 
pela liberdade recobrada e !nslstiu .. so-. 
bre o -direito que têm de escolher li• 
vremente a. organização à qual tenham 
de- _pertencer. · 

"Cl~adãos · livres rle um pais livre, . é 
aqui que todos os franceses, e em pri
meira. linha os católicos, se -sentem fe
lizes de respirar novamente . o aí- da 11a 
berdade, após quatro anos de ocup:1.ção 
extra.ngeíra, . que, não· contente com.
absorver as fontes materiais da nação, 
pretendeu. ta.moem conquistar. sua. alma. 
Mais -que o duro resgate material' que 
sé nos obrigou 'll, pagar, foi ,esta pre- . 
tensão qúe nos unificou, como' um só 
homem, contra.o invasor"; di&e o eml~ 
nente Purpurado-. . 

_Ao eiscutir ós d!fcit::s .rlcs trabr,fha
dorc.s, Sua ·Eminência. ·advertiu: "VOlilia .. 

. liber4ª,~ slndlca.l .. ~- ãln(la.. . ver-

,_' • ,'. ' . 1 

se ameaçada _pela oposição de -poderosos 
intere~es económicos coligados.: A li• 
herdade sindical que vos. cabe, 1·eta·m~n
te compreendida e efetivamente asse
gurada .. na paz social, é · um . poderoso · 
melo para. prep;i,rai· · a lnstauração · da 

· ordem social cristã.·• 
Para. ·bem compreer.der .o significado 

dest.âs paJ.a.vras, convém recordar que a 
Carta. do Trabalho, promulgada pelo 

, govênó de Vlcl~J. havia suprimido to
dos. os sindicatos,· inclusive as .organiza.-

, ções ·o~rárlas . católicas, e· est.i.beleceu 
em troca um grútx, unico em cada pro
fissão e Oficio,. como .-nos regimens. to
talitários. A Confederação Francesa de 
Tra.balha.dore.s . Crlstão.s, protestou con
tra estl!, r,-íedlda. assiln como. contra o 
co11fl$co :,te seus ben,s. O ~v~rno do 
general, Ue Gaulle reatabeJeceu a li• 
berdàde dos sindica.tos, devolvendo-lhes 
seus bens. 

o' Exmo. Monsr.1hor .Marcel Poimbef, 
sub-secreta.r!ó .da. confederação,. uniu• 
se,. há alguns anos. ao general De- Gaul• 
!e em ·L<mdres, ·serido -um de seus con
selheiros em assuntos.· ;pelais. · O . secre~ 
târlo geral· da mesma . Confederação. ·s. 

··E:,cia. :Monsenho1· úzwa Tessler, ten-· 
"do pcrn;an~ciclo e1n .Par:~ fO!' persegui
do· pela ·oestap:>; P.ra. membro do. con
...ui.a, NaelQna.1 ~l'. -.Resi,;tênci;l . 

I 

/ 
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' São Paulo, 3 de Dezembro ê!e 1944 

EVANGELHO 

VERDADES ETERNAS - , 

PRIMEIRO DOMIN~O DO ADVENTO 

·são Lucas, XXI, 25-33 

Naquele temp,o, disse Jesus aos seus dlscipulos: Haverá slrials no sol, e 
na. lua, e nas estrelas, e na terra angustia dos. ,povos, pi,la confusão do ruido 
do·s mares e ·das ondas. Os homens minguarão, de temor· na expectativa das 
c:ousas que virão sobre o orbe universo; pois, a.s virtudes. do' ,cêú se abala• 
.rão. Então verão o Filho do homem vir nas nuvens com grande ·poder e ma· 
jestade. .Ap começarem estas cousas a aconteé:er levantai :vossas cabeças, 
pois aproxima-se a vossa redenção. E lhes disse uma(seníelhànça: ve~e. a 
figueira e todas as arvores: quando começam a prodÚzir seuà frutos, sab,els 
que está proxlmo o estio, Assim vós, -quando virdes ·estas cousas acontece· 
rem sabei que.está proximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não 
passará esta geração atê que· se cumpram estas cousas. O Cêu e a· !erra pas, 
:iarão, minhàs palavras porem não passarão, 

COl\lENTARIO 

O que se leu em São Mateus, no ul
timo domingo, propõe-noo hoje a. Igreja 
:segundo o relato de São Lucas. De ma• 
11eira. que poderia.mos repetir. aqui aa 
:observações exegeticas, e os comentarios 
que flzemós no Ultimo numero • Para. 
inão nos repetirmos, limitamo-nos a esta 
observação, de sorte que, aqueles que o 
desejam, poderão ver no nooso ultimo 
numero o que o "LEGIONARIO" achou 
conveniente expõr· a proposito de.ste tre
cho da. Sagrada Escritura. . 
. Salientemos lioje o fato de a, Igreja 
propôr esta. verdade aterrado1-a do jui· 
zo final e consumação dos seculoo, ofi
cialmente, duas vezes no ·ano liturgico: 
:no domll1go que o inida e no domingo 
que ·o ence1Ta. E' este inn sinal certo da 
f;l·ande importancia que a. Igreja a tri
lbue à meditação deste mlsterio. Aliás 
em qualquer outra. época esta. observa
ção pareceria acaciam!', 'visto que a con• 

' veniencla e utilidade da. meditação so
brl!' os ultimas acontecimentos que nos 
aguardam 'são patentes não apenas para 
:aqueles que vivem· bem, segundo DS 

:mandamento~ de 'Deus e sua Igreja, si
não que tan1bem para . aqueles que vi
vem afasta.doo. B' em ge~al a conside
ração de verdades como estas que tem 
provocado· M. grandes conversões. 

E a.Inda quando não tivesi;emos estes 
fatos hii;tCÍricos 'e as· leis da psicologia 
humana para avaliar da alta conveni
encia da meditação sobre as cha!lladas 
:verdades eternas,·· entre as qua.is se en· 
contra. o juízo final, .>ara a. emenda. de 
vida, ai estaria o cansemo do Divino 
Espirito Santo, nas Sagradas Escrltu• 
ras, · á nos advertir: "Memorare novis
silna · tua et . ln aeternum non peccabis 
- Lembra-te de teus novlsslm< ~ e não 
1:iecarãs nunca." 

No entanto julgamos oportuno estar a 
tepetir estes conce!to.5, pois, na: confu
são de idéias em que vivemos, não é 
rai:o encontrar-se pessoas ·que com a 
maior tranquilidade juram que o oem 
é · m;ll e afirmam que as · trevas são 
luzes. 

*' * * . 
Santo Agostinho entendeu este passo 

do Evangelho de São · Lucas como uma 
profecia · referente à. vida de Nosso Se-
11hor ·· Jesus C1'lsto, espu-itualmente, em 
sua Igreja. Segundo o boutor da Gra• 
ça. pois, após a. destruição de Jerusa
lem e a ·dispersão, do povo eleito, um 
pÓvo foi congregado. >i tgreJa de Deus 
·co'rpo Mlstlco ele Je_sus' Cristo, nt> qual 
desceu o Salvador- não já em carne hu

. mana, como em .sua primeira· vinda, na~ 
de maneira espiritual, pela llllpiàntação 
de· seu rejno, ou seja, vivificando com 

·~ma.graça as almas, que; assitn 'ailxtlia
das, realizam na. terra sua. doutrina di
,•ina, ?{este sentido· a segunda vinda de 
Jesus Cristo, sua Parusia; teria sido a 
illauguráçã:o de seu reu1ado entre os 
homens, pela. impia.ntação definitiva e 
universal de 1;ua lgreja, 

Hoje a critica te-.:tual e a Exegese 
regeit~m o. interpretação 0do Bispo de 
Hipona, ao menos, co:numente, pois 
a,inda ha. autores quo mántem esta in
terpretação. Parece, porem. realmente 
que esta profecia de Nosso Senhor ~ó se 
pode aplic1u literalmente aos aconteci· 
mentos que precederão tmediatamente o 
Jim elo mundo, e prepararão a segunda 
vindli gloriosa do Messias, quando tor
nai à terra, pa1·a. julgai· os vivos ~ Oh

niortos, comó · professamos no "credo." 
Esta interpretação literal não impe

de, porbnr, umà aplicação espiritual e 
n1illtica, tendente à meditação dós fiei.5. 
I'odemos mesmo dizer que esta é a, ln-

tenção da Igreja, ao cóloca.r este tre
cho dõs Evangelhos no primé1ro domin• 
go do ·Advento;. tempo' em :que a Igreja 
se prepara. para. comemorar, solenemen
te o aniversario da primeirà. vlndà de 
Jes113, Verbo · Incarnado, poo:a llOS 1·emir 
no cativeiro Ido~ demonio. ,Pois o sen
tido que a ·Igreja· dá · a este ·. tempo de; 
preparação é de mortificação e peniten
cia. para a.· pur!fiéação . de. nossas ai~as, 
de maneira. que o santo, Na.tal · nos tra
ga de fato a Jesus Cristo em· nossas a1-
ma:s, espiritualmente, mediante um 
acresc!mo de púreza. e santificação. PO· 
de-se a.inda dizer .que a. lembrança da 
segunda. vin\!li.' de Jesus . ônsto 1·ecor
da-nos a razão de sua primeira. vinda, 
pois que é rio Céu, apól; ó Juizó final 
que se terminará nossa rédençao, bem 
como a gJorificaçiio do Filho,.· quando 
Ele tiver junto de si 'todo:s os predesti
nados que comtituírlio a plenitude de 
seu corpo glorioso; · • 
do cativeiro do demonio. Pois - o sen-

o que· certamente este evangelho não 
comporta é ,qualquer interpretação Mi• 
lenarista, ou Quilasta. 0-MUena.rt.smo 
pretende um reinado padfico, · flores
cente, com a pre.sença do proprl9 Cris• 
te, dos justos nesta terra na . mais pie•· 
na liberdade dos nuios .de Deus, duran
te mil a.llOS (!Ue medeiariam entre a. l'C
surreição dos j!llitos e a· 'rêsurreição dos 
pecadores precedendo apenas esta ui• 
tima. ao julgamento final, 

como càratÚlstica · deste tempo fe• 
Como caraterística deste tempo feliz, 

salienta-se a 'liberdade de espirita dos 
justos que, unidos' diretaménte a Je
sus Cristo, não teriam necessidade de 
outras uorma.s e orlenuwõ'es de· autor!• 
dades eclesiast!cas. . 

Convem,. po, t.s.so, lembrar aqui a li· 
ção que nos dá. o Santo Padre Pio 
:XII. · em sua enclcÚca sobre o Corpo 
Mistico· de Jesus Cristo: "Em ên·.o pe-
1igoso estão aqueles · que julgam po
der unlr"se a Cristo· Cabeça. da. Igreja, 
sem aderirem 'fielmente ao St.U 'Vigá• 
rio nil. terra. Suprimida. a Cabeça . villi• 
vel e quebrados os vinculas da unidade, 
obscurecem e deformam de tal·· manei• 
ra o Corpo Mistlco do Redentor, ·que 
não pode ser viSto , nem encontrado de 
quantos demandam ,> portr>· .da.' eterna 
salvação." E n'óutro lugar: "Lamenta
mos e reprovamos o êrro tunestó doo 
que sonham uma _Igreja fant.astica, uma 
sociedade formada e' alimentada· pela 
caxidade, .à.. qual, .. com ·certo -despreso, 
opõem outra que ·chamam ,de juridioa.',' 
E prossegue o Santo Padre, niostr;mdô 
que é na Igreja, corpo vlslvel ·de· Je• 
su. · C1isto, obedecendo r• 8allt!!- .Sê, que 
co11Segue o ttei; sem tlusões. a vet_dadei
ra vida · sobrenatural em Cristo Jesus. 

Pois é a.- Igreja o reino· bem amàcio 
do Filho de ' Deus na qual· pres, 
tam · os fieis tiome11agem pela de 
entendimento e de vontade, e com bu
mildade · e obediencia se . · confi>rmam. 
Aquele que por nóS ~e fez obeçliente a.té 
a morte. "Portanto nenhuma:, oposição 
ou contra/dlção pode llaver ent1·e li mis• 
são lnvisivel · do Esplrito·, S1;1nto e o. mu
nus jurídico dos Pa_stbres e Doutores de · 
Cristo; . pois. que a.s duas c:>isa.<., como 
em nós o ' corpo e ' alma,' mutuamente 
se completam e aperfeiçoam e . provem 
igualmente· éto unice Salv!ldor. · nosso. 
que não só disSe ao· emlll· o sopt'.O divi
no: "Recebei o -Espirifo Santo", ma.'.! 
em voz alta ·e cJara acrescentou:- "Como 
o Pai me enviou a: mim, assim eu vos 
envio a vós"; e. tamt;em: '"Quen1 vos 
ouve a lnlin ouve." ' 

Eis a maneira autentica de viver · a. 
,Jesus Cristo. 

I;EGIONí\RIO 

chá de c~nela bem quente 
com 1 ou 2 comprimidos dfi 

' 

----~~~,.·. 
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Notas Missionária:s 
Merecimentos que se não 

pagam 

"Jamais pag'arão os Estados UJ!l· 
dos O que deveni aos n1iásionarios. 
Fa-los-ei voltar o mais depressa pos
sivel, aos , seus 11ostos, para conti· 
nuarem o bem". 

Assim falou o generai Me Arthur 
ao cel. Ellmundo C. · Slinez, Seuior 
Army Chaplain, na região central do 
Pacifico. 

(A Messe, VIII - 44) 

A caridade cristã converte 

Apesar das dificuldades após a 
guerra mundial; em 1935 a Alema
nl\a cato]ica se achava encarregat1.a 
ele 50 regiões inissio1iarias autono• 
mas, onde· trab.alhava111· 1.000 Sacer• 
dotes, 672 Irmãos leigos e 2.002 Re, 
ligiosas. Duraure o mesmo ano es 
tes mesmos missionarias alemães ba. 
tizaram 742.000 pessoas. 

14 destas regiões missionarias per• 
tenciam à China, i; ao Japão, '2 à In
d:a, l. às Filipinas, 16 à Afrjca, 2 
à America do Norte e 5 à :Amerlca 
do .Sul. 

Entre as Congregações alemãs de
dicadas às missões estrangeiras, fi, 
gura em primeiro lugar ,a Congrega
ção elo Verbo Divino. 

· (A Messe, IX - 44) 

Redentoristas americanos no 
Brasil 

Como ~m todas as mis.sões,.a San
ta Igreja tem conquistado na Afri· 
ca muitas almas para Jesus Cristo 
meq_iante as ob1·as de caridàdé. Api 
sar da guerra e, dos. danos provoca• 
dos, a Africa. col/,tinua sendo íuna 
das missões onde as . conversões 
aumentam, especialmente· em vista Após esfafante. viagem de 6 dias, 
d;i,3 obras da caridade, florescentes de Mato Grosso a São Paulo, erubar-
em suas missões. caram .. eli::. Congonhás · no avião ela. 

~s seguintes estatísticas, nãÔ com:. Í'an América)! os PP. J\iohr e .Char-
l)letas, clão uma. idéia das re:i.)iza. !es Joseph Ott, que após pfolongada 
cães no campo .da caridade missiona· ausencia retornàrâm aos Estados 
ria: Un'idos. 

Hospitais - 366 com 19.942 ·doeu. Falando à reportagem no· aeropor. 
tes. , to, o· Pe. ·Francis John Mohr, -ülfor. 

Dispensarios -, 1.377. com • , , • , .,_. me:;. que 50 PP, Redentoris.tas · a·me-
21.019.216 consultas. ricanos estão agora em· serviço mis· 

Orfanatos - 731 <:om 28.875 or!ãos. sl,1nario na vice-provfocia do Cam
po Grande, no Estado- de Mato Gros• 

AsUos ~ 174 com 4-766 velhos. so. o umuero é ainda muito redu• 
Casas-berços - 88 com 9.766 me- zído, mas alguma coisa de grande éles 

ninos. estão fazendo .ha· missão, nela 
Leprosarios - 59 com 5.548 doen· salvação elas almas e pela cultu.ra 

tel' desses pobrezinhos, . A ação de.sses 

(A. Messe, VII ~ 44-) 

Padres seculares· 111issionar-ios 

Eis a estatistica cios · Missionarios 
seculares que trabalham pela Ob1:a 
Missionaria, seja 11a sua respectiva 
Patria, .seja nas Missões: 
Paris· ................... .. 
Lion ••••••••••••••.••••••• 
l\filâo ••••••••••••••••••••• 
Tu_riu.1 ••••• , •.••• -._ •••••••••• 
l\Iarykuoll ..•• · •.•••• , •••••••• 
l\laynoot_h" ' : · · · · · · ·" · · · ·. 

., -~. ·:::: •• • .. ·.·-· • •• •. ·-:~:. f 

l\lill'Hi_lr : •. .- ~-·.:,•,., '..'. ,.,.- :.•.:.•, 
Pari11a- · •••••••• -.••• , •••• -••• -. 
Monti'e.<il .•••• , .• , ,. , • , , , .-.,.•.• 
Almonte •.•.,.,. ,,/.',',,, ·,: •. ,". 
Balti\!lóre •..•••.. , , •••••• 
Burgos . • •••••• ,• ~ ••••.• ·-·-.~ _. __ ._ •. · 
l\Iissionarios que nfto perten-

cém a nenhum Seminário· 
'l'otaJ ele missionarias se· 

culares. .. ....... , ......... 

1.054 
1.150 

,835 
f.66 
307 
320 
i,o 
·t5s 
1'1 O 

1.921 

(Ag. ~iÍs., IX - 41) 
' ' 

A çbra missionaria dos alemães 

Nos anos de l)Ost-guerra, de 1919 
· a .1935,' antes que: se intensificasse 

a perseguição religiosa, os catolicos 
alemães realizaram no mundo uma 
uota.vel obra em pról das missõe;;. 
Os. missionarios alemães cl1egaram a 
Jot:111ar o grupo nilssi.onario mais nu. 
merOso depois do grnpo francês. As
sim informa a Congregação da Pro
paganda Ficlei dos Estados Unidos. , 

PP. se estende a uma enorme região 
ele Mato Grosso, cio ·Territorio· de 
Ponta Porã, do Paraná e do :Paràgu:i.i. 

Aos .poucos ·· eles obtem o fim a 
que aspira .ardentemente a Cougre. 
gaçã:i, embora ·com imenso trab;llho. 
Deus ajuda sempre . os seus se'rvos 
fiéis~ · 

(Me., X.-- 44) 

Tambem, na Africa Central 
rein~ Cristo 

O. Vicariato Apostol:co de UrmHli 
,conta hoje com 300.000 . catolioos, 
.80.000 catecumenos e /150,000 postu· 
.. ~a1Jt~s. · Se -lhe- juntarmos as,crist.1;11. 
. dueles confinantes de Ruanda e ll.cs 

. , dois-.. Vicariatos· Apostoiicos ·de Uga1\• 
. da ... confiados. tambem acs Padrns 
-Brancos, temos. no .centro .(ia Africa 
.uma massa de um milhão de fiéis. 

(A Messe,· IX - 44) 
Ageniia Missionaria S, V. D. 

CABELÓS BRANCOS ... 

NOVA ET VETERA 

C. M~. DA · MEDIANEIRA, . DE. 
BARRA DO PIRAI 

FJ!:S:i'A DA IM.,.CULA.DA 
C.ONCEI9Ao 

A Congregação Me.dana feminina. 
da ·Paroqutii, de· São Benedito, cie Bar• 
l'a do . Piraf dirigida. pel<> ReVlll(! Sr, 
Padre Gad ,J. LOpes M Faria, farã. rea~ 
·lizar grandes' solel)iqaçiçs no, pr9~~Q 
dià 8, em homenagem ~-- 1-lo~ Senb9ra, 
de acordo com .o se_gllinte progr.ima.: 

1) Dias 5, 6 e 'I ~ . 'l;rlduo . !estivo 
com pregações pelo Revmo, Pe Moisjo 
Deroosi., · 

2) .Dia. 8 -- As 7 l:iorps - M~a fes~ 
tiva :e comunhão geral das congregadas 
e jovens ba.rxenses devotas da Virgem 
Imaculada;. 

•Às 9,30 horas - Missa solene can• 
ta.da pelo . ~ro da· ç:ongregaçM M~ 
riana., e sermão festivo; 

3) As .19 haras - Admissão de no• 
vas congregadas pelo Exmo. Revmo. Sr, 
D. José André Coilnbra, · Bispo Dloce• 
sano. comagração da Paroquia ao 
Imaculado coração de Maria. e Benção 
do ss. sacramento. ' ' 

SAGRAÇÃO EPISCOPAL DE O. 
HENRIQUE GELAIN . 

R$liza-se-á rio dia. 10 de dezembro 
Jl!'oximo a. ,Sagração Episcopal' de s. 
Excla.. D. Henrique Gelain, Bispo Elei• 
to da. Diocese d1I Ca.ja.zeiras será Antiste 
Sa!irante S. .Excia. .Revma. Dom José 
Barea, , · Bispo Diocesano de Caxias, e, 
co-sagrantes ·ss. Exeias. Rcvmas. DOm 
Antonio·, ·zattera, Bispo de Pelota.s e 
Dom -Frei candido, Bispo Prelado de 
vacaria.. , 

serã1> paraninfos do ato os Srs. Al• 
berto Zanardi, prefeito 'de A, Pra.do é 
Dante, Marcucci, prefeito . de Caxias. 
· As solenidades da · Sagração terão lu• 
gar na Igreja Mati-lz de A, Prado ;sen• 
do iniciadas às 9 · hóras. · 

As 12 hora.s · srá oferecido a. S. · Excía, 
Revina. t:lom Henrique Gelall1 um ban
quete, pelo Governo Municipal e Povo 
de' Antoni1> Prado. · 

16 horas tar-se-á a colocação de 
uma . pla:ca na Igreja. •Matriz, lembran
do' os seis a.nos e meio de trabalhos 
apostol!cos de s. Excia Revma. nesta 
Pàro,qula, e . em comemoração a sua Sa
gração EpLscopaf. Al!i , 20 horas o novo 
Bispo éla.rá a· Benção. solene com <l' 
Santissimo Sacramento. 

1 UOO UAI UL&CO 
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.ULTIMA SE'MANA 
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Exemplares em tooc,s ·,os tipos: 

~ tamanhós ~ pas rn~lh9r~~ 

~l:f-~lidades p_o,: 

PREÇOS ESP·lO IAl'S 

CASA ANGlO~BRASIHlRA 
Sucepora de MAPPJN,STOR.ES 

• Seja um artifice da vitórja ! · Çom_pre · bonu& 
ele iuerraf 

[ 

MOVIMENTO M ARlA NO 
NOVA DIRETORIA DA C, M, J)Ji: 

' CÁTANDUVA . . 

A Congregação Mariana. . de Ca.tandu• 
"ª· em comeliloração ao' _seu 16.o àili• 
ver~lo de fundação; celebrou· clivcr

. sas. solenidades religiosas. 
P.Íla.- manhã, houve co1riunhão geral 

pói< intenção elos soldádos das tro~s 
expedicionárias bràsilei1·11s. . . 

As 13 horas com a presença de. tOdas 
as associações relíg.iosil{Í e grande · nu
mero de fiêis teve. ·lugar solene Hora 
Santa. na mesma inte·nção. 

As H horas, em reunião cxtraordi• 
111.ária. realízni-se a. eleição · da · Direto
ria que deverá reger os destinos dessa · 

Congregação durante o ano de 1945, 
Apurados os votos, verificou-se qúe a Di· 
reforia eleita. era a seguinte: 

Présidente: Domingos BEllllssimo (re• 
eleito)'; vice-presidente: Angelo Caliri; 
secretario: Antonio 'Gregorim (reeleito); 
vfce~secretario: Antonio tajarin (ree• 

O SANTO PADRE PEDE ORA
, ÇõES E SACRIF ICIOS 

Em carta dirigida a sua: . Emlneúcia 
o sr. Cardial Franét.sco Marchetti Sei· 
vaggianl, Viga.rio ' Geral· de RÓma., Sua .. 
santidade o Papa Pio XII exprime o 
desejo de que se promovam·. na cidade 
Eterna, "campo, mais p-oxi~o de Nos
s:. mini~terlo pastoral· e centro da. uni• 
da.de Católica", orações e eicercicios· de 
miss'ão, para implorar da Divina · Justi
ça. perdão para. nossos · pecados,' e para 
que· pela mlsericordia. e bondade de 

. Deus diminuam os dlás ele pavor, 1·uina 
e · do1· que o mundo suporta. · 

Informando que ei!tarfa espiritualmen
te presente nestes exerclcior. ' publicÓS, 
Sua. .sa.ntidade recomenda. a todos os· 
fieis a união . nas Ór.ações. com sincero 
espírito de humildade e . prOposlto real' 
de restaurar e seguir os tamlnhoo da. 
justiça e paz de Cristo. · , \ 

fi"'. 

feito); t~urelro: Mé.zio Menezes; vice
tesoureiro: Miguel, Benltes; , .. 

Ooh:;elhel;os 
José Devoglu,. ;EmÚlo' T9neto, Ml.ill(!G. 

M;mzont, e ~nuel Domjngues. 

RECOLHIMENTO DA FEDERAÇAO 
DAS e. e. 111. M, DE BOTVCATU 

No pfoximo, dia 1.7 de dezembro ha
verâ · recolhjn!ento, _no Seminarlo D!oçt-
sànó de- Botúcatú, p!!,ra. todos ,os con• 
gregaclos · da ci(lade de Botlica.tú e .para. 
as diretorias das ·congregaçç,es da!! ou~ 
tras par(iqulas, <i,tquela., Diocese. 
, Nos dias de . càl'llAval de .19*5, 11, 12 

e 13 de fevereiro .haverá retiro Jecl;lado 
rio Ginãsio . Diocesano· para congregA
doo e 'demais hómens católieO.s da. Dio~ 
cese. Será. preg11,dor o )!:J(n'IO Sr. 'D, 
Fr<'I . Lúlz de sant' .Ana, :Suspo ·. Diocesa. 
no. Taifa para os· tr& d!U- Cr.$- 20,00. 

' serão énviadas cireular~$. à.s '""cô.ngi:e:
gações. 

CONGREGAÇA9 MARIANA _'DE 
BEBEDOURO ·. 

E a.. seg\llnte a nova. diretoria. da 
Congregação Marlâna de ·Bebedouro - -
Ma._icires, elé~ta para o ano µe 1944· . 
1945: 

Diretor, Exmo. · M~ns., Aristides . s. · 
Leite; presidente, JoãÓ Cyril)o rereira; 
1.o assistente, Dr. Antonio Egy91o de 
Carva)ho; · 2.0 assls~nte, S!,nesió J\Íl1· 
queira. , F)";t,."1co:· 1.ô secreta.rio, N0#})érto · 
Diaa· de Oastr Nettç>; . 2.o, secretsrio, 
Sebastião Silva; 1.o Tesoureiro, Jo~ê 
Pacheco de /Melo: orador Dr. Antoµlo 
Egygio . ç1e carva.1b~: mestre de noviç0s, 
Jooé· :,Ferreira. Fort,ugal; blbJlotecarfo, 
Gelson Bae:nntnr,er., · 

-Conselheiros: -' Ri~rdo Alves ';I'ole
cio, ftoqye Garcia., João ~a.ttita »Jl"!ln• 
da,. José de souza Lima, ~aud Fr~oa 
e ,Jorge. Patah, 

Esportes; -" Sebastião Dlás Batillta, 
Alceu campo11 Pereira. e · Francisco Gul· 
lo. 

N l!.:~Th: primeiro centenarlo co 
Apostolado da Oração, deseja
mos prestar nossa homena· 

gem à grande· o!Jra que aqui teve no 
Padrn Bartolomeu Tadctei o seú grau-

· de · batalhador, transcrevendo um 
oportuníssimo trecho rto estudo que C' 

saudoso ~!onsenhor Passalaequa apre
sentou ac-; Pi·imeiro Congresso Cato li· 
co Brasileiro, reunido na Baia no ano 
de 1900. l'Jsse Congresso foi promovi
do pelo Apostolado da Oraç:ão e teve 
conio principal animador o mesmo 
lJiedo:;;o J esuita, Padre Taddei. 

O deve-r do laícato 
por simples negação, outros t,or , JÍl· 
fluencla do falso esplrito liberal. Ot . 
:primeiros não favwecem à Igr.eja, 
mas deixain-na completâmente livre~ 
9s .outros não SÓ não a favorecelll, 

·':n~~ lhe negam toda a. liberdade, · à. 
e,cepçâó d'a que nãó lhe podem dei• 
:nr dé reconhecer, 

* * * 
Con.:. verémos, as l)alavras profe· 

ri•las por ·l\lonsenhor Passalaéqua 110 

limiar deste seculo. enco11t1·am i·esso· 
11anéia perf.eita no~ tempos atuais, em 
que a Hierarquia conclama os fiéis a 
cerrai·en füÍCllras nas hostes da Ação 
Catolica, p~ra· o triunfo de Nosso Se
nhor Jesus Cristo e de Sua Igreja !JO. 

seié, da ~ocieclade. 

"' * * 
. "Pelo ·que acabamo~ (\e diier, bem 

si:, podé infei"ir que o homem não per, 
tence somente à sociedade civil, eo-
1úo não perten<·e ~omentc à familia, 
mas ne·rtencé tambcm à sociedade re· 

· ligiosa que todas· se devem·· \larmonl· 
-zar, q1ianto aos fuudauientos; e,. quatl. 
to à Pl'atic'a ausillar·se mutuan)en· 
te para o beru geral:- o l!J:itado tem 
por .obriga~iio principal razer que a 
religião ·seja santa e inviolaveltm'n 
te oh~e1·vada. cujos deveres unem o 
!10mem a· Ueus (11 nas manifesta· 
ções da vida hun1aná soctal. e é um 
abm1rdo moustruoso. que perturbar:\ 
a 111archa da naçi\o toda a indiíeren· 
ca nesse sentido. Que o [<;sládo ni\o 
pode e tiã11 eleve separar-se da Igre
ja, as_sin1 como esta do Estado, é dou· 
tr:na catolica (2). 

Exr..uso me r/e estudar com o leitoi · 
a .noss;i legislaçiio patria atual. To
dos ;. conhecem e sabem que ela, niio 
.sendo 1un produto da forma de gover· 
no que nos rege, é todavia filha óe 
convicções sectarias, em um dado 
mo1i1ento trlunfantc>.s no meio ela tur
bação·(!, circunstancias ainclá não es
P,Uecidas. .Essa · Jegislacão, sepl um& 

111,dificação profuuda ou, melllor, ell, 
mina~ão, que todos espera1no'a, ha <te 
couiprometer 11ecessàriame1ite . a JJro, 
pria sorte da Republica.· · O el)xerto 
parasita.rio, que se fe11 11:i.s fois ·fun· 
<lamentais e que di\ an Estado uma 
tei«ão irreligiosa. nãt1 pode sub:,istir; 
antes coi!t'iamo-s que os nossos l10· 
meus' de ·estado ·e1i111\11arào 'como ele
mento · dissolvente esse hibri~lsn10, e 
restituirão o caráter que é prol)rio •la 
nação. Com essa restftuição, de iJie· 
na jnstiça, exultará o inteiro povo 
urasileiro. ,, 

Não entra 110 ·nosso plano ·escrever. 
nesta. oéasião, uni tratado de o:reito 
Publico, em que estud )~semos a· ne
cessidade, fim. ~ exceienc:a da soe;e
clada religiosa; mostfassemos, o que 
uão t'ôra diticil, ·que essa ~ocieda<le 
perfeita é ."'ào soniente , a ígr~ja ele 
Jes•,s Crislo,. em outras palavras, a 
Igreja. catolica; evidenciassemos a 
independencia cio · podei:· eclesia3.tico. 

, o·, direitos, inaurr:·iveis . da. Igreja e 
que se deve entender por· 'lil>erdacle 
de concleucia, ele· cultos e de impren
sa, hem coli10 os deveres e rniH uos 
sêrvlços da tgreja e do ~tado. · 

Para isto, IJasta -t?.melamos o Íeitor 
para a ~,nc1clicà Sapientlae Ch1'(s. 
tia1iae ,10 S~nto Pa,lre l,eiio .XII l, de 
foveretro de 18VO, e outros doçu1nen 
tos . pont'ificals, • 

O que ·queremos ,. que, dl;l r>refe· 
rencia. todos os e, S ,Ji<-.ós deveriam 
tel' pr1Jse1H.e, é, mu,to de passag,:;,m 
despertar nos esplritos o estaclo UH 
questão 11. .. s condições atuais em qu<" 
se acha a· [greja "º · 1:1rasll, · e. de um 
modo especial, a mls!jâo dos Leigos 
ca~ollc·os nesta co-njunt\)ra. 8J a vó~, 
srs., catolicos, que. ma1s ~e dirigem 
as oossaP palavras. l!Jsperamos re· 
cehe las-els de boa mente e de gran· 
de animo .. Não é uma solução parti· 
daria que aventuramos. e multo me
nos o desrespeito aós poderes cons· 
~!tuidgs;, P,elQ couvario, ~usremg~ ~ 

concentração de to<;IO!I OS elem.entos· 
catolicos para .a reivindicação meto· 
dica e desapaixonaclá, leal e carinho- ' 
sa,: no intuito de influir múito eficat· 
n1e11t~- nos destinos ela nação. É es-
53 0 pensan1eiito. do · Sauto Parlre 
-Loiio XIII na sua .Carta aos Arcebis, 
pos e· .Bi_spos Brasileiros, de seteú11J1·0 
d:i · aúo passado. 

A Socieclade cristã ê um. corpo .uni 
CO, que tenÍ Ulll chefe lambem Ut\ÍCO, 
que é Jesus Cristo; verd,tc!eiro Deus. 

. Essa chefia. J:;le a exercita por seus 
rept'.eseutantes -'- o Principaçlo rn 
grndo e o. Principucro civil, do con
Cormidade com o fim eterúo e o Cim 
tempnral do homem. 

S01\lpre se compreendeu a néce3',si
clade de virnre.m em llan~'onia os dois 
Principados,. A espada contribuir 
para tlefender o IJaculo, é, t>or for~a 
dessa harmonia, a divisa dos. gover· 
nos civis. assim como a Igreja tem. 
por missilo, !lncaminhar, com sua for· 
ça ni\·ina, os hom.ens ao cumpri:uen 
to <lc :1oms de\·ei:es sociais. · ,· 

Por uma aberração de prlncipioR, 
a1gnns go,·ernos têm . mor! ificado, ·,mi 
1iarte ou iutcg1'aimcute, essa politic-a 
salvadora-. to•nand0 · o mstado a repr'e· 
sentação da sohernnla ele Jesus 'Qr.s 
ti) e :;ulJstitujnclo esta. pela soberania 
do homem: rf!tirou. portirnio, sua vrn
teção -e def!>~a. d,eixando, pode-se cli· 
,;er, a lgrPja, na ordelll. civil,.entre· 
i;µe ao apoio de seus filhos. 

filhos da· Igreja sofremos essa do 
lornsa Injustiça· que niío deixa de 
clamar a-0 céu. Nessa 'slti,ação, l1oje 
·tna!s do que nunca, se raz absoluta· 
mente in,dispens~vel que se definam 
as vosições. f.l essa definição está 
principalmente em assentar, em ba
ses solidas, que todos · somos rn1ios 
da· lgreJa, a qual se compõe 111io $(~ ri~ 
~clesic1siico§ - membrQs d\J Clero, 

-''-..!_,_ .. :~ • 
1,, 

mas <1e todos os leigos - pe;soas· se
culares e Ciéis de Jesus Cristo. Cmu 
pre notar que esta parte é de fato· a 
mais extensa. e a ma'.s' poderosa, re• 
presentando, no seió da li1esma lgre· 
ja, o que, na sociedade·. civil, se cha
lJlll a multidão dos cidadãos O. Cle 
ro, nos diversos gÍ'aus Me1'arg11lcos. 
ê sem çluvida o elemeuto formal <!a 
soc;iedade cristã; os leigos,,' porem, 
são por assim dizer, o elemento ma
terlaL Estes são governados em or
dem à salvação; aqqele o encarregado 
de governar e de dirigir em ordem ao. 
bem espiritual e eterno d~s pov<,>s; 
todos que recebemos ó saol-0 Batis 
mo, lo1i10s membros ela Igreja, de~se 
grande 'eorJlO, cuja caheça é Cris· 
to (3 ). ;\ssim como cada membro,· 
ensi11a o c'e!ebre P.' Liberatore (4), é 
obrigado ·a c,::operor pa1:a a saud'?' e 
hem estar do cor]Jo · fisico ou moral. 
assim t:rn1bem é claro. que todo,i -
Clerigu~, e leigo~ - de.vem cooperar, 

.na .medida·. de suas faéuldaclês, para 
'a. ·salvaguarda e bem estar ria lgteja. 

f; ._sab!clo que as partes estão pari,, 
o to elo,' como/ os meios estão '.para ,o 
fim, e que o benl' est.~r de tortos tani 
hem O é das . pa 1·tes, como o fim c'a 
1·acterisa II natureza dos meios .. f: H 
lei qur-,•prnside sempre que a Patria, 
poi· exeniplo, Aliige -a c,n,peração' d~ 
seus t'llhos até o .lrnposto ,r.i) sar;gtrn. 

Si;fra ·tiêcessarí0· que exponhamos <-s 
infinitos : he11eficios' que recolhemo:,. 
de ser filhos da Igreja ·t 

Todos v
0
ós os sentis ·e expei·inu,n 

tais em <H ,elia~ da vossa viela e .'_tio 
mJmento supremo d.e vo11~a ,passagen, 
do seio da Igreja milltaute para ó <IH 
.lg,eja triunfante. Não ha, concM<la 
reis con·osco, maior ventura;' inesmo 
neste mundo, que se compare à ,de 
q:1e gozc1m os fühos õe· [)cus. quti 
amam ll- · Jesus Cristo, cujo sang11e 
!J~nclíto, na e~pressiio do .cantor e (i· 
losofo cristiiQ Dante, tez da Igreja 
.sua es)Josa, e dos filho,; desta seus 
J,")1'9J)l'iOS !ilJl0$..1 

A causa da Igreja é a causa de .Je
·sus Cristo; os destinos de uma e de 
outra, são os nossos propriós clesti
bos.. Lembrái-vos da passagem fa
mosà da 'conversão de. Saulo: Saule, 
Saule quid l.TE persequerls? (5) ·sau· 
lo, pe'rseguimlo a· lgreJa, era a J esll,S 
C:1·isto qu,; perseguia: Podemos dizer: 

'•piem trabalha pela ·Igreja, ê por Je· 
sus Cristo que trabalha. 

Isto que cl;zemos, prova que, em 
todas . as· cif·,:,i111stanc\às, .· ainda nas 
c1é governos amigos e aliadM <la Igre
ja, OS lll0lll br()S ·do Clerc, e todos OS 

riêis devem 'cada qlial seg'Unclo sua 
posição e ü{ntii>ncia, em qualquer es
fera religiosa <nJ social, empregar, a 
maior atividade em favor do catoli· 

·cism, de que é depositaria indefecti· 
vel 'à Santa Igreja. . 

Agora imap;ina i qual deve ser a 
nossa atiturle ingente, em face dH 
nossa ordem de coisas· politieas, · ~ 

'pretexto das quais o. Estado separou
se da Igreja'. l\rasileii-a ! O dever pri· 
1Tado d.e cada um · não pode . deix3r, 
mesmo pc-r -\lspírito de acrisolado ·pa
tl'iotismo, de ·converter-!le · em dever 

. pul:llic:o, · u elevei'· particular em' de 
ver social. Antes rlesse rompim<?n 
to, 'poderíeis, dP alguma maneira, c011 
fiar na ol,servancia das leis funda 
mentais do pais, que só, por il1con, 
sequeneia; · hostiltsa ram os Interesses : 
cato!icos. · Agora,. por.em, que u ·oog. 
.Se>. ,1:;overno a_bdicou dessa8_ lllE'Stnas· 
leis, reverte por um principio de Gi· 
i•eíto pi.:blico racional, a lnlr,iativa ·do 
IJem estár ·da: lgreja pará vós. 

Os ·p1·incip!ls .oº chel'es dP. govel'llris 
cristãos· têm ·por missão providell<:ial 
de'fender a Igreja de Jesus Cristo ~ 
ser'néls em tudo à 8é Aposfolka (6): 
~ssa defesa e fideiidade não as. têm, 
ll-0 menos.oficialmente. os nossos che; 
fes ·gover?'!l!lllenll!ls. Devemos, pois, 
tc-lasi · nós, •que,' graças a Deus, não, 
os aC'ompanhamo!i ua . apostasla da 
nossa ft!! e-,da nossa Heligiâp. 

Cu111J.Ji.:e, ale~ dis50, mÕiiih·ar · .CL!lQ 

': -; 

. ·"· ·'· - . '': --· ~-~-·- ·---'·-· 

oi: plano~ de . Deus . no goven10 do · 
mundo não po~em perecer, mesmo n,i:i. 
sociedade civil; · eles são, essenciáls 
à vidà das nações.. . 

Se pcir um erro, os homens de ,i;o
vern0 separaram o que· Deus unira, 
essii separação não deve importar a 
irrealizaçào d:is divinas vistas: con
servemo·s -nós. essa u,1rno, empregan
do todos · os meios ao nosso alcance 
para q,1,e ela se· restabeleça, cgmo con, 
vem, coni feição oficial. U-rgê ·que 
Deus' volte a. imperar oficialmente, 
l)oliticarue.nte ·sobre os destinos civis. 
Eis o nosso desirleratutni a nossa 
max!llla aspiração. Será dif!cil'! Niio 
o acreditamos. Bastará para esse 
efeito um esforço de 'coesão dás nos· 
sns v~lol'es, direitos socla:s "·mesmo 
políticos qu,e 1>oss11imos, e.·que nos são 
garantidos, conv.1 a todo ·o cid,1.elâo. 
pelas proprias leis ·vigentes. Não 
conseguiremos, no primeiro esforço, 
restabelecer os direitos de Jesu!í Cris
to e de sua lgreia? Nem p~r isso 
nos -deVe'lllOS desalentar. 

Trabalhemos sempre, dentro do res· 
peito que devemos aos poderes cons
til,úlos, para an•eclar o · que impede 
a reivindi.caçã11 <Je direlt.l,s conculca
d.is. O reconhecimento desses direi· 
tos· é incontesta ve11riente uma a:o.pira' 

. çã0 UiicionaL Os pi•opr!os republica· 
nos êStào disso convoncidos.; O mo
memto do Poder das tre\'as passqu 
felizme11te, ·µara dar lugar à reflexão . 
d:is homens de .F,stado. Direis que a 
Lei .fnndamPntal ·.;,ncerra essas medi
das de e,cch1sãn'I l!J nós VM respon
deremo,; .oue, n~o sendo da esseccia 
do regime. pol1'th'o estabelecido es
sas medlrl:t!\' poderifo ser d·ela rechll& 
sadas. 'l'1·1tt,ü1dó·se da,,'s&lv.•çiio p11' 
bllca. raço J•!~Uco eru · pensar'· f.llle. to-

. los se •rnir:i.o, ainda cn,n s:icrilicio 
da prorrla vontade e do que está 
Ceifo. , 

Importa muito ao Jim -da ác:ãn ea,· 
tolica distinguir "" ,•afagoriail dos: J~s
~cl1)& separados da JQreia~ uns o ãi9 , 

, . Sem justlfi'>armos " separação qµe 
ve,mo~ feit,a ·entre .nós, ®.e.som~s um 
po.vo catoliço e naçij.o nasçlda e ct!a~ 
da á. sqtpllra d~ Cm:! :<le' J~us Çi:l~to, 
l)a1;ece-11013 QU~. r.t; agora, ooupam~s 
a .primeira càtP&nria1 c\evido â. Jli,be· 
doria ocas!o;rtt dos que nos . têm 
governado, · . !$Só, porem, não basta, · 
tíJ preciso, renelímos, V'.llvermós aos 
fóro.s de 11açiic · ~at:illca, de. que não 
é licito abdiN1.r, ., . , . . . . · 

Assjm, t1ois, a atituq.e do:; catolicoã 
deve ·sei\ , como· ji tndical)Jos, a dé 
r,elvindlcarem Qs d(reftos de> 9ação ca• 
tolica; e, e;1q11a11te> ls~o aào sa efetua, 
supri!'em, por uma:.· ação çolet!va, 
à qd~· nós· fali.a pvr· l)ll!"te do K,stai;Io: 

·· é o Adjutor fidelis, aesociando-se- o 
·I,aicat9 ao ÇJer~,eui tu~o -quanto se, 
1·ere;rE! : aos \i.teres_ses da. Igreja, fa,. 
·vorecenclo seu. m il\isterlo sagrado p01• • 
torlos o:. mei_os ao seu al<,ar.ice •. cen
correndo pare. os atos do <"tllto divi
no, afer\'orartdo-se úo espirita cri&• 
tão _e 'na obediencià às SUlJll le!s, na: 
educação cristã dos· filhóa e em man
ter 'no pé convenlénte' tocJa a :vida. 
cristã e catollca em •suas multlptas 
manifestações. · 

Para. as clrcunsta11clas · atuais, se 
fai; preciso. que. o Laicatp · catolico 
ápareça e sé torne realmente . pode, 
roso. aparecimento e. poder quê obte
rã· pel&. uni:io· de torças, pOst~ eiµ 
conHbuiç-'io. sob a qlretr!~ dos sUpe, 
ri•Jres 11,cles!asticos"0 • • 

(1) Leão Xlll, Encict. lmmortal• 
Dei, 1.0 de nov. de 1885. 

(2) S1llab. prop; 55. 
{3~ Omnos nos in iurn:-!'I corpus bap, 

t!sat1 sunfas. -1 i';ôr. XII, 13; · . -
!4) Lc Drolt ~•Jb:lq1,1e ~ccleaias• 

•,tique. 
(S, .Act; IX, 3, .... 
(!1) PelJe~ h1ctunfüa11t0r · adverterf. 

pnti>s:lafo,m. tiM l!nn · ~ntnm q.1! mnnrli. 
regimPu, . f\('tl . -max!mei àct. E,i:.c!e~l!le 
,P.r.i~.fli!ilwn •e. ~Ua.tJA 

! 



'tEGIONARIO $ão Paulo, 3 ôe Dézemorô âé 1944 

TE L.E G R A MAS· D O . RI O Carta do Santo Padre sobre o 1. Cente C A S I M I R,A S , B R I N S , 
LINHOS E AVIAMENTOS P;roibição suspensa ; pelo 

· Coordenador 
:RIO, (ASAP.H-l!;S:S) · - O.- Coordena•. 

,a,.,r . suspendeu por. i .m_eses a protbi•, 
1:;ã.o segundo a· qual. "Esta:do expórta
dor ,de arroz óu que produza, o, o;ufl
ci,ente para· o seµ :_pro·prlo consumo, 
n~o pouerá- lmpórta;-lo de 'Outros -J,;s-,· 
ta.dos", 

cub_icoa de laminados e compensa.dos, 
concorrendo as qe São Paulo _1,ara es
se total com a.voo ma; as do l:'araná., 
com 21;soo ma, as de l:õapta Catarina, 
,oóm 18,Z'O_O m3 e as do ,l'tio Grande do 
Sul, éóm ·7.~oo_ ma. _ . 

·H·a' ainda '35 p~d.!dos de registro. _de 
fabricas de lami.nâdos e _ compensados, 
deferidos pelo · lnstltuto Nacional do 
Pinho, , sendo · H no .Pa'ranã, 13 em 
Santa Ce,tai'lna e 8 no :Hlo Grande do 

do · ex=.presidente M~rtos em .aç· ão. contra Q 
de ·cúba; , 

~agens 

:RIO,. (ASA!:'.l:Ú,SS) '- Nó proxlmo - . . . ,inimigo . 
Ilia ·22·de dezembl'o ·devePâ .cbegap,, a, RIO, (ASAPH1""SS).'- 0_,:boletim 'êfa 
Corumbá o ·general·· b'ulgénclo Bati~- Secretaria~ Gep.:i do· .Mintsterlo ·da· 
ta, -'ex,-presldente {déi Cul:/a; ·qu_e. viaja- Guerra r>ubll.(;ou o seguinte: . 
rá. !no' uia .seguinte,· em a.vúi:o. da Pa-. "Foram 'ji!'xcluldos. do 6,o H. i., por 
nàir, para' esta 'ca·p1ta1;-.-·,on~e passarã. morte em/ação, o segundo.tenente Jo-
6: dias. · .. •· sé Jeronímo . .Mesquita, Identificado 

A'!, da 'jarielro ·.o e::1;.presldente cuba-· sob o,n.o 1•,Q~2_ó5 .• 304, e o segundo sar~ 
'llo -.viajará para .Monte-vldêu.-e em. se- gento Gérà!do Hertt, Identificado sob 
;gu!da: para· São Paulo, o_nde pa,ssarã. . ·' o n.o 2- Go89.357 e por ter falecldo\no 
:ta.mbem 5 dias,. No d.la.· 17, 0 presiº. hospl\al, onde se .ercontrava. etn vir-

_, dente Batista estará. em ,Assúnça.o, ·tu;de, de ferlm.entos récébldos tam-
voltando depois ao Rio. "JJo .Hlo, Ja. bem. em ·ação, o soldado :Sebastião '1{1-
no dia. ll5, Batista .·1i:i!ciarã.·: su~_; via- h.eim, ide'ntlflcado sob, n.o ... , .... ; 
gem de regresso. 1 U-292.815; ·· .. · -' 

Em consequencla.. foi feita a deV!di 
Quinta semana oficial 

Engenheiro 
do 

RIO,, (ASAPflli$S)·'......; Em Belo lio· 
'rizcirite, àe · 10' a. .17. de-. dezembro, sob 
os -ausplclos . do 'Conselho _l<'ederal de 
Engenharia. e .-_Arquitetura e com O' 

;a.pio· o!folal do· gov.erno de Minas, rea. 
'lizar-sà•â a, 5,a Semána·Oflclal do En· 
_:genhelro e do Ar'9ultet'o:. . . : 

o governador · Bane.dito Valadan>s 
:serã o presl<lente 'de. honra:, cab~do 
a: presl'denéla efetiva ao·,. prófessor íMo
rales -de lo.s. Rios, 'presidente- dolCo,n-. 
selho . Federal· de .l!le_nge1iharlo · e Ar• 
c1uftet~ra., · · · 

O sr; Getul!o. Vargas autorizou , a 
concessã.o, de dispensa de .ponto aos 
engenheiros e arquttetos, · fuhelona.
rlos publlcOs mun1c1p_a1s 'e federais, 
que fór.etn a Belo Horizonte . partlcl• 
par dá reunião !Wl apreco. 

· Não· serão aumentados os 
imposto.s' 

. RIO, '(ASÀl'R.b:Si,i) .'- A Secreta· 
Tia do Gabinete dó !;"refeito do l>lstri· 
to Federá!· dlstrlbu1J1 uma: nota a. lm• 
prensa, declàntncio 'déit'ttu.fda de tun • 
<lamento qua:lquer.-notlcl.á ou· comen
tarlb ten.<lente . a tazer -a.e.reditar. que . 
a_ Pr~feltura cogita de · aumentar lm• 
postos; 

i modificação /90 Imposto · 
de .-Consumo 

'mo, (A.SA,J#-tltl:l.S):: ~: :Por lnterme
dló do s~ Andrade. de· Queiroz,: secre
ta.rlÓ da. Presldenola, · o chefe do :go- . 
verno de\1'oLveu á Ulretorlà das' lfon
<las: Interriás ·d<> .Minlsterfo :da ~~azen• 
da, sem a,sslna-lo 'o projeto -de_, decre-

. to-lel reférenté' ~:--modlfÍcaçãi:> do Im-
posto,. de·· consumo. ' ' . . . .' .. 

·'A/ questão vai 'ser novamentê•· exa
m\-'lla.da: pelli,' ép!J.l!ssã<{<que: funciona 
na. Diretoria, das :•Hinidas ln ternas. 

, Isentos· d.,,. selo . . 
RIO,. C<l_Í;;APÚES~)/.:..:.. o· diretor\ge, 

!al' do l>A::ll:'' esctareceu que o lmpos• 
to -do- selo nã'o .- lm;Jdé · sobre. o .,•encl• 
11J,ento remunera,çã.o . ou gratiffcaqão 
do fU1)c),on'arlo >:'publico . e< sal.arfo de. 
extran),lmerlJ.!lo, ~em coiuo so[>r,~ atos 
ou -tltulos_ l."Her~fates- a sua vida- fün• 
clona!, 1.nduslve·_·i;oÚe r.eqtie1:lmentos 
oú .'reóur~Ós' r.~ciebldos' e cerildl:les. : 

Ãrtigt>s para·· as ,·festas-do, 
Natal;· 

RIO, (ASAl-'ltb~l:i) , .:._. Está, sem:Jo. 
':Rguardad(),, para,· 1s de dezernt>ro nes-· 
1!:a ça:pita); & 'chegada• dé u1i1 ''mívJo 
·ing·l~s •. · as~íin ~'.rÓ1ríó:._ de ·rlois 'oa:-rc10~ 
p'O'rtu'li,ue~es,., _ê'ôrii -:··graôde-= carrégrt.• 
1nento 'de castanhas, e .outros artigos. 
}la ra ·a· {es.ta do _. Natal. , e 

. 0 navio l_ng!ês devera. ,trazer 8.UIIU 
volumes. de castanha, ·de'·50· qu'ifo~· ca• 
~u~ -·. . 

ln forma-se. que·' iéveri.'·che·g;ir' tam~ · 
'he.fu.- mat,~· ÓU nle\io~{-péla ··Jl'lesnia. épo:.:
cà, -um oµlro navio t,À;zendo.' gra11<1e 
catregan;,ento 'de· tiaéalhau · do· Canadá 
l>&fà: o nosEi:<1 ·mrrca'.do. 1' 

i 68 · fabricâs'. de· laminados 
e comprensâdos de. madéi" 

. . -r.à. no:suhdo::pais 
RIO, <ASAPH!<;ss1·- -'-··Segundp da• 

dos. t·or.necldo~. peln lnsqhJt-0 . Nac,to,• 
toai do .. P,·lnho «XiS't_em 'n" . .'sul_ do 1)319 
16.S 1·abrtc,as de laminados " cómpêti• 
sados · ,1~. n~a<f.e\rá,.:. ÍJaS;, <tU:t:i-.s 102 · e.m 
funéton.amento e 66 ·eru. fas~ de tnS'• 

ta.la.<:~o. . . . .. . . . . . .. . , 
Das.·102 rátirtéas· em atiVHlR<'le •. 7 'es

tão ln<'alli,ad.3s <"in. ,;;ão• 1-'a II lo,- 44 -, no 
l~a.ra.n_a .... 29 en~, ~anta eatarnla ,e1 zi nQ 
J::io 9rapde -do.Sul. . .' . 

.l!Jstarão elai;; ·.c.om.. a melllorla · dos 
tran.s\Jortes · em · coiú11ções <le pro<1Úzll' 
mensaJrnente' .,; '1_otal 'de' 5.1 .iuu' melros, 

~OTlllAS 

· comUIJICaça.o· as -' famillas do· oficial 
e das praças . em a.preço, á, diretoria. 
das armas, ll a.o t;stado Maior da. For• 
ça Exp<:dlcionarJa no Interior". 

Chefia do Serviço de Abas .. 
· · teciniento . 

RIO,· (ASAPKl,;ss) - Assumiu a 
cl1efia. do, Serviço de. Abastemlcento o· 
sr. , Hodolfo Mota Lima, membro- da. 
Consultiva. -desse orgão da. CÔordena
çã.o,' designado· pà.ra.• exerecer essas 
aftas funções durante o tmpedlmén
to ·do coronel .. J esulno de Albuquerque, 

.(tUe Val;ll'Q~- Jj]stados UnÍdos em .mlS•· 
são .. especial. 

As· inhabilitações nos -cur,. 
1 SOS · superiores 
/1.110, (ASAPRÍ!JS:S) - O ~es!dente 

da Republica' assinou o seguinte de-
creto · lei: , 

Art. l.o - Os' alunos lnhablllta.dos 
em frês anos num cui~so de enstno su.; 
perlor .não serã:o nesse curso admiti• . 
dos a. nova matricula, · · · 

Paragrafo unlco - · .Não se apllca. · 
o preceito deste• artigo ·se. a Inabilita-, 
ção · se der por motivo de convocaçãó 
para o serviço militar. · 

Art, 2,o - ~ste decreto lei entrarê. 
ein. vigor na data .. de sua. púb[\cação 
ficando revogadas ·ase disposições em 
contrario, 

do 
Mon .. 

Instalação de, Agencia 
Banco do Brasil em 

tevideo ' 
RIO, (ASAPH.l!::SS) - lnfor1n'a-so, 

q~e, de acordo co1ll. ·r.-eSoluç:to· dd Con;..: 
selho ele Ministros da Republica 
Oriental do úrúgual, 'f-ic:ou···i·esolvldo. 
que na capital da-quela republica pla
tinà, fosse; lristaláda' uma Agencia do. 
Bànco do. Brasil, sujeita a tcidas--.as; 
exigenc1a.s da. -·legtslac;:ão bancarl_a da• 
que1'e pais, · ' 

.l'o.r· outro lado, tnror~ma•Sei-9ué. serA.: 
Instalado um Mtab·e1ecidento banca
rio, urÚgua.io no 1-C.IO- de Janeiro. 

Reconhecido o novo Oover=: 
no . da Guatemala 

n10, 1 ASAf'1(1"SS) -·o. ~!mistério 
, rlas L{_~la9~es. l 1Jxter~oreS fez. 1>ubl1C'ar 

u1ua riota no HJ)Jar10 Uf1ciaJ", anun• 
clando ql,l<l.'. o· governo .. do Br.asll · re-. 
conl1eceu o novo governo da. <Juate· 
mala. 

Pesos e medidas 
Hlü, ,.< Al;,AP!t!,;:SS) --'-. ~'oram expe: 

didas pelo·· J\tinistro· do 'l'rabalhc, · as 
instcu,;ôé~ elaboradas_ pelo . Instituto 
Naolonát de_' 'l'ecnteologia,' ',destinadas 

·a " reguJàmehtar a .'medição e. pesa.
gens na~ transações .comerciais, et'e
ti vando garantir·. noneàtidade_ nas 
mesmas transa'ções .. elini.inanc~O·se , O· 

Oso de _·pesos nas .balanças e os tns
trumento_ {j.t.• pesar, por Ventura \'1Ci8:.• 
dgu LJem 1•onio os que por · .cons-
t.ruçào facll1tem pratl<-a de rraudes 
ou não· .apresentem snfictelltes. garan~ 
tias. , .-

At>ltcam-se _as. referidas Instruções · 
a. todos . os ,,esos de 'bàla.nças e i'ns
trumentos <te pesa.r, empregaaois ·nas . . 
tra'nsações comerc1a1 s e . nas !'arma ... 
elas. us pesos comerc1ats ·em .uso, de• 
,·erão ser aur~rlclos anualmente. 

JIRIOR•I 
·L.O Ri: NA 

FESTA DA CRIANÇA 

.: No üla. . 15 . de 'tiovemoro, realizou-se 
jla Catedral ·. · a' •Comunhão . Ge1·á.J .: de 
~ria:nçai< · dos . Grupos: E.sc,•tares da ,.cida-
1lc; e1tj . ação de graças' pelç · término .. 'do 
\no,:. comoante q . :regulamento _ do· . En
_,ino Religioso nas · &scolas . oflcia,is: Ape· 
,;ar da chuva que. 1mpert.1nenw ·ca.lii to.
:la· a.· nianhã. úm grande· numero de 
c1•ianças encheu_ a' -principal lgreja da 
Olcc~.se.- -e rec('lieu em. seus corações a 
Jesus : Eucarístico. . 

Ao ·ternllna, · à. ciirtmonl~. ó Hixmo. 
Sr, o,:· Fra.ncl~c·o Borja do- .Amaral .. que 
cfJ!cbrQu'. a .santa. Ml.l;.~a:; dirigiu .a todos 
palavras· i11$trutivas . e · de · 9rlenta.çáo, sa
-lientando o trabalho .-_do, Mlnl,stro · da 
Justiça; mosfranclo r,· rMã() de ·estar 11118 
csçolas e. nos_. editlcios. publ!cos entroni
zada. a tmageni de jcs1.1s ÇrucC:tcado, 
cj1,1e presidiu o tn:lcio de·· t'loss11 nactona
lid;i.de a acompaulla o progresso cje. -nossa 
Patrl,i.°. 

Agradeceµ . , a<, professorado católico 
que .. consc(o de seú 'dev~r .. sabe mlni,s
trar, a~ seus.,~lúnoo. lio· beleza da reU-
giã"·' formando bem .:'ci . caráter ~estes 
·qüe ~ião ámannã· 2 ·•nonra da ReJig]i!.o 
e ·da· Patria. Pedia, -então.' a todos: que 
como , 1embrànça. . ctes~ cija re'ttz'. ,não 
deixas,5('m nunca ·a· "1'.aCâo .,d.li. -manhã e 
da nóite; a _.asslst\inc;il! .· à; Sant3c· Ml.ssa 
ae!: , dOjningos ·e; d~,, ~8.J?íO~ ~- .D estu• 
do do_ livro ,de 9uro. que, 11, o c.a.teclsmo. 
F.o! gft)recicio, um peq.~ebo lanche ~- to-
1:ii.. os atwios presentes, ... 

·. NEO-~ÀCERDÔTk;S 

. _-,,~ ~2 çlc i~vembro.' na m•_.le~tosi ca.~ 
t..:w:al de · N .. ~nl~?~a .. (!.a ,P.~cl_!\ll_e,. e, 

Exmo. Revmo. sr.·. D. Francisco. Bor
. jaes do- Amara:! conferiu o Pr~bitu.a.to a 

quatro !iiaconos. da Congregação do -.s. 
cor.:ção de Je:sus. 

NOVO Vl(,ARIO DE S. JOAO BA
'.flSTA DE QUELUZ 

Inca.rdiIÍofüse em U>réna o Revmo. 
Padre Rodolfo rua.cio, Esse virtuoso e 
culto Sa.l)erdote. foi pcfo El)lllO, Sr. s'is
po Dioce~n'o · nom,ado Paroco.,de s. 
João Batista. de Queluz. em· cujo cargo 
se empossou domingo_ ult!tno. 

COOPERADORES SALESIANOS' 

A 25 de outubro pp. realizou-se no 
Colegio· ,s. Joaquim. a festa. anual que 
os_, Salesianos dedicam · o.o se1., fundador 
- S. Joã,o Bosco. 

F()i • 'Ullem o dia escolhido 1~srn a 
entreg... de diploma a. inumero., · Coo• 
pcradore; e Cooperàdcira.s .da Obra · de 
Oom Bosco. P. M ·termina ~im à sua. 
cl'On"ica em "ti Municlpio" de. 12· de 
novein,bl'O: . '' 0 tÍUn1trÓ .de COOl)eÍ'adóre.s 
e cooi,eractora,;_ de Dnm· Bosco;' em nossa 
querida -Lorena ca.tól!ca. l'<"làS, ?.mente 
ainda. e tn\lito pequen:.10. 

"T1·aba.themÓ8. pois com. o.~ . nossos 
bonctoso,s · Sacerdote,·. Salesianos para 
-aun1entarmos e~sa leg';o de abnegados 
sr,ldado.i · dP. S. João Bosco,. e~ nossa 
"terra. 

"Procuremos · auxiliar tambem e.s.ses 
Sacerrlot~s queridos·. des.cobr!rem .entre 

. -i:io~os ,.,meninos. _ru11os do p~vo. alguns· 
que tenham a telicldacle de serem. um 
· dia tnvestiçlos da_· mais alta dÍgnidade · a, 
. que (\ homém µOde atingfr aqui na ter• 
ra.; · o_· Sac~rdodn '' 

Vai adquirir 
dante para 

material ro= 
a Central 

RIO, , tASAPH_lj]:SS) - Emllarcarà, 
dentrQ de poucos dias, ·vara lnglater
r?,,' o major . Alencastro Uulmara.es. 
diretor da· Central do J1rasll, que· vai 
firmar en'tendlmentos Iniciados quan· 
do de 'sua visita na Ametlca do No,:. 
te, -para a aquisição da material' ro
dante para a nossa principal ferrovia, 

Movimento demograiico · das 
Capitais 

RJO, (ASAPRESS) - Du1·a11te r. se
mana. de 29 de outubro a 4 ele novem
bro, de a-córdo e. t os .clados forne
cidos pelo Serviço Federal de Bloes
tatlstica·, nasceram nesta capital 695 
crianças, em São ·Paulo 692, em Be· 
lem 615, Salvador 134, Belo Horizoil; 
b 122, em Niteroi 126, em Boa Vista 
7, em Rio Branco 1, em Porto Velho 1. 

No mesmo periodo . nasceram mor
tas 62 em São Pa.--to- e Rio, 5 em Be
lem, 3 em Salvador, 8 em Éelo Ho
rizonte e 4 em Niterol. 

Menores de un1 a1~0 íaleceran1,.,.,na. 
mesma semana, 140 em São Paulo e
Rio, -~ e mRecife e 1 em Rio Bran'éo. 
A tuberculose foi a que- causou o 
maior numero· de vitimas, atingindo 
a 143· nesta capital, G3: em São Pau
lo, 27. em Salvador, 17 em l3elem e 15 
e"!n Belo Horizc-nte. 

Fabricação de rodas 
vagões 

para· 

RIO, (ASAPRESS) ..:. Geraldo AI• 
bergarla. ê Othon' Barcelos,. em nome 
da. Sociedade Tecnlca àas 1''undlções 
Gerais, en\(laram . ao Presidente da 
RepÚblfoa. um telegrama Informando 
que essa_ em preza. acaba de fabrlcar 
40 mil rodas para vagões de estrada 
de ferro. 

PRIMEIRA · VIAGEM DA YASP 
PARA MARILIA 

Dentro de alguns dia's .serâ feita, em 
,carater ex.perilnental_, a Primeh~a 'vt.\
gem da Vasp, ·ligando esta capital á 
cidade de Marília. 

Trata-se de uma lnlc!atlv_a de gran
de lmporta'r;cta para aquela cidade, 
sem duvida u 'ª' das mais progressis
tas do ms'tado. o estabelecil11ent0 ,1e 
linha aerea ligando aquele lmportan• 
t1' munic!plo· ã. capital .-bandeirante. 

DIA - DA PROPAGANDA 
Comemora-se a 4 de dezembro o 

.Dia Panaruericano da Propaganda. 
Este .ano, como .nos· precedentes, a 

'Associação Paul!stá de, Propaganda 
organizou um condigno programa de 
festejos, para cujo briihant:smó. ()S· 

tão. concorrendo, · com fi maximo en
tusiasmo todós os militantes dessa_ 
nobre classe. 

Ao jubilo geral · tem se associado 
cordialmente a imprensa, fazendo vo
·tos pelo _continuo progresso dà_ Pro
paganda em.nosso meio, pois de suas 
salutares e, valiosall · atividades muite> 
se beneficiará o nosso país: , 
(ASAPRESS) 

.FRACOS:e 
'· ANÊMICOS. 

TOMEM 

Uilio emsolaf o 
''SILVfüRA" 

Grande lôr:ic::o 

nario do Apostol3dà da Oração 
(Conclusão da. 1.a pag.) 

àqueles que, "dando1se mais _que- os_ 
outros à piedade e Inflamados em ze· 
lo singular .das almas, por Isto mes· 
mo ·se denorÍ?lnam zeladores e zela-· 
doras" (10). . 

Ili PARTE. PROMOVÉ E FECUN
DA A AÇÃO CATOLICA E AS· ASSO
CIAÇÕES QUE AUXILIAM O APOS· 

TOLADO DA IGREJA . 

Pcl0 ·que_ até aqui resumldamcnte 
acenamos, e: facil ver, Dileto Filho, 
quanto esta piá associação .contribue 
para promover e tornar cada dia mais . 
frutuosas a "Ação· Cato! :ca" é as ou
tras associações que se em'penh·am 
eni auxiliar o apostolado da Igreja. 
Pois alem de admoestar-nos que é 
com fervorosas e· continuas orações 
di-tig:das a Deus que havemos de al
cançar o auxi_tio 'divino,: sem o. qual 
estã claro que os. homens trabalham 
em -vão, - deve-se · notar tambem que 
vossa instituição nutre e fomenta 
aquela vida· interior que nos ti!I-C co.n
tinuamente a Deus· e é como.'ô alen
to tSObrenatural . de um verdadeiro e 
solido apostolado, _ 

Alem disto pondo todos· os meses• 
diante dos olhos dos seus membros 
as necessidades particulares d;i lgre, 
ja, e excitando-os a oferecer· a Deus 
suas orações e sacrifícios para acuc!ir 
a -elas,. desta man.eíra• .. màve certa
mente aà. aimas dcs assoclado.s ao ze• 
lo apostolico e os prepara, forma e· 
ap·arelha · para o reto desempenho 
desta atividade. Ainda mais: r'evan
do:os outrpssim a· oferecer ao T_odo 
Poderoso os trabalhos e sofrimento-s 
de ·cada dia pelas · necessidades. da 
Igreja, tra·nsforma·lhes fodo o ·curso 
da vida não só e,m impetração e re
p_aração, mas tambem nas obras de 
apostolado que · todos podem facil
mente ver, Em tal mat•ria nos pare
cem dignos de g~ande louvor cs pe
riodícos . denominados_' "Mensageiros' 
do Cpração de Jesus", publicados em 
mais de quare,nta línguas e que tão 
bem merecem da Igreja. 

IV PARTE. O APOSTOLADO DA 
ORJ,\ÇÃO, COM SUA FORÇA OE 
UNIÃO, TEM GRANDE OPORTUNI
DADE NOS NOSSOS TEMPOS DE 

DtSCORDIA 

E principalmente nestes tempos 
em qüc os povos,· separados pelo odio 
é- pela rlvalidad1:, tãó cruelmente se 
deglad'am, esta . pía-associagão C:is
tili.gue-se por uma atualidade pe
cu·liar e uma força especial para con
ciliar os animos e consolidar es~a 
ltn ao. Pois que ·nascida da ca;,ida· 
-<le e· destinada a fomentar· a. c.arida
cle e a procurar a salvação das almas,· 
atrai e leva os an'mos dos seus mem
bros de qua:squer nações, ra,as e 
lin~~as, a pê,~· em pratica e a realizar 
por meio da mesma oração comt.:m,. o 
mesmo · 1deal de a:,ostolado. Alem 
disto estreita Intimamente e de· mo
,d~ particular OS seus esquadrões SU• 

plicantes com . o Vigár:o · de Jesus 
Cristo não s6, como acima. d ssemcs, 
porque todos os meses oram pela sua 

vavel costume que certamente nos é 
gratiss:mo, Per ín.lciatlva da vossa 
associação, celebr.1-se todos os dias 
n, mundo. inteiro o Sacrificio Euca· 
ristico. pelas nossas intenções. 

'Apraz-nos ver assim renovado_ o cos
tume dos cristãos prlmltlvos, que 
·perséver;ivam em · santa oração pelo 
êJ.:imeiro Vigario de Cristo: "E a 
l'fj'rejá faZia incessantemente oração 
a Deus por ele" (11), 

·Esta _união fraterna das almas, que 
une os membros entre si; consuma· 
se ·naquele que é o. ".Rei e o Centro 
de todos os corações" (12), isto é no 
dívinlssimo Coração ·de Jesus, ao· 
qual. eles se consagram, no qual vão 
tiaurlr a vida e a força aposto(lca, ao 
qual veneram de modo particular· e, 
em cuja comunhão ajuntados,. ofere
cem a Deus suas orações e seus ·sa
crificios. 

V PARTE. ACEITAÇÃO E DESEN· 
VOLViMENTO DO APOSTOLADO 

,DA ÓRAÇÃO. 

0 Sendo ·portanto tão. abundantes cs 
frutos de salvação que esta abençoa
d'\ associaçã'o produziu' no. decurso 
dos tempos, e esperanclo-se cad.a dia 
al_11da mais libundantes e abençoados 
não é. para as,lmirar que nossos _Pre· 
decessores a-tenham !fistinguido com 
os maiores- . elogios .. Tambem Nós 
mesmos; que desde o começo do, nos
so Pontificado,. lhe demonstramos·_ es• 
pqntaneamente nossa benevolencla, 
não ha ·multo, na Enciclica ·"Mystici 
Corporls Chr;_sti" quisemos recomen
d:t·la com o ma'or empenho "como 
ace:tissima a Deus" (13). Com 
g·r!lnde .con&olação. e gózo de espíri
to vemos que estes exercltos · de su
plicantes penetraram por· quasi ,to
das as. partes do mundo, onde quer 
que brilhe a luz da fé e opere a ca
ridade cristã, in_troduzidos com o au
xilio dos B'spos·e:dé·um e outro C!e. 
ro em 1,300 dioceses aprox:mada· 
mente, e em um numero quasi 111u• 
·meravel de paroquias. Assim. é qye 
esta .vossa obra prosp,era nas regiões, 
da Europa e da America, como nas 
terras da Asla, da Afríca e da Ocea
nia, e até naquelss plagas glaciais 
onde ha pouco raiou o esplendor dà 
14-z evangelica. Da mesma mane:ra. 
vigora e floresce, não _s6 nas casas 
r_e!jg:osas; nos, sagrados seminarío.s, 
nos colegios e ginaslos, mas tanibem 
nas oficinas, nos c:uartéis,. nos hospi• 
tais,- e· até nos p·roprios carceres e 
prisões publicas. De ia! modo quo 
estas pac:ficas falanges da oração 
alistsm em suas fileiras 35 milhões 
de ass'ociadcs. · 

Não é com menor consolação que 
vemos --,- alem da Companhia d.e Je· 
sus, em cuJo .seio nasceu· e se criou 
esta a:isocíaçiio, desenvolvendo-se 
ccm:tante e louvavelmente com pro• 
Véit:> s~mpre mllíor -. cs v_enerand.os 
Prel~!fos e nt'.merosissimos1 Sacerdo
tes cio Ciero S:icular e Regular -es· 
f0:rçé:lr~::;e, coC:a um ~a ·sua parte, com 
toc!a a clilif,!er~cia e boa - vont_~de, 
unindo suas f~r~as para. propagar, 
fomcn~ar e d.r:gir :e'~tà piedosa _!IS' 
t.ociação. 
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COMEMORA SE , HOJE O CENTENARIO 

DO -APOSTOlADO . DA ORACÃO 
(Conclusão da l.a pag.) AS COlllfüUORAÇõES EM CURltIBA 
No dia. 3, domingo - data-centenaria 

- deverão cantar solene "Te Deum" Elri. comemoraçÍio ào primeiro cente
em ação de graças, rezando-se com· os n~rio \do Apostolado· da. Oração, a Ar-
fieiJl a "Consagração do genero huma- quidiocesé de curitiba_promoveu nos dias,. 
n:i ao Sacrati.ssimo coração de Jesus" 30 do' novembro, 1, 2 e 3 do c(lrrente, um.1 

(Ord-.:> Divlnl Oficii; ~~XIV). , solml.ssimo Congresso . Mqµidioc-esano 
Na Catedral provisori.a, Igreja· de po~ Centros do .. Apoitolado da Ora·ção. 

Santa I(!genia. di_a 3, · àÍ? 20 horas, es· O· triduó préparatorio obedeceu ao se-
tas comemorações serão oficl/idas pelo guinte programa: 
E;.;mo. sr. Arcebispo Metropolitano. 

·ru ordem de S. Exéla. Revma, - s. 1.o rua - 30 de n"ovell}bi·o, 7,30 hs.: 
Paui,, 28 de· novembro de· 1944: - -coa . Mi.sl:a,. oficia.da pelo Exmo. Sr, Vigá1·io 
nego Paulo Rolim Loureü·o, chãnceler' .. · Gefal .ll,toril;, Lamartlne c. éle Minnda:, 
dll ArcebiJlpado." Alocução ao. Evangelho sóbre a, abertu

• intenção que ll1es é proposta ·1r.âs 
1ambcm porque, desd_e ·a origem da :EXORT~,Ç,àq' Ê 'CONCLU.$Ã0 DETEI:.MINAÇAO DO REVMO DIRE· 
"· 1 ·obra, os socios costumam .red• . TOR AF,.QUIDIOCESANO 

ra .do Congresso, pelo Rev1rio. Pe.-. ~oles
·1au Falarz. comunhão geral nas !ilten
çõss- ·do- congresso. 15,30 hs.: sessão ge-· 
ni! de· estudos ~ na Catedml Metropo4 

1itana. T~es: "O Coraçã.o de,'Jesus e a; 
nossa vida sobrenatural ·, por Dna .. Este. 
da Costa Figueiredo, 'Apostolado da. 
Oração, poderoso meio de slllvação das 
o,lmás:', ·. ·pelo Revmo. Pe. Vicente Vi

. tola: Relator da sessão, Revmo. Pe. Bo• 

lher' .os cha)nados "Tesouros Espiri- écir:tini.i'àf · portáiito, '<_liletoi _.filhos, o Rcvmo. Padre José Visconti, ·S. /, 
tua is" e oferece:IQS a .Deus pelo· J:"as-- Vós tod_,os q_ue ten~es. parte nesta pia Dirztor da .Federação Arquldioc.-esana do 
tor Supremo· da lgtcja, _Ainda nest~á asc_c::iaçiio, a p,ogrecl!r cada . dia, Apostolado da Oração. a.pelou a todos 
ultimos tempcs em que se agravaram·'·, com t::do o empenho, no caminho en:i os Centró.s Paroquiais d1 Arcebispado, 
os trabalhos e· angustias do Pai' ·co··· 'tão boa hol'a c11cetndo; Continuai a para que .se voltem intensivamente às 
mum das fiéis, foi introdu.:ido um !ou· favorecer ê:'cm tcC:as· .as forças e pro- comemorações do ceiltcnario, que pro,s-

pagar por toda a .parte eGta institui·' seguirão •atê junho proximo. s. · Révma. 

Exm~. Rvmo. Arcebispo 
ção da qual. C:iz:a nosso Predecessor recomenda particularmente aos centres 
P:o X, de feliz memoria, '.'que nada paroquiais, ,que, ao lado daci MiJlsas. e 
era mais util para sanar tão grandes comunhões qúe se celebrarão na passá_. 
e tão diversos ma:es que _afligem a ·gem da 'data, proni'ovam tambem sole· 
soéiedac:e· do genero humano" (14), ne .. ·Te Deum" em ação de graças l)'elo 
Continuai com pronta e. diligente completar-.se o prL"lleiro vitorioso seculo 
alacriciade a empregar todos · estes do Apostolado da Oração. Essas _.solcni
meios para poder ·desenvolver e di- dades- deverão ser precedidas de solene
tàtar o Reinado do Sacrat'ssimo Co· tríduo com pregações. 

leslau Falarz. ~ Benção. do -Santíssimo. 
20-.00 hs.: sessão de estudos para ho• 
menii ..:.. no Colégio santa Maria. Teses: 
"A devoção ao Coração de Jesús e os· 
êrror. modernos",· pelo Dr, Orlando de 
o. Meno. ''O Rejnadc, do coração· de 
Jesus nas Familiàs", pelo Revmo. Pe. 
Je1'ónimo Mazzorotto. Re,.,,or; Pe. , Bo-Metropolita no 

(Conclusão da 1.a pag.) 
' . . 

Aült.AUt:IJIMENTO DÁ- l'.ll!ULUAVI!. 
DE DIREITO 

No dia ·2s ·de novembro pp., S. Excia. 
·o Sr .. Are1lbisp~ Metropolitano de Sãó 
Paµlo foi visitado por uma comissão de 
prnfessore-.s da Faculc!ade de Dlreito da 

· Universidade de S. Paulo, que, em no• 
me da congregação, foram agradecer às 

. elvgiosM · . pa)avras com· que ·s. · Excia. 
Revma. · .;audou aquele tradicional esta

. beleciinento · de ensino, -em sua Pasto-
ral. · 

VISITA. DA SOCIEDADE' MARONITA 
DÉ BENEFICEN'CIA 

As 17.30 hOras do dia 27 .PP,, S. Exciai, 
-Revma. . o Sr .. D. carlos Carmelo _ de 
Vasconcelos -Mota. reéebeU'. no Palacio 
S. · Luiz, a. visita _coleti\ia. da Sociedade 
Maronita Je Beneiiélencia .. Colllparece
ra.m Incorporados ;i. Diretoria, o Conse
lho e grande numero .de associados que 
testemunba1·am a. s, Excl.a. Revma. o 
seu ,carinho. e ~evérencia. Recebidos ca
rinh0samente por. s. Ex.eia.· Rcvma:, de-, 
coi·reu a ;i.udiencia na mais amistosa. · 
cordialidade, . despedindo-se os membros 
da.. Sociedade Maro11ita de_ ·sei:iefü:iencia. 
às 18 horas. 

VISITA AO SEMINi\RIO- DO 
ll'IRANGA 

Ontem, dia · 2, . o Seminario Central 
da Imaculada · Conceição do Ipiranga · 
homel)agecu o Exmo, Revmo. si·. Arce-

CONGRESSO EUCARISTICO EM 
MOGI-MlRIM 

CA~TPJN.-\S, r AS.\PRl~SSl - Noti~ 
elas df'-. :Mcig~-l\lirim informam que ··1fL 

fonur ini'ciados na.quéL-1.. ·tocali<htd(~. ,,s 
preparativos LJara o prox1 mo·· ~O'ngrcs
so l!Ju(:aristico, c;ue st. realizará. e1n 
.Juú,hr: <1~·· 19,15, 

PH'IMEIRA -JORNAUÁ' -BRASILEI-
RA -:DE BROMA JOLOGIA , 

.Será· re t'!zad,· nesta càJ,ila.l, no pri• 
ineiro ::;emestrt1 <lo t.>roxln10 ano, a l.a' 
Jornada ··Brnslle-it·~ cl.,. · Bronl~.t.,ilog'l;r. 

P~ra orgHni:rnr e eour'rlén<!r as va
rias sec~f)f>:-l. <111Á r~omprfif'nrlPrfin: a .J<,r
n_a<la Bromatologlca. foi', crla;Ja uma 
~-ô.rnis.são 1.1}>,:í .. cut.iva .. ctue serão 'lS., re
prosenta.nt~~ ,tas enlldactes oficiais e 
pí·ivada:s.t 1111t-"ressadas .no aBsuuto! 
(A!3APRESS)_ 

bispo Metropolitano. As 18 horas, o 
Corpo Docente ofereceu um jantar a S. 
E:,cla. Revma. As 19,30 ho1-as houve 
Cintia, Visitador Apostólico dos Semi
naric,, . .saudando a S. Excla; ~vÍ)ja;'' o 
Exmo Mons. Manuel Pedro da. Cunha 
Coimbra, visitado1· Apostol!co dos. sêmi
narios do Brasil, e· Reitor do_ Semina
rlo do Ipiranga, e, em noiríe ,do cor
po discente, um _aluno. S. Excia, o Sr. 
Arcebispo ,.agradeceu ·com palavras co
movidas . a homenagem · do · corp'ó Do

. cente e dos levitas. 

.NOMEAÇÕES FEITAS l'OR S, EXCIA 

Em data . de. 30 de novemtiro pp., o 
Exrno -Sr, Arcebispo Metropolitano, fez 
M seguintes nomeações parQ, -os cargos 
dJ Governo Arquidiocesano. e do Tribu
nal 'Eclesiast!co da Arquidiocese de· São 
Pa,ulo: 

Govenio Arquidiocisano: 
Viga.rio Gerai. em ~avor do Exmo. 

Mons. Jos_é Maria. Monte.iro. 
Provedor geral _da Mitra; em favor do 

Exmo .Mons. Dr. Nicolau ,Cosentino, 
Chanceler. em favor do Revmo .. co

nego Paulo Rolim Loi;.r<'lro. 
Vice-chanceler, em favor do Revmo. 

Ccnego Roque · Vigglano. 
Diretor do arquivo , em fav91· do 

Revlilo. Padre João Kulay. 
Protocolista, em favor , do Rcvmo. Sr. 

!?e. Emesto. cang·ueiro. 
....-.. Tribunal Eélesiastico ela 'Arquidio• 

ces~ de s. Paulo: 
Oficial maior, ·em favor do Exmo 

Mons, Dr. Nicolau Co.sentino., 
Jui?. instrutol·. em favor do Exmo. 

Mons, José .Higtno d:! campos,· 
Juizes pró sinodais, em favor_ dos . 

Revmos, _Mons: Dr. José Procoplo de · 
Magalhães, Mons. Dr. ·J<Jão Batista 
trartin.'.l l,adeira .. Mons . Dr.. ~an_uel 
Pedro cta· . culi.lia Cintra.. Mons. Fran
c1sc, Bastos Mons. Dr. Mantief -t:orreia 
de 'Macedo, conego Dr Lui~-- uonzago 
do Almeida e Pe. DL Luli Artu1 fticcl. 
Riccl. 

Promotor de Justiça, · em .favor do 
Reverendíssimo Padre Vic,.nte M. Ziom. 

NotariU11, · em · tavo1 dos Bevmos. co
nego Paulo Rotim Loureiro e. Conego 
Roque \Tlgglilno. ' 

Oficial de Justl~.a. em favor do 
Revirio, Padre João Kulay, 

Meirinhos, ·em ·favo, 'ctos Srs. Romeu 
Jullo Salvadoi , e Hilarlo J. Cueva. 

Secretario particular de s. Ellcfa em 
· favor· do Rr,,vmo Padre Ma1,uel inocens 
cio dÓs 1sàntos. · 
· Secretario do -l?alacio Epl.scopal,. em 

fa \,c,r . do Revmo. J:>adre Luüi · Gonzaga 
Micle. · 

r~ção · de Jesus, · Nenhuma outra ocasião se apresenta 
Nós ardentemente desejamos e fa- como mais propricia para ·o cunho 

zcmos votos a Deu·s que este exe!'ci· eminentemente piedoso dessas comemo
to quasi inumeravel de suplicantes. rações. O mundo, cont"}agrado necessita 
não só cresta em numero ele solda-. de paz e de justiça. E não é' outro o 
dos mas· tambem que aumente em programa do Apostolado, na. sua _cl'u
vir~ude e valor sobrenatural. . Que zada pela união de todos os homens em 
se, inspire e se avigore naquele zelo· CriJlto e. pelo aperfeiçoamento de .sua 
inf:amaclo de oração e de reparação vicia lndivldual, familiar e· socla:1, que 
q1:e J)énetre a vídà inteira do_s se1.1s trará o reinado do Divino Coração a 
membros,, seus pensamentos; pror-o· _todos os 'povos. · 
sitos e desejos, de tal maneira -1ue Ao mesmo tempo, deseja o Padre 
eles proprios ''.Já não sejam supli- Diretor que as preces que se dirijam aos 
cante· mas suplicas" (15); naquele cêus nrssa. data. tenham um carater de 
ardor de impetração e reparação, cii- suplicas reparadoras pelos grandes 
zemr ·, do · q 1.1al todos os cris~ãos se erx'oo em que se precipitou a sociedade; 
.devem imbui~ cada dia mais - co• par., 'Que assim a miliericordia dÍvina 
m0 havereis de pedir no proximo sane todas as négllgenr.iàs ·que se tem 
mês' de dez~mbro,- segundo ·a nos- Jamentavel e acentuadamente assina-· 
sJ intenção, que jâ vos foi anunéiadâ lado rio cun1prime'n•, dos deverés .. da 
conforme o· costume. ,huma'nidade para. com· seu unico e ver-

. dacieiro Deus'. Que assim felizmente aconteça; 
·cem O fav'or de l)eus, fa~a a Benção , E nada melhor nesta expressiva é 

· grandiosa. comemoração, que o fort'ÍlleApostolica que, com a maior efusão 
d, alma e c.o·mo peiihc,r das graças cimento dos qua.droi. uo A1>0Stolâdo. 
·celestes e prova da ·nossa paternal Dados oi; seus nobres fins e o seu cara
benevolenr:;-a, conced~mó·s a Ti, Di· te,· ti;,o fiel as diretrizes da Igreja:, tor• · 
feto Filho, e a. cad_a um dos direto· na-se mister que toctos. os c,ttollco,s ln-
r,,i,, zeladores e àssociados · desta corporem •se as suas fileiras. ·confonne. 
p 'edo.sa assoe ação. a expressa vontade dos S<iueranos· Pon-

Dado em Roma, ;u,nfo de São Pe- tificcr, em partkular de, Leão ·XIII, 
dro, no dia 16 de_ junho, festa do Sa· Pio X, Bento XV, Pio Xl e Plo XII. 
grado fora!,ão do ano de 1944, 6,º do Portanto, um belo " frutuoso trábaJho, 
nos~o I Pon.tificado. · segundo esse desejo e orrentação -do 1,n-

PIO XII, PAPA 

* 

N. - Os· -subtitulos ~ão da Reda
ção do "Mensageiro do Coração tle 
Jesus"," -

(1 l Rom. vm, 26, 
(iJ i\lattli. X\IHI, 19. 
(3J 1.ilt. Apusl. "AtJUstolatus Ora-, 

t:?nis'', d.d. atig., VJ a .. MUCCCCXXXll 
,(4) l.uc, XVIII, .1. 
(5) cr. 1. Cor .. 111, 7. 
(6) titt: ltJ11c. "Miserentissimus 

Reclemptor": .. A. A. S., XX, -pi 167. 
(7) Acta l.eonis Xfll, nag. 130: 

Litt. E:nc.• "J\I ira e ca'ritatis" 
· 18! · Litan. 'Lauret. 

(~) Cf. 1 Petr. IV, 10. 
(10) ::liatuta Apostolatus óratio· 

nis, art, VI. · 
(11) Act., XII, 5. . 
(12) 'Litau, Sacrat. Cord. Tesu. 
(13) · A. A. S., XXXV, p. :!46 . 
(14 J ·mpist. ar! R. · P. losephum 

. Bonhée. A A. S, Ili,' p. :Há. 
(15J Cf G!'egor. _ :\lagn, 111 l Reg 

·xi1,. 2:. Migue, í\ l,,, LXXJX, 333, ' 

dre· Diretor Arquidiocesano, está ao ai, 
cance dos zeladores, zeladoras e asso
ciados do Apostolado da Oração em São 
raulu. de fôr ~ a que todos poderão con
tribuir gran<1~mente ao reinado social 
do coração de Jesus no Brasil e no 
mundo. 

COMEMORAÇÕES NO COLEGIO S. 
LUIZ 

O. Apostol~do da Oração da capela 
d\ Col~gio S. Luiz. cetpbrará condigna
m~nte a passagem ·d0· Centcnario do 
Àpostoladv da Oraçãu N"J dia ao de 
llJVembro e 11·- ~ dias 1 e 2 de· dezem
brc. hOuve solene tríduo prepara.torio, C<lm 

r;regaçã> pelo tievmo. Pad!'e' Paulo 
Banwarth. S. J.. Rei~'r do Coleglo S .. 
Lufa. e oenção solene do SS. sacramen
to. O orador desenvolveu os- seguintes 
temas: Lo dia ...:. · Manifestação do 
Sagrado Coração de JPsus e o Aposto
lado da. Oração"; 2.o dia - "Origem e 
na.tureza do Apostolado da Oração''; 
3.o dia . - "Or&anlzação e triunfos dos 
.\postolado da Oração. 

Hoje haverá comunhão geral em to
'das as ml&58s. A tarde. das 12. e mela 
às 19 noras- ·exposição solene do san
tíssimo Sacr;tmento. As 20 hóra; Hora 
Santa, ."Te· Deum" em ação de graças 
e benção 'cucaristic~ 

1eslau Falarz. · 

. 2.o Dia - 1.0· de-.deze1nbro. 7,30 hs.: 
Missa, .oficiada pelo Revmo. l'e. Ladis• 
tau. Kula. Alocução ào . Evangemo sôbre 
a "Eucaristia e ó Aposfolà:<;J<i ._da Ora
ção"; pelo Revirlo. Pe. Ge1·aldo Fernan
des, CMP: Comunhão. Óera.J reparadora 
da primeira. sexta,felrà : 1'5,30 horas.: 
Sessão geral de estudos ~- na catedral , 
&·lctropolitana. Teses: "As promessas do 
Sagrado Coração de· Jesüs", por Dna, 
Iracema Bello. " Oração, Óbras e sofri• 
mentos na fórmula do orereclmerito do 
Apostolado". pelo Revmo. Pe • .Frei 
Acurcio Bolewerk, ·OFM. Relator da. 
se:ssãu·, Revmo., Pe. Ladislau Kula. -
Benção. do Sàntis$1mJ e solene Hora.· 
santa, 20,UO hs.: sessão, de estudos para 
homens - no ·colégio santa Maria, · 
Teses: •• Vantagens. espirituais do Apr>s• 
to lado da Oração". pelo D1.·. J'osé Car
los de Figueiredo. "·o ÁpostoladÓ da 
Oração nos documentos da santa Sé", 
pelo Révmo. Pe. Bolesiau Falarz. Reta.; 
tor da sessão. Pe. · Isidvl'O Mikosi. 

3.o Dia - 2 de dezembro. 7 ,30 hs.: 
Missa, of!clada pelo Exmo. Mons. Mau
rício Dunand. Alocução · ac Evangelho 
sôbre a ·• Eucaristia, vil1culo de unidade 
_das _almas", pelo Revmo. Pe. Dionlsio 
da sina. Virgem. e. P. comunhão. Ge
ral nas intenções· do santo · Padre. 15,30 
hs.: Se:ssã<> gerai de estud01, · -· na. ca
tedral· Metropolitana. Teses . "Atividades 
do ApostoI.ado da oração", pela Srti. 
Leonor Castellano. "Apostolado da Ora•· 
ção. e formação 'de Juventude", pelo 
Revmo. Pe. Isidoro Mikosz. Relator da 

·sessão, Revmo, Pe. f'rei Tarcisio Maria, 
OMC. 20,00 bs.: Sessão dP estudos para 
hOmens - no Colégio Sa1,ta Maria. 
Teses: "Influencia sóciàJ da. devoção 
ao· Sa.graúo Ceração cie ,Jesus". pflo- Sr. 
Martiniano de castro. "o Apostolado 
da. !)ração entre· os homens", pelo 
Revmo. Pe. José Gonzales, CMF. Rela
tor da sessão. IÜ:vmo Pe. · Artidórlo · A. 
de Lima_, CM!'·. 

O programa cie hoje, dia do encerra
mento é o seguinte: 

A,; 8,00 ns:: Solene Missa campal, 
diante da Cate_dra.l Metropolitana. ofi• 
cladà por S. Exta. Revma. .o ·Sr. Arc-~· 
blspct Metropolitano D. Attlco Eusebio 
da Rocha. - Coir.unlião Geral do 

'Aµostolado da oração,·· associações, :co
légios e fiéis pedindo a 'paz un_iversa1.· 

·As 15.0U hs.: Procissão trl\!nfal corri 
li imágem do Sagrado coração de Je~ 
sus. - partindo da Igreja. do · Bom · Jesus. 
para a catedral. . Solene encerramento· 
do congresso.' consagraqão · dos Cen• 
tro~ de> Apostolado ·ao ImacuJado cora• 

. ção de Maria. Te Denm e Bênção d~ 
Sa.ntissimo,_ 
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-T E A ·T R O S E C I N E M. A S 
PRQ :GRAMAS. D E HOJE 

f> RIME.li'OS E,?ÇlB(IJORES , 
'· . 1, ' . 

ALHAMBllA ~. Comboio pár~' o. leste, cóm liümp]lrey 'Boiar!(,..: Âl'A 
Ave!lture\i'os-do Ala$ka, com· Tom Neal, - D. · ,:, 

ART PALA.Oi ó: ;._ .. Perseguidos; cóm, ·Erro! Flln. :... AMC. ' ' 
BANDEIR.t'NTES ..._ Forjl;\·de l:rerojs, com Ron.a,ld,Reagan, - AP'A. 

. BROADWAY - 4 forç~ do coração,. com .RoddY MacDoweU. ;... A • . · 
IPIRANGA, :- D.e amor tambem se morre, co11i Charles Boyer, ,;._ t,, 

. MEt RO - A .tllha do· comandante, com Ka.thryn Qrarsoú. - 1), .. 
,.OPERA: - Tamplco, com Edwa1'd o. Robinson . ..,. APA. 

· · PEDRO 11 - · A sereia das selvu. com Buster. Crà.bbe, - D. 
Vlngança. vencedora, com ,Tex Ritter. - A. · 

JUTZ - santa, ·com Eather Fernande:::. . . . .. . 
SAO BENTO .... Rose Marie, com ,,Jeanette · MacDónald •. - . :.tP A, 

Quarto 313, com Llonel Atwill. - A.PA. 

SEGUNDOS EXIBIDORES 

AMEnIC'A - Ali Baba e os.40 ladrões. com John Hall.;.;,· :.tl'A: 
Cancioneiro do amor, com· Alberto Villa. - APA, , · 

ASTOlUA - o.·melhor papai do mundo, com Elias AJ!ppe; -, Al"Â,. 
Encrenca slncronlzàda, com as '.Irmãs Andiews ..... AP A; 

,AVENIDA+- Punhos co11tra revolveres, com T-im Holt. - All1C,, 
· Noite sein lua, com Henvy 'l'ravers. - A:PA. . · 
BABILONIA -- Ma.ldiçáo do sangue· de pantera, com Simone Simou; - 1:J~ 
. Louco por salas, com Judy Garland. - APA. · 
BRASIL -- Rosa, a. revoltosa, com Betty Grable. - 'D. 
. ·Pantco na.' Bll'mania.,coni /Jan• carney, - A, ' . , . . 

BRAZ POLITEAMA .,... E o, espetaculo continua, i::om. Eddie C&11tor. ,_, IJ. 
Vlag_em perigosa, com Eric Portman ....... AMC. · . . , , , · · . 

· CA:MBUC,I - Dez pequenas para um homem, com Ollvla. de Havtlland. -.AP.tl,, 
. Meu reino por· uma cozinheira, com Charles· cobum. - D, j 

· CAPlTOLlO - Vagaiume, com Jeanette MacDôn~d . .;... R; . 
];:>!)ema de· medico, com· Warner Baxter. - APÂ. . . . 

CARLOS GOMES - Mulher de verdade, co_m Claudette_ COlbe.t • ..;.. r,/ ' 
CINEMUND! - Sargento imortal, com Henry Fonda, - R, 

Batismo 'de fogo,.'com Willlam Boyd. - APA. 1 
. . Letra acusadora, com ·Eddle Bracken. -' D. . · .. 
COLISEU .:..,'Mais forte· que a vida, com Dana Andrews ..... ..(f..!. 1 

. Duàs .vidas, -com Irene Dunne. --: A.PA. ... . . , . · · 
COLOMBO :- Ninguem escapara ao casttgo, com Marsha.·,Hlmt.""' .tl'A., 

- E's· tini felizardo Mr. Smith, com Ala11 Jones. - ,::, · 
COLON - Idade·perlgosa, com Deana Du1·b!n. -· A. 

Palheta da v(da. com Monty Wooley, - APA. 
CRUZEIRO - Louco por saia;,, com Mickey Rooney. - APA, 

· . Ml)l'alhas de Jericó, com Red Skelton. - D. ·. 
ESPER.IA - Quarto dos honores, com Leslle Banks. - APA. 

Erros da Adolescencia, com Frankie Oarro . ._ .A.. . • 
FENIX -: Sedução de Marrocos. corri' Dorothy Lamour. - APA.'· 

Branca de neve e os 7 anões, de Wa.lt D!s11ey, - A. · 
•GLORIA'_; Quarto dos horrores, com Leslie ·Banl;ts. - APA, 

Erros de adolescencia, com Frankie narro. - A. 
. HOLT,YWOOD .:. Sonhando de olhos abertos, com Dannq·Kaye. •' D. 

França· eterna, com Ral~u. - R. 
IDEAL ...... Cannen, com Nini Marshall. - APA. 

eapltão aventureiro, com José MoJica. - R . 
. IR.IS'....., Branca de neve e os 7 .anõe~. de WaJt.Dlsney. - A. 

Expressode -Bagdad Istambul, com oeorge Raft. - APA. . . 
1/'lRANG,t PALAOIO·-,.. Um cavalheiro do 1ml, oon\ . .Frank. 1'4organ, - A, 

Souhos dissipados, com Lew Aydes . ..,. A. 
LUX - Ama.zonàs dos ares, com Loreta Young. - APA. · . 

Meu reino por uma cozinheira, com Charles Coburn; _;, 1). · 
MODERNO - Estranha passageira, com Betty Dav!es. - R. 

Pode ser ou _estã dlficll, com Jlmmy Durante. ..:. R. 
OBER.DAN '-,- Canção de Napoles. com Nino Nello. 
.ODEON (sala azul) - Odio que mata, com l.,aird cregai'. - D, 

Trá:gico amanhecer, com Jean Gabin. - M. · . . . 
ODEON {sala vermelha) - Sob duas bandeiras, com Ronald Colman. - Al'A; 

, . S meninas endiabradas, com Deanna ourbin ...... · A. · 
OLlllf PIA - Ali Babá e os 40- ladrões, com John Hall. - APA. 

,A mulher sempre vence. com Allan Jones. --- APA. 
PA.l?AIZ.O ...... Ceu- azul, com Oscarito. - APA. 
. Caçadora, ele maridos, com Dick poWell, ·-- D. 

. PARAMOUN'1' -· Jane Eyre. com Orson Welles . .;... · R. 
Viagens perigosas, com Karel ·Stepa.nk ..... AMC. 

PAJUTODOS - Assim é a gloria, com Wallace l3eery, - APA 
,. Muralhas de Jericó, com Re<l Skelton. - D. . 

PAJWQUJAL (lplranga) - Suez, com T7ronne Powe1·. - APA. 
. Cançá9 da se~ra, com Ada .Duez. - AP A. 

PAULISTA .-.. Jane Eyre. com Orson Welles. - R. 
: Dllétna de medico, com Wamer 3axter. - APA. , · . -

PAULISTANO - Ladrão que rouba ladrão, com o Gordo e o l\ta:gro, ·- .n. 
. Legião branco, com Claudete Colbert, - APA. . 

PENH·A .- Mercado negro, com George Brent.-. APÀ. 
· Doutor em amores, com Parlck Knowles. - D.. , 
PUUTlNINGA ..;.. Sob duas bandeiras. com Ronald Colman. - APA. 

· Piloto n.o 5, · com Ro.bert Young. - AMO. 
REC'REIQ (Centro) ..;.. ·a joga.dai-a. com George Brent. - R. · 
. · A ltil do noroeste, com Charles Starret. ;_ A. · ' .. · 

Re.it·;_ A. ponte de São ·Luiz .~ey. com Lin Bary, -· Al'A. 
:' ·Henry na casa dá inwnia, com Jlmmy Lyddon., - 0 APA. 

RlALTO_·- O solàr .das almas .perdidas, com Ray Mlllaitd.- - · 1,i. 
- A .lua a seu alcance, com F11ank Sinatra.·- APA. 

·.no!AL - ;Piloto- n.o 5, com Francho.t '1'.one. -- AMC.. . .. 
. , Duas pequenas ,se mcé,:imq\1ia~. , com Jlnx Falkenbw·g, .-tl'Á. 
ROSARIO - Horas de tormenta, com Betty Davles. - R. 
ROX.I....,. O .abutr.e hum:i.no. com Davi Bruce . ....,. R. 

' · o· monstro,Sinistro, com Johnny Dows! - APA. . . 
$ANTA·, CEO,:(,IA - Amazom,s dos ares, com Loreta YoUllg. - APÂ, 

· Duas pequenas sem cerimonias. com Jinx Falkenburg, - .APÀ. . 
SANTA HELJ:NA - Nosso barco. nossa alma, com Noel cov;,ard. - A.P.{, 

· Exploradores .do oeste, com ·Roy Rogers. - AMO .. 
SANTO ANTONIO - Impostor, com Jean Oabln. -,APA. 

· Cáilclo'ne!ro do amor. cem Alberto vma. - APA. 
SAO CAETANQ .::... Damasco, com George Sander, ..:... APA. 

·. Torvelinho feminino, com Lupe Velez - D. 
Slf.O. CARLOS - Misterios da vida. com Charles Boyer; - p. 
· · Pà11s nas trevas, com George Sanders. -'- APA. 

sAo·GERALDO - Aves sem ninho, com Celso Gulmarãe1. 8, 
· ,Ela é da pontinha. colt' Tom Neal. - n. 

, Caminho fatal, .com John Wayne. - AP A. 
SAO i!OSE' ,..... Paixão Jmpossivel. com Hugo Pel Canil 
, Incrl"el Suzana, com Ginger Rogcrs. - APA. 
SAO Luiz - Flor dé Inverno. com Sonja Henie. - D. 

Tentação das),arotas. com Jimmy Lyddon: - APA... , 
SAO·.PAULO .._ Mais' forte que a vida, com Dana .Andrews. - AP.-1. 

. Ela q~as! matou Hitler. com Elsa Lanchester. - A. 
SII.O PEJ;)RO - Sonhando de olhos abertos. com Oanny Kaye, - D. 

A .mulher sempre vence, com Alan Joncs. - APA. . 
UNIVERSO ,- Ninguem escapará: ao castigo, com ?,tàrsha Hurit. - APA. 

Es. um felizardo Mr. Smith. com Alan Joncs, - D. -
.VILA, PRUDENTE - Paga o justo pelo pecador. com Irene Hcrvcy, -'APA. 

O alegre vagabundo, com Roscoe Ka.rns. - APA, 

TEATROS 

CASINO ANTART/CA - AÍo, alo s. Paulo, con, Eva Staccltlno,.;... Jlf,·. 
SANT'ANA- Cesar e Clcopatra,,.com Dulcina . ...,.. D. 

ÉXPLICAÇÁ.O DAS COTAÇÕES 

· A. - ACEITAVEL - Filme que pode ser visto por todos. émbora sen1 'pro• 
B. - BOM - Filme que pode ser visto por todos com proveito moral; 

ve!to moral. 
AMC. - ACEITAVEL MENOS PARA CRIANÇAS - Filme· que pelo e11redo 

ou cenas pode Impressionar o JUblico Infantil. · · . , 
BPA ;_ BOM PARA ADULTOS - Filme que· pode ser visto com proveito 

moral tão somente por adultos. , · · 
APA, ,- ACEITAVEl PARA · A!)nt TOS - Filme que pode 3er visto ·tão 

soment.e. oor adult"s embora ser, prove;,o moral. . . ·. , 
R. - RESTRI'I'O - Filme que pelo enredo 'ou cenas. deve ser estritamente: 

reservado a pessoas df". soliaa tormacão moral e religiosa.. 
D,. - DF:SACONSF:LHA VEL '-· Filme que oela g,•ave inconvcnlencia. do c1u·eão . 

ou cenas. deve ser evltado ,ior qualquer ,mblico. · 
M.-:- MAU - Filme prejudicial para qualquer publico,. 

, NOTA: - .!!: imbnrtante que o espectador não se conténte c01n a simples cota-· 
· . · cãn elo filme ou da oeça de teatro, mas qur procure .:onhecer pelo 

menos algm,s detalhe~ da critica Isto justificara ··•ria cotação· que 
afirmada sem nenhum co111e11tarlo · poderá pare<:e1· injusta,· e· so
bretudo com a leitura de uma analise que põe• em relevo os ele• 
mentas ·nons ~ maus do Cilme o. espectador pouco a pouco. educarâ 
sua conc1enc!a e aprendPrâ a 1u•1:::ir por si mesmo os out1·os filmes 
que lhe forem apresentados. 

O boletim da Orientação Moral dos Espetaculos contem uma 
critica detalhada de toC:os os fllmes exibidos. em s. Pauto. li: publl-
cado semanalment.f e ~ assinatura anual custa Cr$ 25,00 11a. ca
pital e CrS 30.00 para o Interior. Informações na. Assoclação dos 
Jornalistas Catollcos, a rua Quintino Eocaiuva, 176, 3,.0 andai·, 
sala 297 - Fone: 3-7760. 

PARNAl'BA - PIRAPORA - CABREU'VA 
- SALTO - PORTO FELIZ -

. . Á -:;:;;r--j) 

Jlf fO-VMCaossao PaUJ,O Pl!OQ~'1~ •. 

- IJU' 

l'ari:idas: 7,00 -17,40 - \.'.hegadas: 11,00 - 18,40 

RUA' 00S PROTESTANTES, 194 - l'ELEfONE: 4!4248 
SAO PAULO' 

[od_o J.!atólico Deve Ler. n LEGIONARIO 

í; E G I .O N AR l O 

N o.t í c,i-a,s • -- _____ ., ____ ¼ EMi>'fit:ZA'c·~Uj'ô~;~\11AçAQ 

S. PAULO -SA.NIT:OS ·LTD~: 
MINAS GERAIS 

C:O:\'TltA.liIOS .t. ''SE)IANA INGLESA" 

B.l'JLO Hot-dzoNi'E,-. (A.SÂPRE$S) 
- A Assoclaça.o, Comercial -do Estádo 
1nanl!estou-,se contr.S:ria é. 1n:it'ltulçáo
,da. :semana. Inglesa,'•. 

os . comerciantes da. ·()a.pltat, 11,lega• 
~am ,er impratlcavel a. medida no ·.mo• 
,mento, segundo argumentos apresen,• 
tadoii por'. ,diversos, diretores d.a ·entl• 
da:de· patronal contra a.' répresenta.t~O 
encaminhada· p·ero Slndlêato do~ .1!,'in~ 
grega.dos 110 ·comerc!oi · 

TERRITORIO · DO . ACRE 
BOLE'l;I~l OFICIAL, 

RIO BlUNCO (ACRE), (.ÁSA• 
Pl:tJ:,;SS)' -· o ·. coronel Silvestre GQ·· 
mts, Coelho assinou um ·ato, -tran~~ 
!ormalido o jornal "O -Acre" ein bóJe.' 
tim oficial, pa,i-a. publicagM ei.ctusl· 
;,·a, dos atos do, governo <lo 'J.'errltoi-10: 

C_EA R'A' 
o·no~N.\ÇOES 

:'FORTALEZA,. (AS'Al'.!UlSS)' . 
Teve 'lugar nesta,. capita;!· .a soJenida, 
de da. ·ordenação sacer4.otai de var!os
Diaconos cearenses, que coli.clu!ram 
o curso do Semlnarlo de Fodii)eza.. · 

À s'ole111<lad.o fot rresldl<!a pe'Io 
Exrho; sr. Arcebispo Metropolitano,: V., 
Antonio Lust'osa,: · e asslstldQ 1>or nu
me·rosos Sacerdotes e altas autorida• 
<les éivjs e m!lltares. · 

o· O I A' S 

to conheélda. na. loca.lida.de, !oi atúi•. 
glda, vin.do ela a, perecer afogada. em 
111,\a. 'p,roprl& . rfsld~li.e!a. A ca~a. de 
um lavrÍ,àor ,;te ,' Ba.rrelroi!; .1' oão . RO,• 
sa, foi atingida · pelàs aguas etifure• 
eldas,. O lavrador, juntamenté com 
:sua, familia, tómou um bqte, pro
curÍ!,pdo um, 'Ju_ga.r Eegqr,o, .porem no 
melo do · rlô, · d~Vldo a. forte' corrente• · 
,..._ ·.~'. embàrca.çã..o ,virou, , perecendo'' a. 
menina. ,Eúdaci;i, de 6 a.nos. , 

:btver~as ·éasas· toram. arra$actas · e · 
tnUltalÍ Iàvoúra.a de aÍ'l'OZ, feljào, ca• 

,na.:e niela.neià:·toram,destruldas e· !nu
mero~ . a11t111a.Iil domesttc9s · mortos,· · 
'l'ambem as estradas .. sotreram . serlos 
e~t,agos. 

ÇONSEQ,UENCIAS lM. TE.MPESTAI;iE. 

, CURl'.rIBA, (ASÀ!'lt~SS) - i:,a,o 
conhecidos agora os, detalhes .dás ul• 
timas-chuvas .caldas nesta. eldade, do~, 
1nlngo, O service. de ;ornécln'iento de 
euergià; .•.. eletrlca. foi , serlàmehi:e 
à!etacio, ficando- a, clda.éle' sem iuz e 
força durante todo, o dia, Os jornais 
de .domlng-o salram, ·um, é, ·tarde e ou
tro na segunda-feira, ficando paraú
zàdos 011 .b9rtdes .e tu<'lo. o · mais que 
dependia. de, energia. eletrlca. ·, Uma. 
parte dà.. ()ldad• ficou ãs escuras• du• 
rarite. a, noite, àpesa reios .es.tor~os da. 
empresa. dê eletricidade, 

AMAZONAS 
l'RJMEIRÁ . EXPÔSlCAO ESTAJ>l7Àti 

MANA:t:JS, ·. (ASAF.Rl!;SS) - .Fro3se~ 
gueni lnte·n·samente os tra.bal'hos para. 
à. lnstalaçã..o da, .1.a.'. E;.tposlç:to. c:lo . 
.Amàiiionas, ·cuja lnaugul'.il'çã,ó estádnar-
cada. pa.ra.ii9 de fevereiro •.. , · 

B ·A I' A. 
l'tE5TADÉLECIDO o• TRAJJ'EGO 

TELE;GRAFIÇO 

SAO SALVADOR, (ASAPr-tESS) . -
Ja,- ise encontra.· qua~l restabelecido ·o· 
trafego te!egrafleo com esta capital. 
interrompido ha. varlos dla11,' 0em- vir,, 
tude dos temporais desabá.dos ulti~ 
niamente. ·' 

ESTADO DO,- RIO 
' EXPULSOS··.DO 3'.o . R. r. 

C.AllIPOS, (ASAPl{ESS) -· Foram 
expuls_os do 3:o R. I. e· entregues é, 
Policia. Clc!J, por-.faltas graves, o~ '1101-· 
ela.dos José Santos Llbanlo, ll1at1o Se• 
verlno Silva., e José Branda.o :r.1en-· 
donça, · · 

.. ' . 

POLO'NIA MA'RTI-R 

Cr.$ .12,00· 
·Onllius éliariatneiltê i:le hora em liorà,entrt S. Paulo·· Santôi . --- . ' .. · .. .. ,. . ' ... 

S. PAULO 
Rua Mauá N,0 67Ci 

Fo~e: 4-36i6 · 

SA.N'!'OS 
Rua éto Cc;;ptel'ciõ N.~- st· 
- · .fonel ·t,..rn, · , 

(Conclusão da 2.ª página) D!rlgimo•Nos :pol'eni de .moao íiaili 
dia em que mais ardentes preces só ' ticular aos filhos diSs!dentes_.das 1'~ 
elevem ao Divino. Pastor da Igreja glões orientais, <fqe estimam a CJrlf 
Universal, e as almas dos jovens mais- lo. com súmá. veneração, mas ·não -l'e• 
profundamente i;e estl_mulem no , conhec.em, a autor,idade do · Con~ilioj 
desejo de obter esta unidade. To· Calcedonense, .por_.ter-ae· nelé def!nff 

'FEITO 1,)0:f,ON.tS to mais tempo, parqué estou morren- das, enfim, que ou são investidos . d.e do solenemente hiwer duas , natur~ 
· , · · do de·fo!lle e esgotamento •• ," (De ordem sagrada,ou inscritos nos exer· zasem Jesus Cristo, Consideremes( 

LONDRES; (KÀP) ~ ,'No primeiro uma .. fabrica: de' porcelana na Saxo- citas da Ai;ão catollca e nas outras tes ·que ·o decretado no Concilio Cal/ 
grande· combate · trava.do . em França nia.) " ••• · HOJe. não · fui ·· ao · almoço, Ar:iliciclações prestam um· trabalho · cedommse; ao· nascerem ·novos· erros; 

. .. pela' Divi_sã'.o:, 'Polonesa _Motorizada,. porque estou tão esgotado que -não auxmàr à Hierarquia Ecles!asúca:, ln• não contradiz a doutrina ·ao l"a.triar,-' 
UMA· Pl'.,ANTA' SERVINDO DE LA,I• dur nt · s·e;., d1"as ·de· en r"f · ,J_. b · · · ' A• -d·e,··A1.e' xau·d·r1a.. ·_ Ele,_ co· m ·e·fe·•t-. :r A~A A.os POBRl:lS D:fll <,OlA.Z, ª e . .., · . ca ... çaua · ª-' posso·. nem sequer caminhar. Marysi1, cess~temente . promov/im : nas , ora. - . '' v• 

GOfANlA, ·cASAP.HESS) . ..;.;. l!:ii:hite talha CPntra d<ils destacamentos de trouxe-me um p6Uco de comida. De- ções, nos escrlt.os, nas alocuções, a escreve abertamente: "nem tudo qu~ 
no riorte de Uolaz uma curiosa pai· a~tlto<dêi fanática "S. S, Corps'' alé- ram-nos nabos, àigumas bàfatas. e be- tão desejada união de todos os.· os hereJes dizem deve-s.e imediàta•, 
melra que ê peculiar aos, ce.mpos da• niã, os ·tanques polon~s completa- terrahas. Queridos p<1\s, se vv. p:ude- Orientais com, o Pai comuµi. i:nente fµgjr e _1·e@diai::. pois co~fes( 
q'u-ela. regia.o, culta variedade de artio- >;am a vit6ria ·al1ada na Nonrumdia rem, mandem-me ·wn pouco de man- E queira Deus que este Nosso pa· sam multâs coisas que tambern nós. 
rlzaça.o é co1,1sidera vel. ,, Nenhuma no dia 21. de agosto .pp • .-fechando a teiga, beterrabas .e batatas; pará que terna! e insistente convité seja rece· defendemos... · Assim tambem dé 
plant.ii ali encr;intrada, 1rni:. mais pre- única saída. dás , h:opas inimigas do. a$Sim possa ter umá refeição alimen- bido com benevolencia tambcm por Nestorio, bem que diga. haver dàatl 
ciosa. . qu~ ·seja, pode_1·:. 1~uha.1ar,se â Este. qe ,t\.rgeµt.,n. No dia 15 de agos- tícia no Domingot Perdoem-me _por aqueles Bispos dissidente's e seüs naturezas (signí!icando a. dife_rensa 
PelJu_ena pa.Imelrl!- ~ue ê co11 ::*la en· to as forças motorizadas do :general mais üm11. :vez lhes . pedir' .que me rebanhos, que, ,àinda que de· Nõs se- d!t carn.e e do.Verbo de Deu_s_: ·uma é, 

,tre os habitantes . ar zona p'<>o nome :(\1'aczek atravessaram o Rio Dlves em. mandem .uma blusa. Estou ·gelando e pai:ados, louvam e veneram o Pa-. a. natureza do·Ve!'bo, outra. a.·,dá car, 
<'le "dell(jê~piassa.bâ"- as-ora utilizada· d . 1 . d - d F .1 . · . 1 - , ne), nnn· tµd'o n· ão- pr·ofessa ~ono. sco 
em' diferentes aplicações Í:Je uso. do• - ois ocats ao nor. este . e a a1$·é, não, adla,nta. ma,ndar dinheiro pÓr.; triarca Alexàndnno como uma g or1a "" ~ 
mest!co. cortando assim a primeira saída. das que aqui não se };:lod~ comprar' nada; domestica. Que o preclarisslmo a união de ambas" (36) •. 

Notléias' do Mtentrlãó goiano 111• tr~s últimàS que resfavam àos \11e- E-u não sei como os meus pês ·vão _fi. · Doutor lhes sela mesti·e e exemplo . SejarNos permlOdo esperar que; 
rorm:iin que ·as, fo1J1as do e~traordl!la• m.ães par,1., escaparem, Os ·poloneses çar no próximo inverno porque :não para de novo instaurar a cóneordia tambeli} os · sequazes l\odiernos. de 
rló .. vêgetaI estã..o sendo éinpregadas avaµçaram ,então destemidamente pa- tenho sa_patos e ter(:,i que: i::aininhar naquele triplice vl11culo que 'ele tan· Nestorl-o: (i.e, afasta~o O aniIUo .de 
para·. cobrir casas,· duran.te as c~ber•. 1·~ o _SuJ' at~ Trun, C(:,r_rando O fajal gra;ndes distancjas,·do· quartel para a to · recomendou como coisa absoluta- iclé!as · 11reconcebid;1.S, : J>uscarem e 
túras. quando feit'!s segu114o ·os pre- circ"lo de ferro em volta· dos a!·e-aes ! b · · T d di _,. · _meu.te n.ecessaria, e·pelo qual o Dlvi.·· · aténtamente estudarem os escritos d~r .,. -· a nca. . o os·. os · ·as ,te,ulo ... que · · , · · 
celtos; m!l-ls .de vinte a~os. O suco apés<1r das desesperadas tentativas · 1 · 110 Fundador da Igreja _quis que to- Sfo .. CirHo) vejam- abdr·.se o. ca.ininllQ, 
dos• talos · é considera<lo excelentâ. de·- d i.. , · · ªndªf q-uize quj ometros e 85 minhas "os. os .seus filhos fossem_·. u'n. idn.,s. . da ;verdade, e slntam·se sob o .auxi·· 

ti E fl . é d. t 1 · , i as tropas da "of:>" para· abrirem uma sandálias estão em pedaços. Não po- u 
pura vo, · a. or e ª , mane ra brecha na formidável resistência dos d . · . Le t Lembrem-se ·os mesmos de que. Nõs li.o e inspiração. de Deus, novamente.· 
tostorecente que 6astam atguri1as re• poloneses. Nesta épiéa . batalha de emos i::omprar- meias. van o-me . !loje, por designio de Deus· providei1- chall1adàs ao. gremfo 9a. Igreja. Cato• 
cem-colhl·(jas, colocadas mrn1 apo~en- .. d'' . D" . _ l . . . às c~pco e tenho ,que. carrei1ar ·i,acos te, ocupamos aquela ,Sê Apostolic'a, à lica. 
to, pa:1-~ Ilumina-lo. ,fato esse c1ue d~u seis ias, ._a iv1sao pO onesa, _captu- ele ·porcelana todo o ·dia. Tenho per-
ensejo aos habitantes. ctalt a .utlJiza- ro-u cincô ·mil .alemães, iuchúndo um. dido tanto pêso· que vv. decerto - não qual, impelido Pela .conciencla do Já nada 1u.ats resta; Veneraveis- Ir·, 
cão em grande escala,. por a~r justa- general <e cento e .quarenta ·_oficiais, me reconheceriaµi. Cotovias (Nota cio proprto: -oficio, recorreu o Bispo de mãos;· senão que· nesta comempràção, 

_ men·té considerada a "tampada cios po• segundo , as .comunicações recebidas, Editor! Evidentemente aviões. al1ados) Alexaru'lria, tanto para,, defender quinze ,·vezes, secular, lmplorêmos :-o 
bré~". Não podia .pois ter ·caído eni .. melhores -- · com armas seguras a ,fé ortodoxa valloslss!mo pati'oclnlo deste Santo, 

..:asa palmeira anã, estu4a,da. pelo mãos nessa hist6v!ca · cainpanha da vâàm no .ceu dia· e noite. A outra contra os erros de Nestorio, quanto Doutor,_solí're toda a Igreja, e .princt-: .. 
sr. Nogueira .Paranagua, 1·evetr;iu c1ue N d' d . . noite, .. sexta-feh-a, é~távamos 25 no tambem . .'para que o coúseúsó'pacifi.' palmeu·t·e .. sobre·todos,.·aqueles "ue,na~ · · · r t é LI d ormim · 1â, .a ec1S1va • responsabili- , , .,_ ~ 0 seu ru O 0110 e uma rir1ueza· dade de fechar o cêrco vitorioso dos ,quartel-e so tres seleva:nta,ram não co··dos Irmãos diss.ideutes fosse co~ partes do Ori.ente se gloriam dono• . 
providencial, nele se cncontr:,ndo; ficando riem rasto elos outrcis'vintê e . mo nua.marcado ,.por um selo divino.· b ab"'lxo _.do prlmeü-o e11volucfo ou pe- aliados ·com. a inquebrantável · cora-· ,. me , cristão, i·ezando. · -.so retudê" 
ricaq,o, .uma massa ama,·ela, a· qtJal g~rh e 0 -. 5angue heroico dos soldados dois .. •>' (De uma carta. de; Essen.)- E saibam. que. Nós estamos movidos !'ara que aos irm!los e filhos· dissi··· 
não 86 é im~nsamente nutrftiya, como po!oneses. , • .. _Graças a Deus que ·.-já posso outra' d:i. mesma caridade que os Nossos dentes aconteça felizmente o· que ·ele 
de, sabor dellc_,,tli~slmo, . P!'estaiido-se vez escrever con, a minha pr6pria Predecessores; 'e com votos e: preces àut1·ora, .congratu!ando,se, eséreV!a:1 

a composl~ao de lauto• manjares. A A ·INJV.STIÇ.r\ PAR;'\ COM A PO- mão. Fui tão maltratado. que' não po- constantes temos em vista sobretu· "Els que eis 'inembros separados d<1 
'amendoa, ·rtqu1ss1ma. em oiêo, torne- · LONIA VISTA. 'col\lO AMEAÇA dià mover nem pés. nem mãos. Não d9 que - removidos com felicidade · co.i·po eclesia.stico, novamente se. uni•· 
ce todos ós prodtttos que s~ poctem ti· - pude ter . êxito nesta fuga,· mas a os a1itigos obstac,1Ios - raie enfi-m ram, e ja. nada 111ais existe que_ se-
rar cio coco da Bata ê· 0 palmltô 6- PMA O MUNDO INTEIRO · , lnim não me sucede.u .- o pior porque o dia em .que haja um sô rebanho num· pare, pela discordia ·os ministros do 
sabortssimo, sendo,. toaavla, dtffoll ele . , , t t b' t t f . - só-·· red1'l obedecendo . co11r -·.·an·1mo E el" 'd' C,. t . .,·. 37 
se_r' obt!cioq,or se achar ençrava4o no LONDRES, (IW) .~ O OSSER- ouro que · am em en ou ugir ·11ªº· • vang ,u~,' e· ris O ' { ). -

regressou com vida ••• " {cartá das 'concorde a. Jesus Cristo e a séu Vi, r· solo; . · VATORE ROMANO. publicou O se.: Oon 1antes nesta ·suavíssima espe, 
o valor da Jlrectosa planta torna-' . · Provinciâs Renaµas). gario na. terrn. ranca, de .todo ,o 'coração- uo. Senhor 

$O .e_vJd~n~e · Pllr .· oca_slão das .. secÍ!~,. guinte trecho· do discurso do· general : damolf- a:,:Benção- Apostoltca;-- pressa.· 
· · ,1ua11do milhares d.e gere~ humanos Sosiikôwski ao$ ôfidàis e· sofdádós do · · , · gio des oens · célestes' e testàmuiilla 

~~º:~~~:~~~ ci:~s~b:~~~c,:~mente nefü. !::i~:ei~:~~ºat:-./::~:~i:r,, J6t· O:.·· i.s· ·A· .. ··•e··~'. f· ·1\~é.-•. :, .• 0· o· s-,.- '·TESOUR·os.····_ ::.R-E-L··1··g,· IOS:fl., ·g,-:;::?~:1~.:s:ebt~~~~le:ºct::!:i!.i~~~;:.·;:: 
· Alem d11,ser . ..-l.t'-<'IG a,J!nien-to;,,-0 i:,ov,o· estamos enfrentando tempos· am~""'OS _. :. , ,.· ·, '• '·'-··' ,, - ,.-. . :,.:,,ma-oª e aos·rebai1!1os a· cada.um·con,, 

necossita,r('; -o'têi'iíée ií cíi'rtó;a: 'i'.>la:i,,:ia . . . ..-. . . . . " ... b .. • ~. 

anã. v·ariad!ssimas J>osslhilldades• u6-. e dÚros. Nó~' soldados polo,nési:;i,sa~. . , ·. ... , ,, ' ·,,. ' ,• . ..(,' fiad0$.. . . 
nop;icas; <lailâ'·a, su·,C'é,q>'tora'tjã:o'·i·à'>· bemq{i,que as, cdses não se .levantaml. , , , ·,[s.'-, A'RT'1STICOS ITA['lANOS · Dá.cio em· Roma j1111to de São Pe• 
clona! e 111télli:'eHté;·iJotàdá1ii'e1ffe''Cpal. u~içan,.el').t1; nos campos de.-ba.talha,_.. . ,.' ,., :' t:' -; ; '! . d~;_ .. a:9 de abril, dt>iningo d<1 _j:tes_aur• 
ra a industria tMmâ<:i~ut!fa · do· wos;• · • mas-, tambem na luta pela exJStên.. , . re1ç~o de Nosso ·senhor Jesus Cr1~to, 

· .. · ,, .. , .,,,.,,da..,.segu1·ançaegrandeza. Eu,cr,eio , ______ doano,de1944,se:i:to-ão.~çssoPcn•, 
p ·A R'·A<N.·A' -- · que .,es,t,á .guerra' nãó. pode. tàmina1· , tificado. 

ll'iUl'iD',\'Ç,\o ' 
l't!l~l'l'IB,\, (ASAPiu;ss) - 'A 

maior enéhente· ele que sete111 noticia · 
no.s Últimos Li ànos; ati11glU a ,:i~!-. 
nha. ci<lade do 111orrctes, sitúàda pro; 
ximo ao litoral. ., · . 

Ce"<:ª de <l.uas·. froras :ela mad.rugada, 
as aguas dos. rios que .banham a cid·a· 
ele jlj; hviam atingiria uni 'í1ivGJ mui-. 
to ª,Superior O. llOl'·l)laJ,' êSpaÍhanclO·SC· 
pelas zoMs r1oelrinhas,·· j,i .ce'í-cda cie 
4 hoi'as; causando panlc:o · e terror às 
PO!)\ilações , das . redoncJezas. '.rodos, 
préven<Jo gran<1o pef·is;o. prOcura.Tam 
reunir as SI.las cria~ões e. objetos cas 
setros •. <le Í>equelio tamanho, <.:arre· 
ganclo-os r>ara · lugares mais altos e 
onde as ngua.s não P\ldelisem. atin, 
gi-lo~. · , · 

:--a Vllà :santo Antonio, localtza<la 
proxima. ,rguela. cí<lade,' as aguas do 
1'io Santo Anl,onlo atingiram um vo• 
lume ,issu_stauor, tnv~dlnd·o, algumas 
res1denc:ias e c:aúsa.nuo .serlos estra
gos ás lavouras. A rc~fclenc'in. da. 8 e. 
nho,·a Benedita rle tal,- vellllu!la··mui-

Dr. Durval Prado 
Mallhlo ociuHsta 

IL 8rnnrtor' .l'nul11 IJ:Ktdlo, Ili 
ij,o ~nf'!,' • tiatu. bili • U • lf 

• 1'Ja11. 1111 · 1-l "" ,fnsé · tfon 1rHt1Jn) 
Cons.: com hÓrll ·mM,R<la pelo· 

'J'el.: .,~.13Ja 

. prejudicial para' â. Polónia, porque se Rela.ç .. ão ofic, ial. 'dê' al"'Üns. dos 'roubos . sa-
0 murido estivesse baseado em· tal .fü- - ~ 
justiça, rmediatamente-se veiia énvól- crHegos cometidos pelos nazistas na ltalia 
to noutra gueúa. _,. Unicamente as so., 
lui;ões baseâdas .nos· direitos morais 
pod.em .ser duradouras, Uma .política 
sem direitos morais'- escreve· · o seu · 
próprii> ,''Mane, tecei; fares''. ·nàs pá
ginas. da hist6ria. Çreio · quê os . alia- · 
dos guardarij.o as suas . palavras e 
p1·omessas. d.ando . palavra por· palavra 
e fidelidade por_fide!idade. Porém an
tes <le tudo: eu ·creió' na sabedoria ..e 
no Juizo. de .Dé~.11 · · 

CARTAS. DE POLONESES 
DEPORTADOS 

BERNA, '(KAP) - .Temos . rectbi
do cOpiàs de um grande· numero de 
cartas escritas por trabalh~dores po_
loneses, i·edu:::idos ·a trabalhos , d~ es
cravatura na·. Alei:nanha .. Os seguin
tes. trechos de algumas dessas cartas 
1ilosti'am~nos as, condições· em que 

Segundo · Informa o Noticio cat~
lico internacional, acaba· de sêr PUbll• 

ca?o um comunicado oficial ~obre -<)3 
danos· intencionais causados: ao. patrl-
monio religioso e ílrilstico . italiano pe· 
las autoridades nazistas. Durante sua 
sistemá.tlca , :retirada. de. Península, os 
germanicos .ia,m rouban.lo valiosoo· Ob· 

-jetos-- de arte guardados nas Igrejas,. e 
Catedrais da Ita!ia. O referido co111uni• 
cacto começa.. acusando o desaparecl

m~nto duma preciosa escultura que se· 
encontrava no. altar principal da Aba
elià· do Monte ·cassino. As testemunhas· 
que presenciaram o seu trar.slado "para· 
·1ugar seguro", afirmam que a me$ma 
foi ornar a. coleção · particular do mare
chal ooe1·ing. 

EM G,\ETA 

&sses pobres poloneses vivem: "... , Em Gaeta todos os objefos de .arte
Pedem-nos notícias àeerca da manei- que l!S autoridades vaticanas não ha
ra . em que aqui vivemos. Pela ma- viam podido por a ,bom -resguardo retl
nhã, café negro· e. nada mais. Para randÓ~08 da. Catedral, foram roubadàs' 
o .almoço, quatro ·ou cinco batatas ·pelos nazi.'l, que não · respeita.raro 'nem, 
sem serem descascadas e sopa agua- ao menos um vatióso crucifixo de. mar
'da. A noite · meia libra de pão coni fim, · pre&énte do Papa Pio IX. TaJ\to 
marmelada .. Se vv. não· me,mandas- , nesse, templo ·oom<i nas demais Igrejas' 
sem um 'pàcote, .eu não viveri_a _mui•·· da referida cidade, os tecnlcos encar-

. 'regados dós_ tesouros artísticos, :acharam 
espalhados sobre o chãv das sacristias 
os . ornamentos liturgicos que haviam 
sido deixados, porque na pressa só pu• 
detam ser· levados ós , de mais valor. 

PROFANÀÇAO DUMA CUSTODIA· 

Identico · saque · realisou o inimigo .na·
. Igreja de São Pecjro, · em Fone!!, efetu
ando sa.crllegos roubJ>s que . cuÍminaram 
com a profanação da custodia ·.cto Altar 
Mór, da.. qual forám· an-ancado's. os or
namentos de prata. saques sernhhantes 
se , observaram .. nas Igrejàs · ·de · Sarita 
Mula. C91Jegiata, ele' 'são. Domlngos e 
de Itrl. 

OUTROS ROUBOS SACRILEGOS . 

No Santuário da Madona -Oelia·Civ!
ta, depois de efetuar · todas· as subtra
ções possivels, os incursores preten
ram incendiar o edlficio, cousa que te- ' 
!izmente pôde ser evitada. 

PIO XII, ,PAPA 

( l) Ep. 12, ~, 1\!ígne, P. !,,, ·;~, ,4,671 ' 
( 2) 'Ep. 13, 2: ib .• {71. 
( 3)° Ep. 25. 7: ib,, 552, 
( 4) Cf: Mansi, VI, 953,, 956-7; 'llIJ, 9, 
( 5) Cf. Ep; ad· Imp, Tlleodoslum; 
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Em Corl, a porta de pedra do Con
vento de· .santa' Oliva. que se encontra 
edificado sobre o lugar, e- sobre-. as· rui
nas ctum t,emplo de . Ja.no. foi destroça
da lntenclonalmente; na mesma loca
lidade a Igreja de São Salvador foi sa-
qu~ada. e, em Privern.o, a. Igreja de São 
João não te.ve .. melhor sorte. 

Em . Formla e Frascati; outraa. dela
pidações fôram te'itas . n0$ tesou1;os, e ele- . 
siastlcos'. Na primeira cidade ó côro · e : 
a sacristia. de São Graemo · ro1·am vas
culha.dos detidamente por ".colecionado-. 

~32) Ep, 22; Migne, P: I ., 50, 642·643, 
(;!3) Ep, 40; !lllgne, P. G., 77, 202; 
{34). Ep, p, I,2; l\Iigne, P. L,, 50, 46J,, · 
(3ál Ep._5, l. 3.,5; .ib. 602·60.4, 
(36l Ep. ,44,, l\:!igl)e, P. G., 77, UG, 
(37) Ep; 43; .ib, 254. 
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seus, tesouros ,foram oportunamente· 
transferidos para Roma. Apesar desta 
precau_ção, os nazl:;tas conseguiram se 
apoderar .de preciosos livros da .biblio
teca. do semlna'rio. 

· Em virtude dos energlcos protestos do. , 
Exmo, Sr. Bispo de Velletri, o coman• 
do .a.tem ão proibiu suas. tropas de . pros
seguir no ~ue da catedral daquela· ci
dade, que entretanto chegou a ser nas- · 

. (Traduzido· da Actà Apostoliea& · 
Sedls; 20' cie maio de J9H, pa,gs •. · 
129-144); 

ff EffOíSMO 'DE UMA MISSIONA· 
. ' ' .. 

· ,RIA NA CHINA . 
tante prejudicada. · t.lguma~ de stea.s O ·revmo' Padre ''Mark Tennien, supe
r,lnturas murals .foram ·Arrancadas ·a rior ein Churtgklng· dos m~ionarlo.s dfl 
gólpe de faca e multo sofrei. o semlna.- Maryknoil ·., f8ll: · interessantes décla.ra
rio anexo. Mandou.se- posterlormen- ções sob.re O valor e firmeza; com que ' 
t-!l colocar cartazes em a,Jemão. adver- uma religiosa missionaria- · lógrou 
tlndo os transgr<!$sOres que seriam · fu-, salvar numeroso grupo de mulheres · 
zUa.ãos, caso persistissem na depredação. chlnezas -ameaçadas pelàs tropas nipO• · 

.Esta. .toLa unlea vez que o comando·· nlcss. Um destacamento de soldados já• 
alemão., ameaçou medidas. punitivas,. sal-· PQneset forçou'.a entrada do convento' 
vo o <;Mo das propriedades pontiflclais ·de Changteh (Hunan); ocuP8'.(io por 
de Ca.stel Or,mdolfo. Sem embargo, . na · ·freira.~ espanholas. e que .servlà de. re• 
mesma Velletrl, a Igreja de :.ianta Ma- fugio ,a. mulheres e 111eri!nàs ehlnezas 
ria dei Trlvlo to! despojada , di:t seus catollcas. A Irmã. superiora. pennane
quadros e demais tesouros artísticos e ceu na., ·po1ta, enfrentando os· ~oldactoil 
religiosos. ·e exigiu que , eles se retira.ssem. · um : 

Os roubos· efetua.cios· pelos 11az1s, . se solda.do• chegou 'a. feri-la; porem a, lritre• 
bem que só se generalizastem depois da pida: rellgi05a. · permaneceu ,em seu pos• 
retirada do· Monte Cassino, tiveram ini~ to. · Finalmente os· jap0nese~ retiraram• ,_ 
éio ,em Nllpoles, .. com o rncendlo ela.· bi• se roubando tudo qUe" encontraram de · 

. blioteca. da. Univer~idade e com• a, eles- valor no orfanato e e:scola. anexos: Po .. 
truição das obras religiosas na; pr9;g~1--, ·rem as mulhere1r II me~ tjifustadai 
!l~tule,~Qla, '. , tmcli· 'li2!!1rAm, · · , . · · , 

·' ~ 

) 

\ 
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EISENHOWER EM CONFERENCIA COM OS COMANDANTES AllAOOS .DO OCIDfNlE . '.··. ··, _, . 

'.Avançam· os franceses - Cidades 
çada - Atingido o rio 

COi\I O SEGUNDO .illXElWl'.l'O B.tU
J'ANICO NA HOLANDA, (Heuters) ·
De Charles Lynch,. correspondente es
l)ecla~ ·- O genel'al. Eisenhower confe
renciout na. lloite passaua, con1 o gene .. 
1·al Dempsey, cómarid.ante do 2.0 J.!;xer
cito br!tanico, no Q. G, tat!co desta for
Ç?,- . Seu encon_t~·o seguiu•se a um dia 
em qUG o sup1·e·mo comandante aliado 
1·ealizou sua prime!ra visita ao Exer
cito britanico desde a invasão. 

A visita atual do gel)eral .WJsen110-
wer faz parte do seu programa ae con
f-3renoias -con1 o~ comandantes de seus 
l,xercitos do nprte. O general Demp
sey acomp, >thou o supremo comandan
te em sua cansativa excursão pela 
frente· do 2.o .t<,xercito, ao longo do 
Mosa, Finalmente, os generais a)la
dos chegaram ao Quartel General do 
comandante Uritan1co, exata1nente ao 
escurecei-. Antes de jantar dedica-
1·am-se ao estudo de mapas e a dis
cussões sobre as ruturas operações, 

,\ V.\.NÇAi.U OS FRANCESES SEM EN
CONTRAit Ol'OSIÇÀO 

LOND.R.t<,S, (l{euters) - O radio 
suiço anund.ou hoje o seguinte: 

De Gaulle em visita á Russia 
LONDRES. CReuters) - O general 

De Gaulle encontra-se em sta!lngrado, 
e, caminho de Moscou, por· via ferrea. 

A radio de Moscou a,rnnciou que o·e 
Gaulle e sua comitiva.· chegaram ao ae
rodromo de Paku, terça-feira ultima. 
As condições a tmosferiéas dcsfavora veis 
fizeram com que prnsseguisse viagem 
para a capital russa por via ferrea pa
rando em Stalingrado, onde entregou 
uma placa · comemorativa ao governador 
e ao povo da cidade, declarando: "Sta
i!ngrado não é somente o simbolo de 
uma vitoria; é tambem uma excelente 
lição que nos mostra o que pode ser 
conseguido pelos aliado.s unidos contra 
o alemão execrado. · · 

. A . visita do general De Gaulle está 
sendo realizada a convite do marechal 

; Stalin. 
· · Os principais assuntos que debaterá 

ho decorrei· das suas conversações em 
Moscou, . são segundo se acredita, os 
.seguintes: 

1.o - O destino da Alemanha depois 
d!!> vitoria aliada; 2,Ô' · - · a . segurança 
coletiva; 3.o - o novo acordo · franco
russo; 4.o - a questão dos pacto.s re
gionais na Europa. 

ºAs onze horas da n1anhã do hoje~ 
podia-se observar da fronteira franco• 
suiç:a a marcha, sen1 opbsição, _ das 
tropas francesas pata o Interior de 
IIuningcn. .No silencio da noite, os 
alE"mf°u-" cru:,.aram furtivâm.onte o He:
no para a n1argc1n oriental, -em .Ba.
den. Huningen está. agora sujeita a 
moderado togo da arÜlllarla. alem~ 

O 0~,.,.esponctente especial da .. Agen
cia 1:cuters em Basiléia enviou, · na 
manJ1ã. de hoje, um despacho, dizendo .. 
que Huningcn, que fica ctnco qullà
metros ao norte do Basiléla, era o ul
timo finca-pé alemão 11a Alsacla su• 
perior. Sua ocupação exigiria extre~ 
ma. pericia o vr<!caução, porque. os ale-
mães haviam forçado os civis que res
tavam na cidade a caminhar pelas 
rua8 nstens1va1ncnte, prejucticàndo as~ 
sim grandemente os artilheiros f1~an-, 
ceses a dl rigir o fogo de seus canhões~
Os civjs, temendo novos canlloneJo·s, 
estavam fugindo agora atravês da. 
fronteira suiça. 

A'l'D'GIUO EM 3 PON·ios O 
IUO SARRE 

l'.:0:11 AS FOWJAS DU 111 EX.l:!;ltCl• 
TO Al\1.1!,ltlCA.Nü, (Heuters) - As tro
pas Uo 3.o Exercito a111ericano,- d0·.ge_ 
neral .Patton, atingiram o - rio ·~ar .. ' 

· rc, em ti·ês pontos, na area de 1\'lerz't_g. 
Uma trente de quilometro .e meio 

foi estabelecida ao longo do rió, Os 
aletnães explodiran1 a ponte que leva 

. ;l. eh 1.<le, quando os tanques aua·dos 
a.tingiram o rio, na margen1 oposta. 

A sudoeste Ue ôaariautern, -outras 
tropas do 3.o .1!,xerclto estabeleceram 
novas posições, a 3 quilomctros des
:sa cidad,c do .Sarre, após uma a_van_ç3;~ 

Formula oficial da rendição ... " . ·. 

LONDRES (ReuterG) - J radio de 
Luxemburgo informi.. que av!~s alia~ 
d0~ atiraram milhões de "passes" nas 
Unhas alemãs do oeste. Esses •.•passes", 
assinados pelo general Eisenhower, co• 
mandante sup1·emo aliado, ·são, do se
guinte teor: · 

"Quem quer que apresentar este 
"passa" mostra sua intenção honesta de· 
render-se. o portador deve ser desar
mado. Deve ser bem tratado, recebendo 
boa alimentação e, se necessarlo, terá 
todo o auxilio medico. o portador será 
removido da zona. perig<tSa. o -mal.s ra-· 
pidamente passivei."~ 

SCHWARTZMANN 
lnclu

0

slve tipo FU.)artamento: - Vtstte1n nossa exnosltâo sem co1n1>rom1sSQ 
Rua D; Jo~é do Un.-rmr. 2::,2 - A v ... Aarun Ur111u•n, G:W 'l't~letone G•UDM~ 

AVANCAM OS BRITANICOS NA llAllA 
Entre Faenza e Bologna o avanço do VIH 
exercito - Perdura a crise política italiana 

Q. G. ALIADO. NA ITALIA, (Reu
ters) - As tropas brltanlcas e india
nas avançaram um .iouco a Jlnha alia
da entre Faenza e Bolonha, com a 
ocupação de novos terrenos montanho
sos nos Apen!nos, enquanto a nordes
te de ·Faenza propriamente dita outras 
tropa.s , britanicas estão agora ganhan
do mais terreno. 

Afastando a pequena opaslção !l,le
mã, as tropas indianas do setor direi
to do V Exercito limpara mais terre
no elevado na.s vizinhanças da rodovia 
Florença~Faenza, cerca. · de · 13 quilo
metros a sudoeste de Faenza. A bata
lha centralizou-sé num pico montanho
so de quase 1.000 metros de autltude. 
Os alemães. desse· pico, podem observar 
os · movimentos das forças aliadas no 
vale em baixo. No vale· correm mais 
importantes rotas de comunicações que 
seguem para o norte, em direção ao 
vale do Pó. Se os aliados capturarem 
esse pico, não apenas privariam os ale'-

. mães de um otimo posto de observação 
mas tambem · poderiam Instalar bate
rias que dominariam a auto0 pista do 
valo do Pó. 

Simultaneamente, avançando através 
das rodovias dos Apenlnos, mais a oes

. te, outras tropas da mesma divisão in
diana capturaram dois picos, perto de 

. Casola, ,ia. rodovia P;!.lazzuolo-Castlbor
gjiesse, enquarito outras tropas brltanl
ca.s avançando ao tango da rodovia Cas
tel-del-Rio-ImoJa, enconti·aram Fanta
nallce limpa ile inimigos e ocuparam 
o terreno elevado a oeste da cidade. 

Após quatro dias de ~atalha osc!Ian
t~ a.o redor de Alberetto, cidade situa
da entre os rios Lamone e Montone, oi
to quilometros · a .riÓrdeste de Faenza, 
onde o.s · alemães tentaram conter os 

· aÍlados que Investem para o norte· en
tre Faenza e Ravenna, as tropas do 
VIII Exercito, com o ap0!o de tanc:iues 
fqrçaram os alemães a recuar ·ma1.s em . 
direção ao rio La.mane, cuja· margem 
oriental ja foi limpa de alemães e tOda 
sua extensão mais ao sul. 

ocuparam diversas .elevações anterlor
m~nto ocupadas pelo Inimigo. O resto 
d,, frente manteve-w geralmente em 
calma. 

OPERAÇÕES AEREAS: - o·. mau 
tcmp3 restringh'. as vperações aereas e 
os bombardeadores pesad<-s da força 
aérea estratégica não levantaram v.oo, 
Os bombardeadores medios da F. Aérea 
Aérea tatica realizaram bem su . 
ques contra pontes, a leste· ·de ·Milão, 
enquanto os caças bombardeadores. e ca
ças concentraram seus ataques contra 
as comunicações inimigas no norte do 
Vale do Pó, cortando lir.has ferroviarlas 
e destruindo vagões e transportes .moto; 
rlzado.s. Cobrindo uma ampla. area, os 
aviões do Comando Costeiro atacaram 
olJJetivos na Riviera Italiana; na Iugos
lavia e na Albania. Quatro de. nossos 
aviões deixaram de regr~r dessas 
opP.rações. A Força Aérea. aliada . do 
Mediterraneo realizou menos de 500 
sortidas." 

PANORAMA POLITICO ITALIANO 

ROMA, (Reuters) - De Cedi Sprig
gs, correspondente espech.l da Agencia 
Reuters) - Na manhã de hoje foram 
formldavels as dificulactas encontradas 
pelo sr. Bonoml, na sua ta.reta de tor
mar um novo governo. 

Os srs. Togliatti, pelos .comunistas e 
Neni, pelos Socialistas, rejdtaram cate
go1·lcamente as primeiras propostas for
muladj\s paio sr. BonomL Esses elemen-. 
tos acusam o ex-chefe do governo ita
liano de ter traido a frente de liberta
ção nacional, apresentando sua dem!s .. 
sao ao príncipe HumbertO, ao invés de 
ao Conselho dos Três Partido:;. 

ocupadas 
Sarre. em 

- SaarorucJ{e:n 
· tres po·ntos 

da de 2 quilometros ao longo .de uma 
frente de alguns qu!lometrps. 

"' CIDADES OOUPADAS 

·. S(JPR~MO. Q" G, ALIADO,. (Rett• 
ters) - No decorrer das opérações 'de 
limpeza .real!zadas 'na area do· Saint 

. A vold, ,.as tropa.ii aliadas ocuparam 
Karl!ngeri· e L'hop!tal, penetrando· tam- · 
betn •elil' AdatnsWe!lle.r,, a ; sudoeste de 
Saar.gemund .:.... segundo revelam .' ln~ 
fotmações oficiais. 

· BERLIM CONFESSA. LIGEIRO 
REQU_ó,,. 

STOCI{OLMO, (He.11ters) - "Ao nor0 

te de Aache11, a prinéfpal· linlia ale
mã foi t'órçada a recuar centena~ ele 
jardas" .. - anunciou a .agencia rioti-
ci.os.à . aléu:,ã. · 

NOS SUBURBIOS DE SAARLAUTERN 

PAlUS, (H.euters) ~ A· emissora do 
7.o Exercito ·norte-americano anun
ciou ãs · primeiras horas da noite de· 
hoje .Ciu_e· "s,°s tropas aliadas aUngiram 
os subUrbios ocld.enlals de · SaarlaU-
te·rtl". · 

SAÁRBRlJCKEN. nmi;;TAllIEXTE. 
. Al'IIEAOADA 

PA.R1s; 1Heuters) .. - Anuncia-se 
ofl'clalmente (JU8 à Importante cidadá 
d~ '.' Sáarbri.tcl<en "est!\. · ·diretamerito· 
a1ú~à.da. 'pela., ofensiva do · general 
l'atton,'. 

Por IÍUa; o~ alemães, nos Vosges; tl• 
verâ.m ·.suas· pqslçõe·s rçmpldas e ago.
ra estão ·sendo ·,1Je'i·seguldos· · de perto. 
Jielas fôr~as ·. americanas. 

Z,ó00.000 DEl Q.UIIÍOS DE BOllB,ÚI 

LONDRJJ:S, (.ltéuters) - . .Foi ofl· 
clalniente revelado quê beni mais. de 2 
mil toneÍâ.da de l)Ombas foram. lança
das onte' a,, nolté sobre ,.l)u\sburg, lri.
clugive. 13:l 111II bomb'as lnceridl;lrias. 

Os p!lotós de reconhecimento. que 
estiveram. sobre bulsbÚr.g m:eia hora 
depois do ataqiré Informaram que, :coa 
mo.,o céú··~stâva en'CO.b.érto, viram ap~
nas .nas nuvéns uni· ·gra11de. circulo 
,,erntelho ·projetado. 'pelos· lncendlos 
provoca.dos· na cidade; . . . 

BOMnÀ:s·- AME:RICA,NA~ CAIRAnI. E)l 
.. :PARIS· 

PARIS, (Reuters) - Os sub\tl'blos, 
sudoeste' desta capital foram. lloje acl•. 
dentalínênte .. ·homb.ardéados .Por . úm 
aviiÍ.o americano, quando ·a catnlnt\o· 
dà. Alemanha· para. atacar baluartes. 
1,ilmlgos. (J éôtnunlcado ofic1al divul
gado ·l)e)o.'Q, ·u. tia. 9:a· l!'orça.:;>.'er.ea·" 
dos Estados .Unidos diz o seguinte.: 

"U1n , 'a Vião-·. ··'Alau"r~ti~fer'''. · v·oando 
sobre os .suburblos·.su.doéste 'àe Paris, 
às 10 ho·ras e ló, !'iora 1,;,cal, em. vir, 
tude de um defeito· m·ecanlc·o do· seu · 
aparelho, i:tell:OU . ll!llr l!Uas boq1 l>as 
sobre ls,s;y Leà . Jl1ot!lineaµx, . '+'odQS 
as bom bu.s, ço111 exceç;!io d~ uma, ca 1;. 

· ra msem explo.dlr ... Á que 'explodiu··ti
nha uni me·ca1üs1uo· de •l}gll.o r~afda-
da''~. · ·· · · 

LAl'IIMERSDORF .LI!IJPA DE' 
INil\IIGOS . 

SU.Pli.IJ:MO Q. u. AGlAi.>o, (Heu
. ters) · - 1'ol o!icialmenté , anunciado 
lloje. que .·as ,tro1>as aliadas !iparant. 
de inimigos a localidade de Lamme1·s· 
dorf. · 

TAlIBEAJ, BROSKHlNZE~ 

SUP.lt.!:!;MO Q. G. ALIADO,. ·(lteu
ters) a· !ocallda.de .de )3roskllínzen, na 

.frente do· Mosa, .to1 llm1ia de ·Inimigos 
- informa-se oficialmente. ·· 

SÜPHt,;MÓ Q.· U. AL!ADU,.,(Reu
ter,s) -,- Anuncia-se. oficialmente que, 

cont\1,u·ando as 'olleraQões· de liinr,t-. 
. za. iios _bo1sõés do1úo~a. iui ·,to~c·as ·a:1J\l· 
das capturaram'. dois poderosos pon
tos f<:lrtes gerrn'an!ci>s,. em. dofs: cas-· 
tÍllÔs, perto .dê' .Kanssum.·. e .B"róskhul-

. ,,,_ .. ' ' 
~en. 

CONTRA-~TAQ.1'.E FRUSTA.DO 

PARlS, ··(Reilters)- · As·· tro9as· .sol>· 
. o comàrtdo ·do: general · Simpson · lim
param Llndern e Wltz, Pesada: 're-

' slstencla alemã., foi erfçoiitrada · mais 
ao sul, em}nossdo_r!, o:nde fa)hOU um. 
coritra.-a:ta:que'' Inimigo, ·os '··gerrnani
éos .éstao prePár~ndo. nerVOsamente 
suas defesas a. ·1es·te do·· rló H'oer, 

·AÇÃO NAVAi, AO LONGO J)A·cos.'l'A 
. FLAMENGA 

STOCKOLMO, · (Keutets) ~·A agen
cia .alemã)>, N, .B, diz qué,. ·num. ata._ 
que ·. por lanchas tóriredclras al.emãs 
co:itra. uni . comb·oio aliado de suprJ
mentos escol ta.dos por .destro!er.s, · ·ao 
largo da costa. !latnengà, ontem á. 

. noite, teriam. sido ·atingidos pelo. me
nos dois ou três'. navios: aliados,', 

:.1rri~a, ontretanto, a agelÍcia na~is"· 
ta,. quó os r~sultados .. da ação nã.(I Pll• 
deram, ser :.ob,serva,d()S. . 

OS BRITANICOS NÃO SE DEIXA-
HÃO VENC:ER PELO DESANIM_U 

QUEBEC, · (Reuters) · - Fàlando em 
Sherbrokê; hoje, 'Malcolrn Mac;, .Qoria.ld, 
o Alto' CÔ111!ssario ."di> Canada;. (Íeclarou 
que · o povo britanlco· :. " .. se .. mantem àb
solutamente .. innéxivei, _a' despeito . das 
bombas voadoràs nazistas.º E. fr!zou: 
'' Os britanicoi estão cansados; Necessi
tam de alguns dés(;.à.nso para à. curá· pe 
seu perpetu(> sofr)m:êntó tlslco e das . do- . 
l'es pessoais, que tem ~u.r_tldo, DeseJa!U 

· siúceramonw . a · paz. : M;às ·não. ae inclu
íam de modo nenhum ·à tend~ncla de 
afrouxar seu esforço ·de : guerra, sua ·re
sllitencia, sua. forçá de ·•· luta) enqüanto 
a guerra .não ettlver · c<>in{jlétiíinente ga
nha.· Nada perdetam· ·eles·· de súa. paclen
cia. de liua cora.gem; de s11a. firmeza, de 
seu humor, qua.!1<1a<1e.,. essa_s <n1e m~nt!
,veram rigidamente' nestes cmco anos'.de 
Juta. 

SüMNERWELLES VOLTÀRIA,JO 
GOV.EH~O .. ,NORJE-· AMEBIGANO . . . . ' '_, -. ' . ~· 
.. WNDRES,· .(Reuters) --.'A .võlta do 
sr. suinnér weüe1:1 a<> ·selo dô<gove1ns) 
dw Estados Unidos ;é prevista por JÓhn· 
Gi.u11t; 110 ,. Dal!y ·.l!;xPJ'llSS ". . . 

••s11nm~r Welles - diz JohR: q~qit~-
7:: ~!lAÍf às suas Iµn.ções c:ie '~!¼~c~~
io de· Departamento de· IMadQ "P+lnÇ1• 
pa.)ni.ente em ... coru;cquencla. de lltml ,, 4t
vergencià., ~soal.s e de temper~me11to 

· com ·o ir.· Co1 dell. HUII., > · ''. '.': · ' 

. · Agora'} ·o obst.aêµJÔ. quê lmped[l!, o seu 
regresso está 1·emôvldo. · ~i.inui.er -Welles . 
foi ô 'árqúlteto 'd~.''.polltica d.e. bda-vizi
nhança", ·9ue .colqcoü. o);· .Esta!ios da:,. 
Amerioas n.a· 01· bita . da ..1,0lidarledá.de he
mlsf erlc~, o reg~sso. do sr.' Sumner W~l
les . talvez . em relação com os: negócios !ia.
tlnó-am.eriQanoi·.talvez agorâ. é possivel .. 

O restàbeleclmeµto da !'IX.>Jltica· de 
boa.-vizinhan,a.". . .e 'A··. pa,rtlcipação. da 
America latina. constituem :po!1,tos ·· vi
tais para. os interesses anglo-àmerica• 
nos." · 

Abertura d a · 
nossa grande 
exposição rle 
Natai 

OF [NSIVA RUSSA NUMA FRENTE DE . -~ AOO OUILOMEJROS 
'dos gu:erri,Jheiros · iugusfayos 

dos nazis na Polonia 

.) r...1 -µe . b'arlía~ri~ 

' MOSCOU, · (Reute1·s) - (De Duca.n 
Hooper, icorresportdente ~speclal). - Lu

. ta teroz· está sendo travada · hoje . ao 
aongo de. uma ·frente de 480 quilome
tras, na Tchecoslovaquia e Hungria, 
onde o Exercito rui!so desfecha uma· ra-

. pida suce513ão de golpes contra os cen
tros ·de ' comunicações que· ainda· res- · 
tam. aos alemães. Esses centros são .os 
seguintes: ~osica.' (Zasehau), junção ro
doviarla e ferroy!arla. eslovaca, onde_ o 
Exército russo está. tentando forçar o 
rio Ondava,. Ml.skosc, ~o· nordeste à.a 
Hungria, centro que se tornou o·. ulti
mo.· bastião.· ,do agrupamento. gennano
hungaro nessa. região. 

Trópa.s do Terceiro Ex€'1'.cito 'da Fren
te Ucraniana, sob o ·comando do_mare~ 
chal , ToJbtikriin; operando · no sul da: 
Hungrià;, ·· abaixo . cíe B4dapest, estão· in-
vestlndo · a partir de· sua· cabeç11, de · pon
ta . reéen-cc:mquistada a oeste do Danu
bio, envolvendo. junções rerroviarias e 
ll-!lleaçarido · as linhas · fenovlarlas · que 
se . dirigem para a .capital, pelo .sudoes
re. 
. As forças genna.no-hurigar;ts que 

operám na Tchecos1ovaqúl11 oriental,' 
e~tãó sendo. mar,teladas por ' uma. -serie 
de golpes de flanco. . . . . 

, , . As. forças nazistas são as vezes ata
. cadas .. -pelo . oeste, pelos russos. · quando 
ainda .-tem. seus canhões. voltados . para 
lesto; a espera, .de um ataque nessa di
reção,· 

Em sua retirada, as tropas germano
hungaras estão . incendiando dep05itos de 
cereais e ·ca.sas de c·amponeses. 

.ATAQUES ~ussos EM MISKOSC 

o auilto,".eom reforços, 'e obtiveram 11-. 
mitados ganhos de _terreno: Este nóyo 
assalto foi ·.coordenado . com .. a ._ofeI1,Si- .. 
va soviética. a Oeste de U'zllurod · e "o 
objetiyo !p.dubitavel ·4e arnliiis as .ope
raçõe8 é forçar a retirada ct,as linhas 
alemãs n.i. Slovaquia oriental." 

BARBARIE NAZI 'ARREPIA 
· MOSCOU;,~ 

. MOSCOU, -:~uters) -·- A. em~sora. 
loca.l anunciou o ·.seguinte:· 

lá.vas inte~lficaram a: sua. ameaça. con~ 
tra. os "Í:i!emães, q:ue estão tenta.n<1Q 
aba.ndo:itàr ll. Iugpslavia · e capturai'aln 
BljelJina. · que se acha · ferrovia. q~ 
<;Ónduz para Brod, de onde. sai 1.IJfl&.' 
linha Jigárid(I • essa cldado a Hungria, . e,· 
â Austria. · · · · 

Ao· ~ul de Brod, os lio~ru; do .ma.,; 
rechal Tito estão repelindo os alemães 
para. Sjenica. No caso .. de capturarem 
=a. cidade, cortarão a •ferrovia prinçi
paJ entre 'será vejo:;;_ junção' chll.Ve; pàra. 
cs .. a.Jemães que. pi:ocuram. esça.pâr. - e 
:srod. . 

·,Ao. norte: de· Spalato, grande porto dq 
Adriatico, ·o Exerc\to de ·Libertação .C.11.P• 
turou a. aldeia de Preyjes· na ferrQVi<il . 
que·. cOnduz· ao norte da Italla e a. Au:;,. 
.tria. 

OS. ALEMÃES ABANDONAM 
O RUHR! _ 

"O ·Tribunal de. Lil.blin, ·que está. jul
gando selti ·. àtemães·· acusados ·•ele >as.s~~- · 
sinlu e tortura:- de internados no canipa 
de . Maidcru;k, · perto _de,.· Lublln, c~mi>re. 
toti o 1nterrogatório d<>s. acl,IS8.dos e : das 
testemunhas. De ·acordo. com às teste
munhas,. 4o;oó,o jude·us 'ile V.11rsov1a,, tra
zidos . para .o, campo . de ;ve,rãç. em· 1943, 
foram mortos em · camara· de gás/ em 3 
semanas. Em cérta ·-0caslãÓ 8.000 :. pri
sionefrOs foram exccutado.s;em um·'unl;; 
co .dia:. Esses. prisioneiros· . re~beram 
orde:in para. se deit\U'em'.: e; fo~~m Ju
zi!a.dOs com metralhadoi:as P9rtate.t.s. Pf.+JHI:!, - (R,euteri;) - Os alemães 
Schóteo; E!IÍca.rrégàdo d~ campo,. exá.mi•. · começaram a abàndonar toda a. região 
nitva. todo ·novo grupo de pi'islone!rPs. e · do Ruhr - segundo o "ga11leitter" da:. 
cxtráta os dentes ·.de 01irç;q11e. ~néont:ri:t· . quela :região da , Alemanha,. a.érescen• 
va. Uma media de 350 . a. 40'0. mternados · tando que os. bo111bardeios t',l!âdos 1)0• 
11101."rlam diariamente · de fÓJrt~ e 8XQUS• dem prpvocar . grandes · danos à poplJla• 
tão. Multos ·- 1tlternados, lnC1Lpa.zés tie ção, civil.· · · · · 
s~portar· às torturas;. stiicldara.ni-se/' .· 

ATIVIDADES- NA . IJJGOSI,AV:IA • 

LONDRES: (Rcuters) . ' ~- Cortándo, 
as ferróviÍis· 'de i:scape em · dois ou má,is 
sétores e Ultrâpa5$ando · a.· jÚDçll.ó;· fer
l'çv!âria. de Seravejo, . a.s forç~ 1ugos- · 

STOCK:OLMO, · - (Reuters). - · Fel 
of.içlalm:ehte .confinnado pe]ó . g~neraJ 
Fritz . Schlessuann, da.s forçàs · s.s. 

_,;,uléitter do··Ruhr;'1nnrácuação. compul• 
sori;\ de todos os civis . inativos desta 
importante região do Réiph, e.5pecj;al..; 
rr,ente de . Esse1i. IST()CKOLMO, (Reurers) ,- A il.gEm• 

eia noticio:ia ,alemã ani;nciou hoje · que 
' às· fprças russas desfecharam um novo 

~3{é~~t~~~Ê SumtEM-SE OS· RAIDES . ALIADOS 
~~§rg~;;E; CO_NlR.l ··TO.;Q.UTO· 
diretamente. ('::m,a as posições defen~ . 
.siva.s ·,alemãs,. oiicie . toram .·. c~ntidos pela 
principal· Unha de batalha · germa,nica.· 
Durante · a. · tarde; os russos renovaram 

COM AS ; FORÇAS, DO BRASIL 
NA ITALIA 

" CO;M: ,A· FORÇA EXPEDI.ClON:ARI~ 
~RASILE!RA NA ITALIA, (Reuters) -
(De Henry Bucltley, correspondente es
pecial) __: o general .Mark · Clark, novo 
c.omandante do ·qec!mo quinto grupo. de 
exercito, vi.sitou hoj!)'as posl,ões da· for
ç?. eipedlclÓnarla brasileira, O · geµeral 
Masca.rimhas· de Morais encontrou. · o 

· gei1eral' Clark · visitou diversos postos· de 
onde ,ambos' seguiram juntos pa.ra· o se
tor bresile1ro; o batalhão bra.s!Jciro; qµe 
se erifUelrára ao lacto da estrada, foi 
insp~ci911ado pelo general Cla~k. 

Sób .. pesa.da chuva, os generais Clark 
e Mascarenhas, vl.sitaram o setor brasi• 
leiro, em ':ieeps, acompanl1ad.oi pelo· .ge
neral ·Alfred M. Grunther, chefe do Es~ 
tado Maior do Exercito e génerai John 
Grreley, conselheiro militar aposentactp. 
do. Cool'cienatlor .de Negocloli Iriter•Ame-, 
rlcano;i, -que está eni. .visitll ao froiit btlÍ
sileiro. A y½l~IÍldàde fé!r11,: mqjto má e o 
~nern.j Clark .vl~itou diyer~4 postos · de
~~~fMli~f! Mim M . oj)ter · !Jffi · quadi-o 
claro .dl!,S operações de ontem; ,que lhes 
!~ri)u :.~íq::ifícadâs detàlhadatnente, pelo 

: g!liieral , M<l4carenhas: . · 
.. Em· segÚ!da.. foi · servido um lanéhe. no 
Q. -G. d:) general Ma$ca1·enhas, .duran
te o , qtiál · uma banda executou musi
cas· típloamente brasileiras .. Os cozinhei
ro,;; .. preparam. um grande bolo, ,com· â 

· insÍgnlas do 5.o Exercito. Durànte a 
taJ-de <l general. Clark · c3ntlnuou · sua 
_visita; inspecionando as posições de ar
.tl!h.aria braslieira. . TOdo o grupo ficou 
comple.tamente molhado e· coberto de 

· lama, em· resultado da intensa ·chÚva 
que cala. 

Antes do escurecer, 0 
· partiu de . regre= p-.ra 

general Clitrk 
o seu Q. d. 

Preltidio oe' . maiores acontecimentos· 
Avançam os ~séoceses na Birmaníâ -

WASHING'I:ÓN, (Reµters) :..:,... um 
porta-voz da força. aerca dós .Estados 
Unidos descreveu ontem o re,.<te <!às 
"Super-Fortàlezàs Voadorai". ·cont1•;1 
Toklo, ·con,o "s_omon.te 'um ·Pr.e!\tdÍo ·ao· 
qµe;está. para vir"; acrescentan<lo:'· 

"À nossa habll!dade em., at1rig1r º" . 
objetivos escàfados :de S!ngaptfra. '. , ÍÍ. 
~{ukden . significa que õs ja.p<:il'iê~e~ 
s~o obrigados · a . provg~r · togos , esf0s · 
pótrfos; eoll'I forças· que nã,ó estÍl.o.'·atel-
tas . a tão ".asta ta.reta," · · 

O. por.ta.voz clt.ou ·,uma;:c.i.r·ta ·aó ge •. 
n.eral lllc. Arthur; .. comanda11te 'éhefe 
das ·operações no. ·sudó~sre do'· Pác1-
fi~o ao .general. H. ·. J.i. Amo!!i, eorilan
dante supremo da ,i;vJacã.o .nortc:~me.~ 
ricana, dizendo: ·. . .. · . ·.· '. . · :,. 

'!MIQhas .:mais_.:pro;ru1rn-1s é/;'ni:ratu- · 
. lações pelos golpes des!er_ldos ·: t:ontra 

· cha1~ pa1'a o i11terlor d.e·Plnwe; 11 qu!-.; 
lon1etro_s ao ·norte de·. Naba; . jun;, 
;:ão; te.rr.oviarla·. cha-ye da- .. B1rm1tnla, 
e a. 250 . q11Hometro.s .. de ·: l\1'!,li.dalay, 
f'lnwe foi llCUpada. • 88111 rea!stencia. 
l\tajs .de 100; japoneses. n1ortos . toram 
-éncóntradós 'nàá ·, ruás'. .··. . . 
. ;i,r~ eyidençla de :que, nos· dóis ú1tl., 
mos· dias, os japoneses tentaram· in~ 
ceníiiar e destruir . as pontes . Que. !e.e 
vam pará a . Cid.ade'. . CÓ'nStdúavet 
equjpámento nlpon!co foi. capturadó,. 

. A; cidade caiu .em. :Poder \'.la. 36,a Dlvl-. 
são, Integrada· por . t'ropa<1 .· bríianiéás, 
:àpôs '<Jtiàs semanas de luta. ' ' 

·Anterlornieilte, .durante· a :se1nana; mi . b·om·bafdelo aereo e. d!l ·artJlha,: 
ria fõra dirigido cont.ra. a guarnição 
ja.ponésa da .· cidade. ' ·· · 

. SUBlIARINO. NIJ'ONICO AFUNDÁ))O 
. . . NAS ICILlP!NAS 

. LJ!JY'l'E (Filipinas), .;.. .. (l{euters)' 

. •roklo pel'aá vossas· . fo.rcàs, p<-ls' ·ao 
meSllJ.O tempo em· que. atltlg!mós• Oi CO• 
ração dà . l ri.d ustria ·jap~nésâ; .. se'es .. 
reides d{sv,lam ,a a,'t8nção do:lnfintgp 
·das·· .b'iliplnàs. . Ajudar-.1nes.etg 'í;ràn
den;,ente· se !!;011,eai'des dura.. 8 • fres: 
quentemente". . · . 

O p.ôrta-voz acrescentou 'qil'é_.···aesde•· 
a~entrada d,os: . .t<,stados G.n'ldos· nÍl.,fi!:!lir.r~ 
ra .até o dia' 18 de. novembro. tlea.te 
ano, :as tore.as dos·,,.l:!;stadús U.nl<j.t,s B. 
nJ1am .efetuado '.u.m to·tll-1 de .1,.500,0UO 
sortidas;·. inclusive .. outras mü11·ares, a.; 
sortidas. ào cred1tO das. "Super-kor• . 
talezas: VoadbraS.'<. a!elll · d~: cet<:a· .. '~~. 
400 mil a .favor d·âs: ~ .. ·or.tal~zas· .voà-

- Um:.subrna,rlno· ,japonês. foi atjlCa• 
d~ q\pndo subira- .a. súpert!cle . das 

: as.uas· .no· p<>1•.to çl;e · Ornfoc, e lmect!'a
·' tamente -submergiu. avàrjadó pesada• 
"meni~. comprÓvóu-se· a• perna .do:suh• 

m1IÍ'h10 ·lnlmlgÔ, Dlversós de· . seus 

cloras'! ', e nLiberators1t·.. · : : 
Desde ·Ó :nm de t.~'V.eretrÔ .deste an,,, 

precisou,. efetu11.mos, um . número de 
sortidas .. d.uàs vezes ma.!or do que em 
tqdo O periOd(! a: :partir ,.da· ÍlO~Sa. ''e.l'l-: 
trada na , guerra, · , at~. fev.eréiro 

· c1e 1944". • · · .... . . 
OS ESGOCI!:SFJS A \T ANÇAM . PELA 
. . . BÍR.llANlA . 
M t'l'K!N A, ~Héut'ers) · .,-· (DO' 

0

cor-· 
respondente ·es.pectal .da ,.lteuters):, no 
Q. U, ·do general· úaniet:· Su'Jta:nj 
C,om · suàs gaitas ·de ro.le, tocando; os 
!teala t,;scoceses da 36.a,lJiv)s[o m.ar-

· trlpu)ant~s foram Vistos na'. ag)Ía;'. por. 
destrolers •alia.<lús; mas ·como· está'i•am· 
àr1tii<!ói \:ºm granadas .'e m~tra;lhâào .. 
ras,. ,r~ :mão, .não foram. recolhidos. 
. AL'J'.lllltAÇõES N.o co,,,~ND!) Dó 

, SUDESTE. DA· ASIA · · ,,; , 

: 1{.AND t, (He~ter;) ~ 9 lriaj<Jr~ge~ 
nera! 1,;uuer, .do ;t,;xerclto norte,a:me-, 
l'icano, chegou. hoJe a.o seu Q. G, ues.;. 
ta cidade, anm d.e assumir. o' ca,:go 

· de vlce-cfiefe do ~.stado Màior ·dó, .co-
111a:ndante0c'hefo ahadó no. súaes'te '' da. 
Asia; à.\mfrante . .!.,orei J..oúts 111<,unt~ 
!Jatten. . . . · -

O general· .l<'llll.er subst! tÚ!.u · o ge.• 
,neral Albe11t Wema.ye.r, que passou a. 
exercer o comando das tor~as ni)rte-< 
amer1canas na China e o. posto de che• 
fe do· .t<,stado .Maior do .presidente 
Chlan.g0hal-<:he\<, em suç.essão ao· ge-

.. neral Joseph .. l:ltih, e!J, · 

·J\.Aossa.casa 
· ·esta lindarhen: 
te decõrada 

/ 

Os unlcos outros movimentos desta
cados em toda · a frente Italiana toram 
os limitados avanços no ietor a sudo
este de Bolonha, onde as tropas do v 
Exercito encontraram obstaculos perto 
de Bombianl, ao norte de Bagnl della 
Forreta e a oeste · da rodovia Plstola
Bologna. De AGtley Ha,vklns, corres-

. pondente especial). 

A GUERRA 

Se os democratas . ctlstão.s, que · se
guiram na tarde de hoje, hipotecar seu 
apoio ao sr. Bonoml, este a.Inda pode
ria lograr exlto na sua tarefa, mas esse 
partido de impartancla, está cindido>, 
havendo uma das 1ucções chefiada -pelo 
sr. De Gasperl, g;iê é a favot de Bono• 
mi, mesma. a c~sto de estrE';llecimento 
de relações com os socialistas e oomu• 
nistas. Mas há tambem a. outra facção 
cltefrada. pelo m1nistro Grench!, que· se 
preocupa. com a mtmutenção da frente 
sinc.ilcal, t-0mendo a defecção entre os 
set•J adeptos operarias nas cidades se• 
tentriona.is. 

Telegramas de ?lementos '·. patriotas 
recebidos alem das linhas de batalha.· 
exigem a manutenção da frente .de 11-
be,ta~ão roclonal a todo o c~to. Es· 
tes telegramas tiveram Influencia so
bre a opinião publica em gei:al, até mes
mo nos clrculos sem partido e fora:m 
contrarias a exper!encla do estabelec!
men~o de um novo go':'emo dO. isr. Bo
noml, em contllto com os partidas 'da 
esC'uerda. 

. RESE'NT. e· ··s· 'P··.··. '··.· .·. _-,. ··· .. ·:·· :··.· .. ·.,.··· .. -·:. E 
SEGUNDO 
ALIADO 

o Q, G. 

Q. G. ALIADO NO MEDITEi;,.aa
NEO,. <Reuters) - ll: o seguinre o ,exto 

· d~ comunicado oficial divulgado hoje 
por este Q. G.: 

."OPERAÇÕES. TERRESTRES NA 
ITALIA: - A leste dt> Fae~a, as tro
pas do VIII Exercito ganharam algum 
terreno entre os rllls Lamone · e Mon
tone. A atividade no cesto desta frente : 
limitou-se a. patruihamento; . · As tropas 
britanicas ·· e indianas . •do \7 Exerr,lt.o 

Enquanto ~so, a embaixada brltani
ca. nesta capital desmentiu categ<>rtea
mente os rumores de que. as .autortda- '· 
des britante.as vetaram a. ·indicação·, do 
sr. Ru!nl, para oclll).ll.;c Q "-~ :gijf·~-;., 
'Yleh·o mlnl.sttº9 - "' 

. .., . . 

;. de ac6rdo · com- 11 .:nossa , orienta cão de. vJndas ôfêre,.•mos . Dor 
.·PR.E::cos ·BEM AC E:S:'.s1·v·E1-s 

"·. 

!!,'. llllXA": POSTAL.' 111 ·· 
;. ,; 
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1A -----" 
Arquidiocese de (iolâz Tomou posse da Diocese de 1.;aubaté, o 

solenemente consagrada ao 'Imacutad~ ê()ra~ijO EXIio. Sr. D. Francisco ijorja do Amaral .Aproximam-se as forças sovieticas 
de Vieli.a. Subjugado desde o tragi
co anchluss pélo nazismo, o infeliz 
e catolico povo austríaco passa pa
ra a· mão de novos algozes. Lamen
tamos que· o ritmo .das operações mi
litares das nações unidas não tenlrn 
livrado a Austria. desta nova desgra-

A cerimonia teve lugar na 
·da Diocese 

festa. de . Cristo Rei' ·.:..; Co;1i~ag·ração 
de Porto Nacional . 

O>,NÔVO 'PASTOK ASSUMIU O. üOVERNO DA UIOCESE NO DIA 8 ULTIMO. -:- Ã 
.. CERIM.ONIA .DA POSSE. E ENTRONIZAÇÃO REVESTIU=SE DE GRANDE ESPLENDOI( 

IC{ * * 
Não-é de hoje que o LEGIONARIO 

insiste sobre o aspecto revoluciona. 
.rio desta guerra. Criando o falso di· 
lema . éomunismo-nazismo, as forças 
que ,nanejiim os cordeis da politicã 
internii.cional· agora criaram um no
vo·· binomio para desviar a opinião 
mundial. da verdadeira solução elo 
l)roblema de após-guerra. · Falam os 
tele'gramar- · desta semana da luta d· 
v.il desencadeada na Grecia e r,ro. 
vo.cada.. de um lado pelo que as agen
cias· tel~g1:aficas denominam in1pe
rialismo capitalista, e de outro pelo 
comunismo sovietico. · 

A. um só tempo, portanto, vemos 
as· trôpas vermelhas que "salvam" 
e . "protegem" o antigo e cristianis-

.· (Conclua na 2.• pag.) 

P.reparad0 . por um solene e con· 
co'rrido tríduo, realizou-se, n0 dia 29 
de outubro, festa. de Nosso Senhor. 
Jesus C.risto Rei, a consagração de 
todas as Paroquias· da Arquidiocese 
de Goiaz ao Santlssimo Coraéão de 
Maria, em obediencla às dete"rmina 
ções do Exmo. Revmo. Sr. D. Ema, 
nuel Gomes de Oliveira, Arcebispo 
Metropolitano daquela Arquidiocese. 
Na Catedral Metropolitana e nas 
Igrejas Matrizes, a ·cerimonia. da con
sagração revestiu-se de singular bri. 
lho e piedade, e teve grande .assis-
tencla de fiéis. · 

Transcrevemos abaixo a Circular 
em que o apostoliéo Arcebispo· . de 
Goiaz comunica stia determinação c!e 
fazer consagrar:- a Arquidiocese; 

"Revmo. Sr. Vigario 

Diante da,,;conflag.ração cie odios e 
dissenções que a Divina Providencia 

ORDENACõES GERAIS EM. SÃO PAULO 
· No , dia •8 pp., às 8 horas, 11a Catecil'al · Provisoria, realizanm\-se as 

: Ordenações Gerais desta Arquidiocese, em que foi oficirmte S. Excia. 
· Revma. o Sor. Arcebispo Metropolitano. . . 

Á cerimonia compareceu, alem dos ordenandos, elevado numero de. 
· fieis, que acompanharam com fervor a. ·bela. e tocante cerimonia ... 

·· Dada a su'blimidade do ministerio sacerdotal, o respeito e . fervor que 
' dêvê inspirar a todos os fieis, e dada sobretudo .a escassês de Clero entre 
nós; ceri01.onias como esta enchem de jubilo e esperança os corações: ca

. tólicos. 
A proposito, a Curia Metropolitana bahcqu o seguinte aviso: · . 

" · "Aviso n. 19 -.Ordenações - A mandado, do Exmo. e Revmo. Senhor 
Al'cebispo Metropolitano comui1ico que, no dia 8 do corrente às 8 horas, 
·na .Igreja matriz de Santa· Ifigenia, Catedral Provisoría, ·S. Excia. Revma .. 
ooilferii:á as sagradas ordens a 18 Presbíteros e 4 Diaconos, conforme a 

· noíninata que segue: 
Diaconato: Seminario Central do Ipiranga: José Griecco, José. Maria 

· Fei·nandes Collaço, Paulo Xavier Machado e Ulisses Antonio· S:ilvetti. 
Presbiterat<1: Da Arquidiocese de São Paulo. - BE;nedito Marcondes 

·. Pereira; da Sociedade do Verbo Divino: Nicolau Iez, Luciano. Neves Tei
xeirà ; Luis Roth;· da Cong. Salesiaoa: Alfeu. Levorato, Angclo VE;ntu~ 
relli, :Domingos VaBero, Duarte Costa, Eduardo Afonso, Evarip;o Afonso, 

permitiu asso.laSS!! O 'po~o, cristão, 
descie a .Europa Ocidental 'Í:ité.·os triais 
long·i~quos :confins do :Oriente;· e le, 
vado pelo magnanimo imptilso de, su·a 
augusta cariclade, < •• o S,in·to. >f'adre 
Pio X 11, .valend.o-se do ensejo.'d;ts co, 
memorações jubilares das· aparições 
da Santíssima Virgém, em Fatima;, rio 
ano de 19~2; concltou ·a tll'da a cris
tandade para uma ·fc.rvorosa cruzad11 
de orações em prol da paz do mundo 
pela intercessão onipotente. do Cora
ção lmacul.ado de Maria. · · · · .. 

Tambem a .nossa querida Arqui. 
diocese,. atentos os ardentíssimos :re· 
clamos do. coração paterno d!! StHl 
Santidade! o Papá, . v:em integrar-se 
n'lsse movimento sálutar. de p·reces, 
sacrifiCÍ.os e mortificações; estando , 
nós certo .,de ·que o :fato da ,consagra· 
ção desta. nossa ,Arquldi0cese·, 110. Co· 
ração Imaculado de Maria constitui;, 
ri pára todos os nossos caros diocc• 
sanos motivo de grandes expansões 

· de jubilosa piedade e .devotado· afeto 
à nossa Máe Santi11sima, .sob cujo di· 
vino manto sempre nos acolh.emos em 
horas de angustias e :sofrimen,tós .. 

E é precisàmente nos term?s des. 
ta no::sa · Circular que determinamos 
ao Clero de nossa Arqu'dioce~e. seja 
promóvida. a consagração 'de todas 
as nossas· ?aroqulas ao Coração. lma• 
culado ·de Maria, escolh_endo p~ra dia 
oficial d.e tão solene·. ató o.uit:mó do• 
·mingo de outubro· jíroÍ,cimo, l"e$ta de 
Nosso Senhor Jesus 'Cristo: Rei, fa-· 
zen do-se · uso para tal fim dl! oração 
recorr1end:-da pelo Santo Padre. · 

E . para que· resultem verdadeiros e 
duradouros cs frut.os dessa Consagra, 
ção; ;preceituamos ai.ni;la (tue nos di:as 
que .precedem. à r·efer,í'da. Festà. hàja 
um tr.ldu,o· de· ·prep11raçãô convenien
te com Missas e Co'tnu~hões g·erals 
e'' outras ·.funções reHgiosàs de cara
ter festivo de tudo dando ciencia, 
posteriorm;nte, à nossa ,Curl-a 'Arqui-
diocesana. · 

Camara · Ectesiastica: ,de Sant'Ana 
de Goiaz,· aos 1S de. ~gostç de 1944, 

· Firmo Bo1Tirio, Guilherme Gabbianeli, João Antonio Borges Bertoldi, 
João ,Batista Rolfi, João Seu, José Serra, José De!la. Mutta e Vicente ·' t Eman·ue!; .Are, :de Góla:i:.'! 

': Stelmaszccyk. . . . . . 
. O Exmo. Senhor Arcebispo pede ao Rcvmo. Clero e.fiéis elevem a CONSAGRAÇÃO. DA .DIOCES~ Dê. 

. ·_, . ' 

o: Frei Afano dµ, N,oday,: o; P.,- B.is· · . .Á.nó ... s ... u. ·.111.a ·longa." .. a,~ailéia, to•' 
pi>. de Porto Nac'onal, con~agrou · a l' 

elrcunsc:rição ... ectêsiastlca : confiada .• nt.·o .. u.j:ioss. e :da:.D.· .. iócese de :'f~.u~, 
' ao. se.u zelo, 'áo t'máou_ládo ·:coração • . 

dé' Maria... ·• .. baté, no dia.8. pp:, o Ex;no. Rev-
Antec:edeu esse ato;: que teve gr11n• l~~ó>S~/D. Aa,n~isco Borja 'do 

de. solenidade e .brilho, a conaagra· Amaí:-ál;.:até critão Bis o de Lo
ção, .feita pe,I?. l:xmo_. .sr. B.lspo, ~o 
Semlnar10· Diocesano, Coleglo das 1:ena. · 
RR. · Irmãs Oonilnlcan;1s.· e Ass-,, · . ·• 

· · · .. · .A ce1.·ii.rto111a •.da.· 1)0. $Se e entro• ciações Re.Hg!ósts· 

APKÔXIMA-SE A LlBER
lACJO DE COLONIA 

O Brasao cio novo Bispo de raubaté. 

nização revestiu,-se de togo o es

plendor do Pontifical Roma1;0: 

Gra11de massa de fieis, · alem 

de numerosas ·autoridades ecl~

siasticas, civis ·e militares, e ou

tras pessoas gradas, assistü-ath 

ás solenidades, e exprimiram ao 

novo Pastor o jubilo filial da 

Diocese de Taubaté. 

1·0, entrélà.çactos, encimando U!Il 

peixe estilizado cm ouro, snsten1 

. tando unr · cestinho de: pães . dcf \, 
mesmó. 

No Quartel esquerdo, sobr~ 

fondo azul; uma pombinh~ d~ 
prata, contornada e eltlpinaqa en,. 

cimo, segurando no bÍcd um ra~ 

1110 de oliveira. do mesmo, •. 

,A· Ponta, . sobre fundo .. o·uro~ 

aprnsenta :una montanha' de· sa .. 

blê, .encimada por uma ~ruz po4 

téntáéla, da mesma cor; tendq 

nô centro uma :estrela dourada; 

ele sete pontas, a aos lados: duas 

outra;; estrelas iguais, em sable, 
á "cli're/ta 'e á esquerdá da .réfe1 
rida cruz .. 

Sobre os .:·flancos. da montanha 

entrelaçam-se os dois braços 

franciscanos, de mãos ch.agadas, 

ao natural. 

Durante todo o percurso do O Tinibre, ·composto de un1 

cortejo que. conduzia o Ex1üo. chapeu episcopal de :cor verde ~ 

Revmo. Sr. D. Francisco Borja cordões ela mesma, com seis .bor:.. 

do Amaral .para a Catedral Dío- las de cor igual, dispostas de. ca., 

cesana, O povo aplaudia entusias- da lado,. em frês ordens Cl"CSCCll4 

ticamcnte S. Excia. Revma., tes ·de cima para haixo, - con--

ajoelhando-se todos, reverente- tõ'rnã. tÕ-dÔ o· bra$ãÓ .. 

mente, para receber a benção de Reforçam o Timbre as insig .. 

S. Excia.. nias episcopaii: mitra de ouroi 

'l'crminadas as cerimonias na com as iniciais - .J .I-I.S. - (J e .. 
Càtedral Diocesana, o. novo Bis-· StlS, Homem,. Salvador) em 11e-, 

po de Taubaté dirigiu-se ao Pa· gro, á. direita e o báculo· pastora~ 

lacio Episcopal, Qnde .recebeu os cio mesmo, á esquerda enql~a .. 

cumprime11tos das autoridades e cirando no. centro uma cruz lati,. 

demais pessóas de destaque na, ~m trevo, do mesmo, estili .. 

• 

Deus Nosso Senhor fervorosas p1·eces a favor dos·?rdina\1dos, para. que . ·. 'PO.RTO. NÀCIO.NJU.:. : .. . •. . . 
·~ttc~~~~:5~R?:*S!;,t.s~~.&ªJY.~~~"-9.q~-~ª9-4.:.~:-~.~·L:J~~~-·k·~~*i~~-~~~~~~~l~:;~~;· :'~--~~:~~:i~1*4~~~~~~~CJ(\~;,;~s-~:~{~~~7~.-""_, 

$ãG ·Paulo, 6 de dezembro de 1944, . · · · ·. . · · · · · No dia'24·dê·:selembifo:'i)p,; ie~ta·:cfe-:· - "'" 
~onegp Roque Viggiano, Vice-Chanceler do Arcebispado". -~ Nossa sé~'~or'a .das .Mercês;· Pl)êlroei· 

ra da o· oc~se.; o E~r:no. Revnio. Sri. 

.. DESCRIÇÃO DO .BRAZAO- zad::,,.enítJóti~ô:-. . . 

' .· . . . nF. ARMAS D~:.: . ~ov. B!S!>O . . .~IS!flr N.). parte mfenoi:, .co.. ,·. . <: . 
"'1Í-;,..;cr,~,l\'l!t1?i;c~-Si<,T; ' .. ~f ' . . ~t:i>'-~J'C~tÍJÜ'~~f"~M'~ffzit'ffit1•~m't~;' 'N.f,,Z>i~ ,: .. : ··· ··DETA. HA i::T '' , ·· ... ·:i'-· ,:,:· ... ~.,_, ''I;.·. > ·. "· ·· ..... ,, ... , ... ,/ 

' ' . , ·-. •' 

Ordenacão sacerdotal de um· 
antigo rédator do "L~gionãrici 
O Rvmo. Diacono José Conceição .. Paixão será ordenado . Presbítero pelo .• Ex1no. 
Sr~ D~ Ernesto de Paula, Bispo de Jacarezinho. - A cerimonia realizar .. se=á na 

Matriz da Lapa ------
;1:toje,. na l\latriz de N'ossa Senhora 

dâ Lapa, nesta capital, o Revmo. Dia· 
cono José Conceição Paixão, do Cio. 
ro de Jacareii11ho, receberá a Sagra 
da Ordem do Pres])iterato, das mãos 
de ·s. ·Excia. Hevma., o Sr. D .. Ernesto 
de· ·Paula, Dispo daquela Diocese. 

elo na Igreja de . Santa CeciÚa.' Ji·c~ . 
sua 1.a Comunhão na . lgÍ'eJjl lma. 
culada Conceição das mãos d·o ;atirnl 
Bispo de Botucatú, D. l•'rei Luiz. Ma, 
r'a Sant'Aua. · 

Fez estudos primari~s no ·Grupo 
Escolar Rodrigtres. Alves e Grupo .Es
cola!' da l,apa, e ú. curso gfnasial no 
Giuasio· Osvaldo. Cruz, 

Nosso cliché. fixa· uri1 aspecfo da belissima Catedral de ColoniJ.. 
. '\ marcha das operações, segundo e·speràmõi; fai-ÍÍ: deútro ein' breve 
Colonia: cair em mãos :dôs aliados, libertando-a assim do longo e 
fristc cath:ci~o· nazista. 

O Exmo. Rcvmo. Sr. D. Frnn

cisco Borja do Arnaral fez a se
guinte explicação do novo Bra

. são que adotou:. 

"Para orientaç1iq dos Noss~s 
carissimos cooperadores e filhos 

diletissimos, damos a explicação 

· das Nossas armas episcopais, que 

lembram as verdades dâ uossa 

Fé e os campos do Noss·o Apos-

tolaclo. 

Oescrição 

Nosso Brasão de Armas traz, 

~m escudo de contqrno gotico, o 

'campo tripartido, apres_entando: 

No Qua1·tel dh-eito, sobre fun

do de goles, frês circu]os de OU• 

de prata, forrado ele verde, traz · · · 

o mote: GLORIA DEO - PAX. 

HOMINlBUS, e1~ caracteres ~Q .. 

ticos, .em sable • 

Significado 

Na divisão tf'ipartida, quisemos 

lembrar a· Santissilila Trindade, 

que é o .:Mistedo fundamental da, 

Fé Catolica e deve ser a devo1 

çifo p1:imordial do- pó-voc:ris'Bío. 

No quartel dir-eito, eín fundq 

goles (vermelho),. que símboli .. 

::.a a<'indeclinavel ·obrigação de 
sair em defesa da religião e do$ 

seus 1í1inistros" está representa~ · 

ela a Santissima Trindade, em ci .. 
ma, .reios frês éiró.ilos· de 'ouro 

(Conctue na .7.a i,ag.) 
·.O· neo,Sacerdote, dotado de raras 

qÚ.a.lidades intelectuais e morais, é 
muito ligado aós circulos do laicato 
··c!J,tolico desta capital, onde é objeto 
de 'cordial admiração e simpatia. Com 
efeito,. S. Hevma .. Pertence ao pu,,;ilo 
de jovens que se. formaram 11a Con
grega\;ão do Ginasio do Estado, sob 
a direção ào Exmú. Sr. Bispo de Ja. 
carezinho, êntão Vlgal'io Geral destil 
A1·quidiocese, e Diretor daquele So 
dà.licfo Mariano. Destes jovens, va. 
1•ios, correspondendo ao· chama.do de 
Nosso Seiihor, abraçaram o estado 
sacerdotal. Outros, continuando a. 
militar nas fileiras· do laica.to, pres
tam lioje valiosos serviços.. à Igreja, 
i1a. Ação Catolica e Associações 
Auxiliares. 

Em 1938 ingressou nó Seminario 
Central do lpiraoga onde fêz o,. cur130 
da filosofia. e 2 imos de teOlogia. Fim 
1943 tendo acompanhado o Exmo. Sr. 
D. Ernesto de Paula para· a Diocese 
de Jacareizinho, ··tra.11sferlu-se: para o 
Semi11ai-i9 Central. de ~ão Leopoldo 
onde te1'minou. o curso de teologia. 

.BriThântes ··comemoracões do Cen\t .. enario 

·Antes do. ingressar no Seminario, o 
Revmo. ·Olerigo Paixão, a.o mesmo 
tempo que prestava serviços ao mo
vimento mal"iano, era um dos reda
tores, mais assiduos e prestantes dcs
·ta folha. Assim, .o dia de hoje se re-

veste ele grande significação para o 
L~GION,\RIO; 

* * * 
O Ilevmo. Diacono é filho do sr. 

Trajau o Paixão e D. Eudoxia Vilaça. 
Paixão. Nasceu em S de dezembro 
de 1919 em São Paulo. !<'oi batizado 
na Igreja d:i Santa Ifigenia\e crisma-

Celebrará sua: La Missa solene!,· dia 
17 p, r., na ··Matriz ·da Lapa, às· 11 
.hora.s. · 

Celebrará. sua: 1.a M!ssá l;ezada na 
Igreja da:i Perdizes, dia 11° p. f., ãs 
8 horas. 

Foi Padrinho · ela ordenação o 
llevmo. Conego .Aguinaldo José Gon
çalves, DD: Cura· da. Sé: .. São Padrl~ 
ilhos da l.a Miss.a.· .solene. d·r. Plí
nio Corrêa.de O!iveira..e.o comendador 
l\lario Antunes Ma.'ciel Ramos •. 

. . ~ 
\ . ~ . 

do Apostolado da Oração em Nova Friburgo 
comemorou~se · na .· mesma · ocasião o cincoentenario do Noviciado da .Provincia. 'dô 
Brasil Centr.al da ;Companhia de Jesus As solenidades foram :presididas pelo 
E:xmo.Sr~ Nuncio. Apostólico -. O programa d_a.s festividades - Ordenações sacerdotais 

O. centenârio· do Appstofado ela 
Oração ,está _iiendo comemorado fes 

~. Sessão de estudo. De tarde -
Hora Santa. . · ... 

tivamente. em to<lo o .Pais.· E, couse-

.0 Ga.rde~I de, Flo.re· nr.a .p.llde .. quentem~nte, não poderia de.i.xal' 11€ 
!f li ser .comemorado· com brilho espec'al 

29 de, novembro.:-'{, A natureza do 
Apostolado da Or.â~ãó'. De manhã ..... 
Sessão de.· estudo. De tarde - Beu, 

OS NEO-FASCISTAS CONTlNÜAM 
PRENDENDO SACERDOTES 

Oral!Q~es pelos combateu· tes rio Novidadá'.dá Co.mpànhia dê Jesus,.,. 
~ instalado llo .. tradici,onaI Co!egio An 

chieta., em Nova Fri~tirgo. .· .·. . 3liad0S . Assln1; ·. o. l,l.ev1110 .. P~ .. Cesitr, I>ai1:_e· 
. ;;e, s, J.:; ex-diretor·.da Confederaçao 

Em . rece11te despacho, procedente da Na.clonar da~ :CQngretaçõ.es M~1·ianàs 
cidade . do Vaticano, 11ot1cii N. e.,. que €/ Reitoi· '. do . Qolegio A!]chieta,· i1ro 
s. Eminencia o s1;, cardia.1 .Elia. oaJ.la · · moveu · a. 1~alização '. de um programa. 
cósta, Arcebispo de Florença celebrou briÜÍ.antisslmo · d.e-.· · comemorações, 

ção sólene. · 
SO de novembro: A tecnfca· do 

Apostolado da Oráção'. .. De mà.ri!Íã,. ;_, 
Sessão de estudo. De 'tarde. -- Ex:• 
celente oração gratulatoria do Revrilo. 
Pe. Rodrigues, e bénção. 

.Segunda. parte 

O Diário Católico de Luga.no. 
·"'Popolo e Libertá," anunciou recente
ménte que um jovem. sacerdote do nor
te _'da. 'rtaua, paróco no Vale Brerhbana. 
(Provlucia de Bérga.mo). foi executa.do 
pelos neo-fascl.5tas ~m qualquer jul
gamento p1·évio. Fora. a.nteriormente 
detido· sob a acusação de factlitar a fu
ga de· prisioneiros de guerra aUa.dos. 

Esse mesmo diário Informa que ·dtvel·
sos membros de comunidades religiosas 
de Milão, assim como muitos destacado$ 
·católicos seculares· "sen, quaisquer la
ços politicos" foram . aprisionado~ pelas 
autoridades alemãs 1'~az particular men

. ção da prisão de três Padres Francisca
nos: Frei ·Zucco do convento de Santo 
· Angelo. Frei Geneslo e .Frei Glannanto
nlo Agostl, e qual causou profunda Im
pressão· ·nos meios eclesiásticos e cató
licos em geral, de LV[lliio 

. Em es:::eciitl o Padre Agostl, de 58 
anos de idade, era. muito estlmad(!, ;F<Ji 

tanto mais· qu'antó<o, cen(enarlo . elo 
uma Missa d.e Regulem na..c.·atedraJ'.de· A ••t I à a· ·o·-·, •. ·. idl acusado de prestar ajuda aos jude-us e POo o a <! a taçao coinc . a cow 

a outras pesspas !n!migas do Esta- Floren:;a em sufragio elas vlt111las' _de o cinqtientenar!o do, llOViciaclo 'da pro-
do amparando-se na proteção de seu sa- guerra. o cardial Arceblspo,convidou vinda do :BrááihCentrâl cià 'compa: 
grado minlsté.rlo. Este .vh·tuoso sacer- fi · · :. · 6· l n· ti h.ia ·.a.e ).es.us:. Ó :e .. olegio Anclil.ê. ta é os eis a orar nao s pe os.. oi;en . .,1:1os . . . . , . 
dote foi durante 27 anos col)fessor .na ·llÍn imponeúte e espaçoso·.edificio de , . . 

o italla11os, senão tambem pelos comba- 1·· h · jt t '· · ·· · · 1· · · · catedral de Milão e acredita-se que es- m as arqu e omcas suµp es -e ma- . . · · 
tava muito interessado na evangeliza- t\mtes: aliados mo1tos,. "os quais com.seu· gestosas; cónhé'cldo em tó(lo · pais e~c01iti·a.1,o ·claúgtro, foi toda pinta. · o Sr. D. Bento Aloisi-Masella, Arce-
çãO dos hebteus, a julgar pela abundan- sangue nos liberta1·am da. opressão e da por llavér ·se1;vido·óufrora·:ao famÓso da de novo·. o· ajardinamento do bispo Titular de Cezarea, na l\Iam:i· 
te correspondência mantida com éles tortura· dum jugo iosupÓrta:vel." · · internat,o ."Co!egio,A.nchieta''., porq11e· claustro fói reformado. O .vestlbulo tania, e ·Nuncio do Santo Padre 
que foi encoutract~ em seu aposento. · · :passarai,1 tauta,s .. getações . de·: brasi- e os ... salões nobres foram novame11te Pio xn junto ao governo braslleir.:>. Acrescentou que orava. para ·q. qe se al~ ·· · · t· .. · · · · · 

Outro diário católico sulsso. o Neve Jeitos no a veis. ém to.dos os famps ,da . pintados. : .. O mesmo serviço fui exe- Tambem compareceram às comemo-
Zuercher Ze!tung, .reproduz um decre- cançasse a unidade· de :neiÍ:samento . é atividade, e dó' saber. . .· , êutatlo'· n~, imenso refeitorio de Ji. · rações o Revmo. Sr. ·Pe. Luiz Rlou, 
to recente do guvétno republicano fas- de ação entre os filhos da- Itali;t.. Os H.oJe. ·em ·dia; essf ._edific(o se• ·eu- · n11as classlcas ein. que 1se encontram P1·ovincial da Companhia de Jesus 
clsta. do norte da. Italla, mediante. o · cld~;1ãos reais devem éxclult todo ~o- .éont.a novamente. cheip,\ocupadq·.por valiosas teias antigas: A Cipela no )3rasil-Cenlral, e O Re:vmo. sr., Pé. 
qcal m estabelece a. pena de morre para , tlvo de ambição pesso.al. ou partida. ri:;- mai~ de. )00 rellgiosc,s; e gra~de nu· foi 'do.tada de esplendidó altar todo Ditino de La Parte. diretor da Pro, 
quem "alude ou fac!llte'',a fuga de prl- mero de me11,inqs .Ciue,ali fazem, o cur- ,fe:tb ,4,e '111ar.mores ~rasHfiiros. S1 a paganda Fiàe no Brasil. 
sloneiro~ de guerra membrts do exér- ta, para dar só lugar ao am:ir e a so secuJ1.dâr10; :a.s·pi.r. ànclo ao' º. 1es.~iº.· ·.·; cupçllà ,do · doce! destinado ao Santis .. 

i i ·· d · · · l · · · S · · 1 · PROGRAMA DAS SOLE:JIDAt:F-s· ·cito aliado, bem como pela !m- patria, porque se triunfar o egolsmo, tempo . a d gn d;i_ e: :sacerdota, . ; : . · shnO:. acrarnent0 no ·a tar-mor, pesa . 
pressão e distribuição clanr!est!na de advertiu. o. Ilustre prelado ~·tornaremos Emº tpdo ~ iàstci .. edJ[ii:lo foj,_;ém~: 5Q quÜós: 'roda a pintura da Capela' Pr.imelra par,te 
folhetos e JC!a publicação de artigos ;u . . . · . : · . . · . . . • . ·· preendldo ·para· 111aior solenidade das fcit° refài·inada ein estlló bas!llcal. As · . . 

. ilustrações destlnada.s •·a. despertar iri1~ , a nos precipitar llO · caca .do. qu11,J nos . festâa, ~m. s~rv;iici', a;ê pinturai -e. rcs- c·<'ri1~ino'i·ações tive\·a1p. e:(tfaord!na- O CENTENARJO DO APOSTOLADO 
taçÕ"...s ou causar dificuldades à.s auto• sa.~va1-am .. u ~de1'0~ · p.tãos dos~ .. ta111·:1çãó ge:11~(al,!11aAo-, .. A~s!m, ~ b~ , 1;!0 J"ealce :por· contarem, com a hou. 28 ele rio·v~mbro: o Apostolado da 
rida,de11. !as.c~ª8- · · · · · .\llad9.s,'J lil, línag:em:!l.~·N!i~§a,Seuhoi·?/que .§e · 16.;;i.::1:i'a.itidi~a.çªci'.!l~ ~~ Ji):x;eia, Revma •. · ôracão.-Jla,'su.il,;!J,J§!.~t!~, ·~pé manh~ 

. '. /.' í::-.~-:,_--\~",;~ . ;';· . . 

Anchieta 

ORDENAÇÕES E JU.BILEU .DO 
. NOVICIADO . 

1,0 tje. dezembro: Chegada de S.; 
11lxcia, o Sr. Nuncio Al)ostolico. Tuu• 
i;u1·a. 

2 <ÍF dezern.bro; De manhã -. Or 
dens menores~ De tarde - Het':'a. 
Santa dos pais. ' 

3de dezembro: Ordenação Sacer
dotat Almoço oferecido ao Exmo, 
Sr .. Nuncio · e às familias dos recem• 

· ordenados. Academia comemorativa.. 
· 4 de dezembro: Missa. nov'a. IJo• 
menagem . esportiva. · · Benção· so(eile 
- "Te Deum". · ·· ·. ' 

:s · de dezembro: · Inauguração da· 
Casa de ·Ferias em· Monerá. · 
- Foràm cnleoadf'\R Sacerdotes ÓS 

riev.riios. .Pes. ctetano ·vasc;nc~ 
los; S. J., Emamã~I C, Rondou Ama
rante, S. J., Francisco .González S. J. 
e Lia~rp Trajano Lopes,·S.·J., p9r ~ 
Excili. :~ sr. Nuncio. · · · .. · 



-:i-

Em·-·s: ·Paulo o Exmo. 
Eliseu van de Weyer, 

D- F- _----. r. 
o. e~ 

Encontra-se nesta capital, S. Excia. 
:Revma. o Sr. D.; Itrei tliseu Van d€ 

,.. . . . 

:Weyer, Prelado çt11·Paracatú. 

fcril! o Santo Sacramento da Orden1 · 
a quatro Clerigos Carmélitas. .A. ,cé-.
rimónia, que se revestiu de· graµde 
solenidade, teve inicio. às S .horás,)1,i · 
Igreja de K ossa Senhora . do -Carmo, 

r.; E.G I O N A R I O 

C A-·T O LI C,O S· 
Comprem exclusivamente suas ióias e _ seus presentes aa conhecida 

J O-A LHA RI A 

São Paulo, 10 âe Dezemorô ce l~ 1 

Pregando e Martelando •.. 

MENINO JESUS OU PAPÁ-NOEL?! 
Pe. Ascanio Brandão 

S, Excia. Revma., que pertence à 

Ordem Carmelita, administra a Pre
lazia de Paracatii, no Estado de :\li. 
.nas Gerais, desde ·a sua criação JJOl' 

Sua Santidade o Papa Pio XI, de glo-

Devendo realizar-se dentro el.ll-bre;·.;,,,· 
ve o Capih1lo provincial . da l'r<rtin- CASA CASTRO Já se anunciam festivl!S as, solenidacks e as alegrias_ santas do Nat~I • 

Preparam-se todós 'desde já para o dia tão belo das mais ternas e deli~ 
cadas ·emoções. E' a festa cristá por excclencia, o dia da ~_i·istandade,. o 
Natalício ·de Jesus Cristo, Nosso Rei e ,Nosso Salvador. Dia da fam~ia, 
da amizade· das ternuras do lar, .da alegria ruidosa .dos inocentes, das 

-,suaves, pfodosas e belas tradições -_de nossa gente, Dià dos pobrezinhos, 

xiosa. memoria, tendo toma.do po~se 
aós 4 dias do ·mês de outubro· 

cia Carmelita. -Fluminense · S, ,Eimlll> i 
R•~Vlll,' pe1:ma11ecerà aind~ ne.sta. • ca/ ,. 
piwl alguns àias, -pois,_ deven\',pr~si• 
dir o Capitulo <!e sua Ordem. - · . 

IVA -U,, .. DE N<YVE'MBRO N. 26 
. 1;a9iiuia -a. .Rua Anchieta>: 

C' 

• 
OFICINAS 
PROPRIIS 

• 
·• 

Ynieoa ,uncueionarioa · doa AF A \!.i, 
DOS :relogic,11 • E L J!: C T B .A • 

de 1929. · 
Dia 8 proximo. pa-ssado, fosta da 

· Imaculada Concei~ão, - e~colllido pe-
Ios -Revmos. Padres Ca1·melitas l)al'a 
a ordenação de-_ seus Clerigos, o 
,Exmo. D. Eliseu·vaii de Weycr con-. 

COMENTANDO. W 1 

A DIVISÃO ADMINISTRATIVA . . . . 
'.Afinal, saiu a nova divisão adml• 

nistrativa e jucliciarià. do Estado. 
Graças a Deus, é preciso reconhece: 
que houve Ulll grande esforço no sen
tido de fazer vencer O bom senso, 1\0 

que se refere às denominações d:is 
_ localidades. Como se sabe, trata-se 
J)resentemente de uniformizar .a uo. 
mencla.tura de todos os ceu tros de po' 
;voação do Brasil, de modo a evita 1: 

,.as ~epetições dos mesmos nomes. l~:n 
~onsequencia, um grancle numero de 
focalidades deve mudar de uome. Pa, 
;ra. isso, o Conselho Nacional de Geo· 
grafia estabeleceu as seguintes re
gras, de que agora nos lem l>ramog: 
:na. coucori·encia · de.:mesma tlcnoml
na~o, conservará o nome a loca!ida
;dé. mais antiga; os ti:ovos nomes eh. 
:verão ssr constituidos de_ uma só Pil• 
lavra, dando-se preferencia ao voca

,-bulario indigena. ' l;lâo pa teu tes os 
inconvenientes dcstá-s regras, se seg:ii
das à risca. Em primeiro lugar, 
-a exigencia estrita de nomes cons
tituídos de uma ·sô palavra elimina, 
lpao facto, os nomes de Santos, tiio 
J)iedosamente abundante:, na toponi· 
mia.nacional. E, se- a isso acrescen
·tarmos a ado1ição de nomes indige
_nas, teremos, uina. verdadeira n:·. 
paganização do Brasil, nesta mate. 
·:ria. Alem disso, existe o aspecto 
.tradicional, que é muito · 11ulis . seriu 
do que se vensa, e que não pode ser 
· sacrifica.do sem mais, a exigencias 
-mer:m:ente utilitarias. A trndição, a 
hi:storh, são reuli(,!ades vivas e pill· 
pitantes na sociedade, e não a;ie· 
-nas materia de museus ou de arqui
vos~ aliás, quando isto acontece. é 
·sinal de que uma sociedade morrGn, , 
s · só conserva o seu cadaver 
mumific.ado. Em ultimo lugar, & pre. 
ciso considerar que o c,·.iterio da an-
. tiguldade, aplicado absolulameute, 
re.duuda cm inuilas injustiças, pois 
faz com que muitos nucleos _de po1m· 
laçã.,, de. pondornvel iunrortanc:u 11a 
his.toria, na cultura, m1 vida soc'.a', 
nas atividades econcmri{;as, rl'1L1:a 
,. eus 11u111Gs a bureos sen, qnf-1.i(iUft· 

-- significacão. · 
Felizmente, a nova divisão .do .E-s-

'.tado está muito lort(le (fo ttn·· seirni<lv 
à l'i$ca tais cleterminaçõos, e vt}-rn (a
·-ci.lmente que tudo .se fez pa.-a a:c:. 

,. r uar o q·"1e neli;J.J hn vh1 !?,:· exce.:>.ii 
\~a.111ent.c righlo1 c.rü-;ta'!ir.~clü e n~o-1·· 
to; o que revela-uma uithla compre
ensão dos valores.· llistorlco-trndicio
n .. is. Em certos -pontos, ·a refol'ma 
foi mesmo util, restabelecendo 110· 
mes 11rimitivos,· encurta<los .pela !<'i _ 
'do menor esforço. Assim por exem
plo, Rio Preto voltou a · ;er S. J o~é 

·do Rio Preto, e Palmeiras volto:1 a 
.sei· Santa Cru;; das Palmeira:,, {)11-

. tros · notnes adquiriram acentuado 
· sabor tr,adiciotrnl, tais como São Jna
quffilaaBãfl'iÇSiúYfo. Búrl>ara d'Oe;tc· 
l:loitJ~sp~ra,11,(;;a do Sul. ltedeução ,1,, 
Serri~; ~1 nl\,;> h~ mula mais 1ioe1 i~u 
do que "Y,ea.iJ;tuiro do Porto, ou Vista 
Ale&t.e 'dê 4Ho: . 

Entretanto, sac1·it'l.cios llem pesados 
i;e f!zin·lúW às determinações do Con
selh"o :Nacio1rat ele ·Geografia. São ,11 i
gnêl :vh'ott -Haquirivú, Santo Ang0!0 
se ti"_arisfoi'.mo11 · en1 ,Juneliap•·ba, San
ta. :.tuzia decaiu para Arax·ans e San-

. ta. ·Mariá (oi ·tmpiameute desbatizacla 
~orna·- '.filpanct ele modo que, em la. 

· gat<'li!i:' Ralnl1a dó Céu e da terra· rniu 
TU!Jã<'N>'êuJ;iêt'ar-: seu - poder den;o11ia
_c;:o;' ·:~1lls: o· l'icticulo se torna inexre
dlver;· c·om: Ocauçú, que suhstituiu 

·Casá: 0 -Grat\de (Casa-oca; Grande
: !uçú-)t-ou · Moutesina. que substituiu 
AiiarêcMa de Monte 'Alt<>. 

O que val'e:é que o bom se:1so 110-

liulài' é' ·en'o1irile, e, em ultima anali
se,)f o'J;io"vo <it\é.chí os no111es às coi. 
sa11t:· "Quen1 se· íefobrà, l)or ,·xemp)..:), 
qqe::é> nosso la"rgo do' Arouchc i:1 r,e 
cha1noti praça Alexandre l lercu la 110, 

e, _posteriorniente, ··r,'cebcu outras ~o-
l\Clihfri~~ões ?_ · · 

Sua Excia. Revma., que estã_ · fios, 
Jledado no Convento do Carmo, à i-úa -
i\Ia;tiniano de Carvalho n.o 114 tem 
sido muito visitado pelos inuiil~NS 
all!igos que S. Excia. e a OrdelU Car, 
melita. contam nesta capital. 

"L: E G I O N ARJ:o':;~ 
SEMANARIO CATOLICO CÓl\:1 
AP1,WVAÇAO ECLESL:\S'I;JCA 

Uedação o Adm!nis"tração 
· Rua do Seminarie>, 199 

felefone 4-0931 
Caixa Postal l47•A 

São Paulo 

Ai;sinalu.ras: 
Ano • .. .. • • • • .. • • .. • .. • • Ct$ 25,00 
Exterior ............ , • ., Cr$ 50,00 
Numero av.ulso .......... Cr$ 0,40 
Numero etrazado .... • .... CrS 1.00 

Rogamo~ aos 11ossos assinimtes co
municarem II mudaru;a de seus ende
reços para II Caixa Postal 147-A, 

SUCURSAL NO mo:' 
Agencia ne>ticinsa S'11-
Amerkana "A~apre~s" 

Rua Almirante Barroso. 72 
Fones 22-4375 e 43-6631 

Anun~ios: 
Pe~am tabela, sem con1prom!S6i:>, 

Não publicamos colahoraç~o de pes
soas extr1tnh1ts 110 nosso quadro de 
rcd.&tort!s, 

O LEGIONARIO tem o maximo 
prazer em receber vi.sitas às instala
ções de sua redação e oficinas mas 
pede que não sejam as mesmas feitas 
nas 2.as. 3.as e 4.as feira~, po: e:Ki• 
g,rncias do serviço. 

1 DIAS EM /REVISTA 
<Conclusão da 1.a pa.g.) 

simo imperio austro-hungaro eontra 
o hanclitis1110 nazista, e os agentes de 
l\loscou a 111·ovocarem a reação da \JO· 
1n1lação grega contra um governo 
simputico às nações un!das. 

* * 
i:; ;.e exa-,uinarmos <iss<i~ e outroi\

fo.ton col'l'clatos como o d& Iugo&la
'"Íª com o "ma1'.echal" · 1'itô veremos 
ill\C ni'i'u Un/lii.re11)(}s.'lo1Jgé .da·venlade . 
arinnando sr.-r ;,sta gnerm aqueía co,-/. 
r:n~ra,;üo muncl!al pn:,vista " prcconi• 
r.a(la pur LeniHP- 1ian1 -c~m,1,;ar o~ ui· 
t i1:10~ n~1\.Ho~i dP rt:~ii~Lencia dos l".) .. 

Yn~ crhti1.:1s contn:1 a ondu avas~a'.·;i .. 
dora cio f~ôtado tot<Llítariu socialista. 

* * 
O mundo viu, estarrecido, nf!O ha 

muitos t1·,is, no caso ele V:iri<oviii o 
que ~(! pode cRpcra1• do 'i.;:re1Úlin 'ao 
cl10gur o momento de se estal>eleee· 
ren1 novos governos nos paise~ lilJ~r
tados cio jugo nazista: Em que pe. 
sem as rcitera<las afirmallvas ele· qu_e 
a 3 . .L IntPrnacioual .não mais existe, 
os fatos t0n1 uma linguagem maJs do; 
quente que as arenga::; do 'l'sa1' v'"t'• 
n1s!ho. 

* 
J<; d0poi~ da Polonia temos ag·ori! o 

casn cl.i Urc,c·ia, em que os -soviets 
1woc1u·m11 apnnhalm· seus 11l)aclos 11•,
las eo;;tas, diricultanclo, por intermc
lllo de seus age11tes ·provocadores o 
cõt:alidecimento de um govel'I\O 'r.A
paz de cooperar coll) as nac-õc;; uui-
clas. ·" 

* * 
Vencida a guerra com O auxilio do_· 

imenso pot< ncial .em homens e mate.' 
riaig dos paises cristãos do ociclcí1te, 
vemos claramente cfol;neada. a mano, 
bra das forças ela esquerda no senti• 
d'.l de se _valer dessa ~itorii para a 
1mplu11ta,:ao <lo comunismo nos pai
ses libertados Confiamos, porem, 
na forc;a de rea~ão clesses povoa que 
uma vez livres ela opressão do n~is'. 
1110 E> elo fascismo, tambem saberiio 
sacudir, com a ajuda ele Deu:;;, o- 11Jo 
menos odioso jugo do comunismo. 

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

--DE\fE.tS:JUDAR LATIM ANTE·s 
'· . ' . -

_ D E \·S E R M I S S ~ O- N A R I O 
Niio é 1-n~Ít~, fr~qJ.111.hte ·que um me

l1ino, ac 141l,t1nos · abanclo11c sua casa 
pijl'lf~:tor~<16'se:·:{iât:Qrcltite; nias isso é 
o ·"; ~i o>p~~iüo' Rich;1rd Gl'een-
w 'I Mim.ominn_ifr \';m Michigan. , 

li~i'ia:j)\~f.,' miySÍOníll'io '-\frica
fe~on,, .Q_ menino quando de- · 

pois , <.~V!i,íl§~itllde~ ' de uma V iagcm 
. de garo}oi-- conseg11i <'hegar a Was-

hitiglôril'e·'.'fericoritiar asilo temporario 
no Seminari~ _da Rainha dos Aposto
losJàiiÍó:so.i)iêdiidé das rnissões africa
nas naquela cidade. Para começar es-

.1 collwu.''4 -d0ll1i11go das Missões, fu
ginde::des sua· :cas,1 em Baltin1.;,re, -em 
busca,_ da-·,E~coJa: ·lVlissionariá, ç1ue se

. gundó,.hç1viá !idcl e1ü uma revista de 
, mlss6,ês; 0 ma:1,Hnha . nos _Sl\btlrbio~ de 

Silvêr 'Sprlrig a Sóciedad~ das Mis-
8Õ.é°~' A.fücanas; . q\iai1clo - cll.egou . en-

. ,,:_,·._·."·'," •· -,· . . 

fim ao seu destino, infor111ar~m.110 que 
ha poucos anos a Escola hnvi~ sido 
clesti-uiçla por um inc\c)ndio. A -co,11~ 
panhia de Socorro aos viajimtcs o en• 
viou ao Seminario em W<1shington. -

Um dos l'eligiosos -Revmo. Pe. An
tonio P. MacAndrew, que o atendeu, 
convenceu-o que deve1·ia voltar, para" 
casa, e efluclar latim aüteõ de iniciar 
~eus estudos sacel'dotais. · 

Dr. Ourval Prado 
Me,jtcri ()QUl!l!IA 

lt. ~t·11ndor t~uuto l!.K"•tfto, 16 , 
Ó.O "10. • >:;HJa3 ola • l3 • lf 

1 l~P•,4. <iR Hl11J ,tne=:ê h<nnlf°H(\I_O) 
Co11s.: vnm hnr1> rnar,-1<'1~ pilo 

T~I.: ~.7glll 

.------....;·----'-------~---------------'---

. --

.. 
CONDENADAS PELA RADIO VATICANO AS IDEIAS 

WCISTAS SOBRE A IGREJA E A POLITICA 

.dos ·que· sofrem, enfim, 0o clia do coração: _ • _ • 
Natal! Belo Natal de Jesus Cristo! Não ha !esta mais beia e ma!S to

cante em todo anol Preparemo-nos santamente ··pata festeja~!,.· éoino 
festa áistã, puramente · cristã. . . · _ _ . _ · _ 

- Ora, hão de perguntar os leitores,. será mister dizer que é: o Nat~l 
festa cristã?! Não seria absurdo afümar-se o contrario? PC>is; ID\?US _ le1-
to1·es, cada ano venho pela pena reivindicar como. posso. os_ qireitos i;acra
tissimos de Jesus Cristo ,nas festas do Natal .contra os, profanac;lores.e os 
deturpadores desta lfesta cristã, e a mais cristã de todas as. -festas• çri!tãs 
de Jesus Cristo. . , - . . . 

"A Igreja possue ·nao sómente o direito, mas tambem o dever· 
1de intervir na política, no sentido de arte de governar a nação'' 

Desculpem-me li- redu11da11cia· e os pleonasmos. V~m eles .. de_- ·prQpo~ 
_ sito. Querem paganizar o Natal, tirar-lhe o sentido ci·istão,_ reduz~-lo a 

uma fcsta1wa .qualqueJ·, wn pretexto para ceias lautas,· bailes r~udos?s 
e solenissimas borra.cheiras. -Lêm-se .não raro · anuncias destes em -Jorna!S: 

- "Passe a noite d.; Natal 110 cassifío X -.;.;.; ·ceia, flores, jazz _; gilrs-bo
nits" ou então - "Natal 110 Club X - B=:iile estrondoso! Reserve seu lúgar 
para' a ceia, baile, a '.fantasia, nos salões da sociedade X - etc. etc. - · . -

Haverá tempo mais improprio e sem uma justificativa para uma fo-

v :• Noticioso Culolico lnwruaca,• 
nal" informa que a Radio Vaticana 

· 1·ecentemente transmtiu o seguinte 
resumo de um -artigo intitulado "Po
de a Igreja intervir na política?", pu
blicado no numero ele jtilho ela conho· 
cid_a revista ., Civiltá Cattollca" c1ue 
os Padres Jesu:tas editam em Roma: 

"Ha pessoas que desejam ver sepa: 
rada a religião da poiitica; oiitros_ 
crêm que a Igreja deveria iclentifi. 
car-se com todos 0s interesses poli• 
ticos aprutrlnbados por cidadãos ca• 
tolicos. Esta q11estão pode amenizar 
corretamonto tão $ó se se define com 

· clareza o alcance do ter1110 "poUtica". 
· · pe-lo Estíldv -em beneficio ela comu

fere à chamada. "politica. partidaria'', 
cliios q11e estão de acordo sobre uma 
- "No sentido· estrito .da palavra, po. 

"Este direito ele intervenção, colll 
autoridade fundamental em mate. 
rias. que concernem à sàlvaç,i10 das 
almas, ou no que pod_e .designar-se 

' como materia sagrada, tem sido de. 
fendido pela Igreja através dos :;e, 
culos, e com especial tenacidade em 
tempos recentes, contra as idéias !ai· 
cistas e por sua ve~ contra ó coni:ei
to da autonomla do· Estado, cujo le
ma t·: - "Nada · sobro nem fora 
d 0 Estado".· · 

•· Enquanto os grupos poÍitlcos tra
balhar para o bem comum, sem vio
lar os direitos e a integridade reli- · 
giosa, a _ Jg1'eja nem ós -conden:1ni 
nem se identificará com eles. l\lere-
ce sobressa:r que ,i,inda. n.o caso de 
partidos· formados por cidadãos· ra
tolicos e defensores de um prog'-a- · 
ma -catolico, a Igreja _nem os apoia· 
rà nem se oforecerã como ,g~rantia 

das opmwe,s ou atos das diferentes 
associações· politlcas. 

O que fica -exposto acerca da 
Igreja -é taml>em. exato quanto à 
Ação Catolléa - colaboradora direta 
da Igreja - cuja missão é proteger 
não os interesses de grupos pol'.tlcos 
senão e,;c!usivame11te o verdadeiro 
bém esta1'.·das almas. 
, "A Igreja contribue ao hem ,ispiri

t"al dos catoliccs e a sua educação 
cultural e os coloca em posição de 
opcràr com ·maior eficac'a em terre· 
ltó político .. Ela os alenta pàra qne 
11 \o·. descui_clem esta frente ele a_ção, 
na- qual se estão travanclo batalhas .de 
11rn!ta impo1•tanc·a, decisivas para o 
bem das 2-Jma.1, Isto quer dizer' ,iue 

~alguns catolicos espiritual o cultu. 
i-almente preparados no sido amoro
so da Igreja, podem prestar em ntui
tas ocasiões va1iosissin1os .sei-v!_ços a 
seu pa!e no cam_po pol(tico •,; 

lia ,quasi carnavalesca? , · 
Ha um trabalho secreto, dos inimigos de C1,_isto Nosso Senhor, contra 

o hoss0 Natal, o Natal de nossas tradições cri.stãs; o Natal da lgi·eja e.-da 
família. . 

A lembrança dé ,,Jesus, a cena 'tocante do EvángelhÓ_re~oi·dadas c.,ada 
ano, a. n1ensagem stiave de pa:z: da._gruta de Belém, o ideal cristão -que 
estas ·festas ·'relembram, como - tudo isto poderia deixar indiferente· ao 
maçonismo judaico internàcionàl? · · · . ' - ' _ 

Era mister pelo menos atenuar;_ disfarças, iludir um. pouco à ,boa fé 
cristã, e ... manhosamente i_r paulaj;iname11te paganizando 'o Natal. A_r- -
ranca-lo do lar, tirijr-lhe o cunho cristão, e l<1iciza-lo. A tarefa seria por 
demais ousada, mas não ha duvida, ela se fez e se faz ainda hoje_ em todo 
mundo. E os ·cristãos se deixam iludir, seguem a onda e ... vão na onda! 
A festa da Igreja tentam substitui-la pela dos clubs, dos salões, em bailes 
e reuniões mundanas, 4:xatamcnte à hora· da MisEa do galo. A reunião em 
familia desaparece -:com as reuniões mais estonteantes_ e mundanas dos 
salões. A idéa do l\'.lenino Jesus, se substitue pela do Papa-Noel. E fala
sê .tanto em Papá-Noel e sé faz tanta propaga11da, tanto alarde ~m tórno -
do Monstrengo feio das lendas nordicas, .que naturalmente -não se pode · 
falar t;,.nto em I\Ienino Jesus, ,cm ,J.>resepio de Belem, em Maria_ e S; ·José; 

1itlcil- q11el' dizer a ci.encia de gover• 
11ar. No sentido mais. amplo, compre
ende todaa - as atividades exercidas 
pelo Estado em henef:clo ela · . , . 
nidade. Esta ultima definição se re_• 
feré · à chamada "polltlca de 1ia1;t!clo" 
e nesse seutldo os partidos podem si'1J.' 
definidos como associações <le cicla· 
dões que esti\o de ac:çrdo sobre uum 
serie de medidas praticas para o bem 
comun1, e que se u11eú1 paril, aplic~r 
na realidade um determinado progra,. 
111a. Elm terceiro lugar, muita~ ve• 
zes se .utiliza este vocabulo em um 
sentido _bem deprec'ativo, quando (l!' 

lPOST-OLADO JA ORACl-0 
Reis Magos, pastores, Anjos, -etc., étc. · \ · · 

A finalidade- do Papá-Noel tão propagaqo. de alguns anos a esta parte, 
e com tanto ardor, não foi outra shlâo, esta: - tornar esquecido o M,e-
nino Jesus, ci- laiciza.1• as fostas do_ Natal. · · 

No.ta.se que. certa imprensa parece ignorar o Nasçimento de Jew.s 
em Belem! Ao vermos a grita, a folia,'_ a propaganda -em -torno -do ·papá-._ 
Noe; sente-se vontade de perguntar. :- afinal dl) quem é o Natal? ·A 
quem festejamos em 25 de dezembro?-Quer.1 nasceu em Belem? E. que tem 
aquele Monstrengo vermelhão e barbado, de· sac_o aos hombros, qúe r~..;' 
lação tem com nossas trad~ções cristãs, nossa historia e nossa gente? Onde 
já se vio neve _em dezembro? ·Porque o fantasma do Papa-Noel vem todo, 
encapotado a tiritar .de frio e coberto de· flocos de neve? grande toliCll. 
E' mister 1;1fastar. de nossas festas do Natal .o Papá-Noel e dar.todo noiiso_ 
entusiasmo, todo nosso amor, ao .Deus •menino do ·prea,pio, fazer -_o pre
sepio, organizar as. festas do Natal na Igreja e no seio da familia, nos_ ca
tecísmos, nos centros de vida catoHca, em todas as p~roquias, tendó em 
vista o Menino Jesus, só -0 Menino Jesus! -Só Ele nosso Deus e Re~ de.,. 
Belem ha de merecer .nosso amor e nozsas homenagens, Não profanemos 
a festa sacrafüsima do· Natal de Jesus!' Festa ·do lar e festa' da __Igreja. 
Abaíxo o Papá·Noel! Vamos despachar o_ fantasma lá para d'onde 110.~lo" 
importaram - as regiões• 'frias da Eu,:opa, _ e os bazares judaicos-nia
gonicos. E viva o· bom Menino· Jesus _ela Mangedoura do Presepio de 
Belem! 
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politicos asl)iram fins bipocritas e Como toc'as _.-as grandes cibras de 
ego is tas. · Deus, tambem o -Apos_tolado da -Ora-

" 11: obvio que esta ult!n1a classe cio ção· teve: um inicio bem humilde, ti
politica não pocle te1· nada que V?l' mido, i11sigüificante. No seu estado 
com a Igreja; seria uma blasfemia atual é í::ompàravel a uma arvore gi
afirmar quo a lgrcj!i . pudesse apoia- gantescâ, frondosa, que estendê seus 
la.. Ao mesi110 tempo, se por poli ti·, . galhos sobré todo O orbe. Embora cem 
éa entendemos .a. arte de governar a anos tenha, nada de senil revela na 
nação, devemos estar- i;eguros de .q110 sua aparcmcia; pelo contrario: cheio 
a Igreja possue não·sómente o ilirei- ·: de vida ·está,':-com uma puja11ç11 exu
to m~s tambem O dever de intervtl'". bcrante, indést1·u-tivel se -apr~senta,. 
em tal pol!tica. ''Cai port_anfo cm <>r• .. Era aos 3-d,e Dezembro de_ 1844, que 
!'O O libel'alismo ao StÍsteiH:fr a -téO• d 1 um grupo - e _:jçvrn.s.' esco asticos da 
ria de que a leí divina- d(WCl'â regei· Companhia de Je3, 1s, reunidos -numa 
a viela e· a <:ond!lta do$ l-lllli-rJcluos . --das ~alas do .serii_iiiario ele Yals, (Sul 
porem nã.o a lei e :í CO)l_d,tt;i do ,l~s- . da ·Fran~a)-, çom· .. rraxima atenção sc
tado. E sta ·c~mce~5:~9 1j_~101·LJ 1 -- a __ · "11iarn a:. cxposi!i~e:. elc,quentes do sou 
1;al>el': ,,,1e a 1:clig1ao. ~- .mi,1 11s~\t11to · ·iu cl'ior ,F;;ate;. • · _tl'elct, que cm 
p111:a.mente pess<l{lI•q11cJi\llll-~--tflll':Sl1l,t,;,,ii<ll~k ,Í)!iír,)\\il:\i~ - · va-lhes a vida· 
VC.t 110 terreno,dll,-~i<la.irv.~i;rn:'."';;''~~i'ici!ito-Jlé~tá\t/ poiltofo das In~ 
~ompletamcute err,Quea/ ::O, "hom011.1 . :dfüs: S~o ,}\:l .. _ ',Xavier. Contou
('\. ~cmpre ~ ei'.~ !1?.!l:i ,ª )Pa~·te, 0 · lheR. çolúÔ este' "1i118~i9n;,rio extraordi~ 
su: o do Suilw!, _ n~n .am~1irs_lm.- narió p~rc:orria r1ouel;'Js terras todas 
lJOl"Lan.tc fl-\IS Ht!Y.ldarlr-~f -hU-rlla,_lHt:.5, 0 ·-..... : ,- ·~ ·~, . . . , : . ' 
menus BilHi" a vi'"°" _111·,.1,p -~ .,,J·cJ,, "'1' .c'.escalto _as _-vezes, ,ob os imos caus-

·, • "' • 
4
"· .; _,cu,'" ,_., ilcantes 4e um.-i;ol·ahrazador, acate-

arastada '!ªs 10rs · mor;u~, posto 11ue _ \ando as· torturas. c!a, fome e_ da sede 
1sHo suppr1a d<>sprcznr os N;and,anrn!J- ··d·._ d , d ' " • · -• · ··g · -· · · t ·' 
tos divinos. Acfoú,a'i;, {odó-·o ·podei• . ;_ ,m ? . c.'sprr:-9 "-~11 os immen es -e 
incluindo O poclei<dvtc'o ~C:<;· -d<1\'Jvnd~ ?m~lttíormes, -U., Pl'OCllr~ .de almas, ~om 

· . - -, , .. - : • "" _ ,_. . -: .,-- o: _seu- - lema -costumeu·o nos lab10s: 
eh Autoridade S.tll)l'~JIJ,a.:·<J<: poull; J.iOI' é .;Senhor dai-me alriias todo o mais 
consegmnte toda a· -leg1slnçlío· huma. •· ara &;" - · -. · · · ' 
na e governo elevem e;star sujeitos P . v ·~ . • 
ao·s mandamentos e interesses de Como_ nao. ardia_ nos coraçoes, da-
Dens. ~ueles Jovens cand1dat.':s o des_eJo de 

- "AsshJ.J, pois, de _acordo com_ a von- 11· lambem aquelas reg1oes longmquas, , 
. e, a exemplo elo grand_e Francisco Xa-tade de -_Nosso Senhor J.e~ns Crl~to, . 

a Igreja ~ que ensina e sustenta a · viN'; pregar o Evangelho, ensinar ;is 
moralidade 0 .just:çà, 08 interesses crianças, e ser apostolos de -todos! 
d8 Deus e das almas em rodas as , 8• Mas, não eram aimla sace1·dotcs, nem 
feras. 11: a Jgrej~ q110111 iioclo, e eleve, ao menos çliaconos, para poderem bà-. 
jul&ar O mal 011 -õ bcin dos princípios tizar e pnigar, e j:l,Ssim auxiliar os mis
o J metodoi; u·s<1dcs na esfera política, sionarios! Que lhes adiantava, a eles, 
isto é, em t.odos 05 casos -e unfc;,.- pobres .seminaristas, encher-se de fan~ 
mente nestes casos _, em que a. lgre· tasias e esperanças, quando seu unico 
ja em sua. c1 3 cisão dcfinitiYa jul- dever era estudar, estudar,• estudar, 
gué que os interesses -monis fotrincheirar-se atrás dos livros, e i,to 
estão cm perigo; -011 · ,1uancio se tra, justamente na festa· do· -Apostolo das 
te de temas de educaçüo, nratrimoitio, Indias! 'Disse-lhes, porem, o Stiperior 

-ou de liberdade extenia da lgrej,i; uma palavra, que, ·comq gotas de bal
assuntos dos esseuclalmQnte esúiri· sanio, caia em f.Cus· corações, avidos de 
assuntos .todos essencialme'nte espiri- conquistas missionai-ias. Padre Gau
tuals e que requerem !}Dr isso a. vi,~i- trelet, o -querido Superior que or:acl,\-
lante intervenção da l\lcstra uas !o infalível lhes era, disse:· "Tambem 
Na~ões, vós, meus filhos, podeis e deveis ser 

APARELHOS • • pnraCl1AcCAFE · 
wodcrÚQ!~ de;;1u1tcs, 
ein uesenlfos ori gi Oàis 
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aposto los; não daqui a - cinco . ou dez 
anos; 11ão dopais (!e long~ .e penosas 
viagens e traveGsias, màs- hoje mes
mo: agora, nesta hora, nesta casa, si 
assim .quiserdes, si esta for vos~a von
tade firme e ·inflexivel. A força mo
triz não é o trabalho material; não é 
ele, que representa ·a força maxima, 
mas sim a 01;ação, a oração constante, 
a oração fervonisa _ e apostolica. A 
oração feita em comum; a oração fo
calisada' num c!etennin_ado fim- uni
co, esta oração é a - maior - potencia 
11\.undiàl; e não só mundial, pa1·a não a 
chamar dé celestial. · Poder · nenhum 
alcança vantagem sobre Deus; podei' 
nenhum o_ poderá vencer. Só a oraçâo 
consegue s·obre de vitodas,. · não por
qüe por natureza :sejamos roais for• 

. tes, ínas porque Deus se · entregou in
condic:ionalmente a ·quem sa)?e rezar, 
e com confümça reza; é. porqué beus 
quer fazer, ou antes: deve fazer tudo 
que lhe pedii'POS 'para o bém da nos
sa alma. "Pedi, -·e recebereis". "Tudo 
que pediJ.'des a meu Pai, ele vo-lo da
rá" - tudo. -'- Ouv-indo isto, o:s ate)"l-
tos ouviütes começarain a sentir-se lí
wes de um triste pesadelo, pois vie
ram a saber, -qual _ é a_ fon,.t~i (lnergeti
ca d:' to~o o ,Aposto]~~~:,;~ ó}'ação; a 
.oraçl\o-•ah,llda;ao_ sacnt1c10:·,T:µ,nbem o 
missionario dos gentios;- e _Jeito pig
meu çnfÍ'ente de ~e1'ra( ele ~O; si a 
graça . dé Deus o não :.acomppnhar e 
mover o.s -corações. 'Senhot '4°a graça 
é si5 Déu·s; · sem a :sua ~rà$a i'iada su
cede, e' e~tà_ 'suá gr_aça' qu~r ~e. que 
a imj>loremos, ___ . · ____ - _,. __ ·:, 

r,fao era, pois, parl\ ~~; J>e,c;(er _ tem
po. O áno de 1844-' estll'vll 11 fítídàr-se. 

· La~~ad3 ,esti,/;i -a 'pi•in\êfrá· sêqientinha 
do . ApQstoJa.çl.o" da bràçãói B~m aco
lhida;_s~ aprofundç,il J19~ cól'à~ões · ju
verik dos ~scolastico~ qo Pad~ Gau
tre.Jet. f'o.n,m. · elei, ·_ ?S pi;imeh;éls ~rau
to(' do },posfola4o . pelá .Oração· core- _ 
tiva. Hóje· a as~ociação ·se cofnpõe· de 
4'1.000.000 ele membros. 'E'. a Confei:ll!
raçf:o mundial maior que: existe.' Apli
c,mdo uma palavra do Pí!Pª Pio - Xl 
aos dit-lgentes do ~posto!ado da <Oi-a
cão c:iteij não deviçlffi considerar com-

pletada ~ sua "tarda e11!jt1anto restas
se uma só a.lma 'para ganhar ao Apos
tolado da Oração. 

Foi justamente _São Pedro, que a 
Nosso Senho1• .dirigiu a pergunta, mo
tivada po1• um amor proprio bem or..: 
denado: "Eis ,que abandonamos tudo 
e vos seguimos: -que haverá então pa·-: 
ra nós?': (Mat. 19,27.) , A mesma in
terrogação podem formular todos os 
socios do Apostolado ·- da Oração: Que 
vantagem me traz, esta .associação? 
como simples associadq, como zelador, 
zeladora? Os privilegias -espii'ituais 
do Apoctolado da Oração, . embora 
mullos (! muito grandes, não apresen
tam o principal da obra, mas são sua 
col"Oa, motivo ·este, porque O- numero · 
<loi ';ass9Ciados cre,sceu tão: ,adt_niravel 
~ iêi-ti.-liôrainariainfríte; e -: ~é- -cqni;er
vai)l flQ esph'.ito de fervor' e no entu:. . 

''EV O.LU CÃO. l ES:P lllllSMO~ 
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\ ;,iasmo pe'.-:.> seu nobre, ideal. 
Falando cm vantagem, em prü11c.iro 

lugar clovctnos mencionar as grandes 

P~.-Vicente M. Zioni: 
,Jo S- N, D. F._ 

e incomensurnvcis indulgencias ple
narias , e pa1·dais, ligadas a · comunhão 
'repa1'adórá nas pl'imeiras sextas-feiras 
de cad<J. mê~, -à pratica da Hora Santa 
e · às ·_bo.:J.l! óbras (orações, -- trabalho, 
recreio, .sacrificio, · etc.), _ feitas _ 11;,.s in -
tenções elo Apostolado da Oração. As 
indulgencias, que a Igreja distribue, 
são um enorme, inéalculavel benefi~ 
cio, Delas .co·nvcm nos -assegurar, pois 
grandes e numerosos 'tamkm· são ps 
pe~ados, as infidelidades, que diaria- . 
mente cometemos, e que automatica
mente fazl)m .engrossar o nosso <lebito. 
Um .a_penas de purgatorfo, suficiente 
seria par.1 darmos às indulgencias o 
devido· apreço. 

Por mais preciosas que sejam as in
dulgencias, · são, de ordem secundaria, 
na serie das vantagens que o Aposto
lado da O!'ação fo1'nece. · O· privilegio 

_ principal, o tesouro inapreciavel . e 
real é; que predileto do Sagrado Co
tação · de Jesus s_e toma ·aquele que 
tomar· a peito o cumprimento fiel das 
suas obl'igações. Não padecé duvida, 
que o Apostolado da · Oração, é uma 

Há cloi~ anoi; (novembro de 1942), 
a Compaahia Editora Nacional divul

-gou .um aprcsentavcl volume de 192 
paginas, da · autoria do senhor ·Urba.; 
_no · Pereira, ligeiramente prefaciado 

· pelo senhor Monteiro Lobato. 
O novel candidato às bibliotecas in

titulavà-se "Nós e o Universo" cnci
·mando um sub-titulo fechado dentro 
de angustiosos·_ parcntesis: "O senso· dà 
vida" ' 

A primeira vista a obra se apresen- _ 
tava suficientemente bem .. Folheando-· 
a, pol'em, via'-se que não passava de 
uma novl\ c deficiente vulgariza~ão de 
alguns poucos dados cientificos, rela
tivos à Evolução, ao mundo dos in
finitàmente pequenos e cios gigantes do 
espaço; para concluir com. um- estu- • 
do sobre o "N , __ J · mundo interior" 
e a nosrn posição no seio do Universo . 

Incompleto sob o ponto de vista 
cientifico, "N.;s e o Universo" ·não o 
é nvmos sob_ o ponto de vista filoso
fico e doutrkario. · · · 

Poderíamos, num longo exame cri
tic~, demonstrar uma vo1; u1,1a todas 
e~tas afirmaçõ~. Não o faremos, to
davia, -porque nosso intuito é hoje le
var ao conhecimento do:; nossos -leito
res a obra magistral do Revm.o .. P. ·An
tonio· A. de M(lrais "~volµção 'e Es
piritismoº,'_ refutação cabal _e substan
ciosa. dos pdnéipLs expostos pelo_ se
nhor Urbano Pereira. . 

Não há mister apresentar o Rev1~10. '. 
Pach·e Morais, poi-que de .to~os ·conhe
cido como grande e ardoroso polcmis~ 
t,i que é das grandes batalhas _da Fé. 

* -* "' 

- das praticas mais distintas da devoç"ão 
ao Sa·grado ·coração de Jesus, e · em 
sua síntese é a mais profunçla. Por es
ta causa dev~n os associados do Apos
toladcl da Oração se julgar com direi
to de :;erem contemplados c9m o eum
primcmto das maravilhosas · promessas 
do Divin, Salvador: .paz imperttli·ba
vel. interior I';! exterior será seu q,ui~ 
ahão; o Senhor acompanhará com sua 
benção todos os seus empreendimen
tos (mói-mente dos Sacerdotes); _ será ·seu consoló_--:e éonfo\:to nas h9ras· d.a . 
ti'füulaçâo; seu nome· será insórito no 
Coração de .Jesus/A dele não mais s~ 
apagará; si cafrem em uma infidelida-
de, terão a :gràça ·de se levantar; na No seu Hvro de _pretensa vulgariza-

" hora extren1a o Coração de Jesi.Ís será ção das ultimas· conquistas ·c1a v,erda- _ 
seu refugio e .seu descanso. Que mais , deit·a ,c-iencia _ oficial, Ui·bano Pereit'a · 
é possivel que se de1:2je? Com Santo não 'faz mais do que t·epétir os argu-
Agostinho, . era o· caso de pergurit:J.r: tnentos_, tantas vezes pulverizados, do 
"Si isto não é suficiente, onde para- fracassado materialismo evohdonisla 
l'á então a tua 'avareza?"· de Haeckel; do cientificismo :1,.,tronô-

QQe admira pois, ver, que milhares. mico dos -simpatizant~-, .c,píritas e, 
e milhares se agregaram ao Apostola- po't· ultimo ~ (revelando alias sua fi-
do da Oração? Todas às Ordens- re~ n;,.lidade de espMta-) - d;i mesma 
ligiosas,. da Igreja católica, propria- doutrina kardeci.sta. Dir-se-ia, até, 
mente ditas à ele 'Se associaram e' em que todo o -preambulo de tonalidade 
retribuição fizeram-no .participante cientifica do livro de Urbano· Perei-
dos seus -tesouros espirituais._ Mais de ra não passa de uma tentativa ou pre-
400 Congregações masculinas e femi- raração do terreno para conferir , ao 
ninas declararam su;,. adesão ao Apos, Espiritismo o diploma de Cicn.tifico. 
tola.dó_. da ·oração, · prestando-lhe sua .Padre Morais rebate um por um to-
plena cooperação· espiritual. Em com- dos os principias expostos, valen-
panhia l)eleta, pois, acham-se os mem- do-se de. uma linguagem fogosa e 
bros d;,. grande Pia, União, chamada sempre precisa, at.alhando no momen-
Apostolado da Oração! Milionarios, to oprtuno as possíveis objeções· da 
arqui-milionarios, com t·a:z:ão podem parte adversa. Dividido em duas sec· 
ser chamados, de tão ricos que se tor- ções, 0 livro do Pad1·e Morais trata 

· nam de bens espirituais, si fielmente primeiramente das leis gerais e prl11-
se es.tatuirem cumpridores · dos seus cipios fundamentais da evolução dos 
deveres para com o Apostolado, E' se1'es, e do homem em particular. Na 
esta,· entretanto, ·-a· condição essencial. segunda parte examina a questão da 
O valor "~º está no diploma e na· fita, evolução das almas, tão calorosumen-
mas antes, 'e unicamen\e, na fiel ob- te defendida por· Urbano Pereira. 
servação das regras pl'incipais, dia po'I' Nestas alturas, . o ilustre polemista 
dia, hora por hora. - a _quem de coração felicitamos -

"Cumpre ape·nas tornar conhecido o trata em substanciosa sintese, · da 
Co"ração divino e entregar-lhe o cui-' · doutrina -reincarnacionista, tal · como 
dado de compenetrar com a - unção da à defende o '&r,iritismo, muito ·em-
sua grnça -os corações, · que para· si bol'a disto não cuide o Autor de "Nós 

· resc1•voll, Fefü, de qui::lill a esta .falan-, . e o U\iivers,,>''. Realmente, embora ha
p;e pe1·tence", (98,a cartá de Santa ja algumas correntes espíritas -adver• 
Marl!arida Maria " M. SR111naiscl. · sa$ à Reincarnação, contudo esta dou .. 

trina é ·em geral, -indiscutwelmente 
recebida pela grande maioria das cor
rentes ou seitas espíritas - que._ aljás 
nã_o são poucas ... __ - __ · -_--- _ < · • .,-

Nos capítulos . subsequentçfi·:·desta 
mesma _ segunda pai-te, o ' A,utor - de 
"Evolução - e Espiritismo''·- ._-a1)81i:z:a 
questões esparsas, relatiya:s" à :alguns 
dos principais fenomenos espirlta_~, fü• 
calizados 'pelo 'sr. Urbailo· Pe,'eirâ, 

·.Deste modo; os ultimos°capitÚÍos de -
"Evolução e Esplrítijmo" se derramam 
cm considérações pr~lim,inares sobre. a 
Mctapsiquka ~m g~ral, sobre o_·mt
diunismo e as.' P!Ovas_ de ~dên~id.a~e, 
para -descer depois, ··ao estudo.-dos}e-. 
nomenos de '.'vo:z: direta",- '.'ectopJas.;.~ 
mia" _e "criptestesia:'. . .. · 

Ti:ês substanciosos · apendices sobi·e 
"Meninos Prodígios", "'.l;'endencias:'_ e 
"Simpatias," quaie :valiôsós subi;idios 
ao estudo da 'Reincàrnação,. fecham o 
precioso -volume-que. a Editora .S.- Co
ração de -Jesus,- de ,Taubaté-, acaba- de 
entregar aos· seus leitores. 

* *- * . . . . 

. lndiscutivelmente, .-~ .Obra do 'Pàdre 
Antonio Morais é .absolutamente· re
comendavel, ~ob qualqúer aspecto a 
consideremos, a toda especie ou.- .cate
goria. _dê· leitores.· Todavia;· de.,-m9~0 
particular é de - grandés vántage~ 
para os estudiosos de ásstlntos af!Õlo• -_ 
geticos, maxime dentro da ,classe-.mc~ 

'dica. :- - . 
Bem avisados· andariain tambent' os 

Espiril.as ~I. longe de advogái' · ..;.-_ com 
tão ·grande· dispendio de tâlentos · e 
energias .... a causa secularmente per
dida do espil'itismt>;:se curva.$Sem .re

' ve1'entes à I uz da verdade. 
'!:mbora não haja 'pior cego _ cio que 

aquele qiie não" quer' ver e múdo'mais 
irredutivel do que a:iuelo , que não _ 
'-luer falar. não esmorecemo;;-,na· eepe'! 
ra1,ça de que Nosso Senhor, que deu 
vista àos cegos e pa1avi·a aos mtidoz· 
faça tombar tambem no coração 'd(la•" 
tes . nossos' pobres frmãos· . espirita·s a 
palavra de vida que jlumina e. COl\• 
forta. · 

Que este me~mo Jesus, cuja Divin
dade e 011ipotencia os espíritas ne~ain · 
numa oposição blasfema do erro_ con
tra a ve-rdacle, <lo mal coi1t1·a o bem, 
lhes dobre li cerviz altiva e lhes con
ceda tomar a f,titude humilde. e dii;• 
nüicante dó oom ladrão aL·rependic!o e 
penitente do seu r::L·ro e das suas blas-
:cn1!as. · 

* * * 

Conclusão. 
Lido com isenção de animo, o livrti 

do Padre Morais tem o condão magi• 
c:i de orientar ;,.s que perderam o 

· Norte da Inteligencja que é Deus; de 
levar. ao bom caminho os ·que se· tres
malharam da senda 'dei bem; e de fir• 
mar, na crença_ é na~virtude, os que 
batalham o bon1 combate de Deus ti 
dii Igreja. . 

Assim s~ndo, "Evolução e Espirttis .. 
mo'' é um liv1·0 ·que, de· p·ar com a sua 
indiscutivel atualidade cientifica, ~ 
outrossim de'.geral utilidade para tod(I 
e qualquer leitor bem intencionado. _ 
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Faleceu D. Vicente Maria 'Priante 
O passamento do venerando Bispo de Corumbá ocorreu 
pesta capital, dia 4 ultimo - Traços biograficos 

Os funerais 

Aspecto dos funerais do Exmo. Sr. Bispo dJ Cornmbá 

. Repercutiu dolorosamente em nos· 
isos círculos catolicos a noticia do fa. 
leclniento do Exmo. Sr, O. Vicente 
Prlante, Bispo de Corumbá e ilus
tre figura da Congregacão Salesiana, 
oco·rrido dia 4 pp., às 9 horas, no Hos
pital do Bpaz, onde S. Excia. Revma. 
se encontrava ha alguns dias em tra .. 
tamento. 

S. Excia., que contava 61 anos, era 
m_uito conhecido em São Paulo, não 
.apenas pelo seu justo renome de Pre
lado· ilustre e dedicado, como tambem 
porque durante algum tempo foi Vi
gario da Paroquia de Nossa Senhora 
Auxiliadora, do• bairro da· Luz. 

TRAÇOS BIOGRAFICOS 

D. Vicentê Maria Priante nasceu 
l!ní Barra Mansa, no Estado do R,o 
'de Janeiro, aos 17 de outubro de 1883. 
'Em 1904· iniciou seus estudos ecie
siastlcos, no .Colegio Salesiano, orde· 
nando-se m Ta·ubaté aos 28 de janei· 

ro de 1912. Ordenado, exerceu, de 
par com o ministerlo sacerdotal, o 
cargo de professor no Colegio Sale
siano "Santa Rosa", de Nlteroi e a:se, 
guir 110 de "São Joaquim", em 
Lorena. Nesta capital foi por algum 
tempo o Paroco d.o Santuarlo de'·Nos
sa· Senhora Auxiliadora, .do bairro da 
L,uz. Posteriormente, ocupou os car, 
gos de diretor do .Colégio Salesian.o 
de Pernambuco e a seguir do Liceu 
"Nossa Senhora Auxiliadora", ·de 
Campinas, onde, aos ·13 de. maio de 
1933, foi alcança-lo sua ele·ção, pe
lo Papa P:0 XI, para Bispo de Co· 
n1mbá, no Estado dé Mato Grosso, 
Foi sagrado nesta capital, por O. 
Duarte Leopoldo -e SIiva, aos 23 de 
julho desse mesnio ano e_,tomou pos
se ela Diocese aos 17 de outubro se
guint,:, Em Cor.umbã, onde· suced~u 
a O. Antonio .de Almeida Lustosa, ho
je Arcebispo de Fortaleza, o: Vicen· 
te Priante, pelo espaço de 11 anos, 
realizou fec~ndo goverho. Adminis· 

trando a vasta Diocese, deu-lhe sin· 
guiar impulso, Entre suas obras 
mais notorias destaca.se a instalação, 
na diocese, ·de diversas Ordens e Con
gregações Religiosas masculinas e 
femininas, as quais se encarregaram 
da direção de numerosas paroquias, 
colegios e hospitais. Deu ainda gran
de impulso· à obra missionaria, su· 
-fruindo por tudo isso particular esti
ma e veneração do_s seus di_ocesanos'. 

os· FUNERAIS 

O corpo d.e· D. Vicente Maria Prian-' 
te, logo após ·o PiSSatnento, _foi trans
ladado para o Santuario. de Nossa 
Senhora .. Aoxiliadora, no bairro da 
Luz, onde, às· .8,30 horas, o. Revmo.-· 
Sr ... Padre Orlando Chaves, . Inspetor, 
Salesiano para o su.l do Brasil, ceie· 
brou Missa sole11e de corpo presen
te, éantando o coro do · Instituto 
"Pio XI.". Logo depois o cortejo fune
bre deixou aquele templo, dirigindo. 
se com grande acompan,hamento pa· 
ra a cripta da Catedral nova, à pra
ça da Sé, onde o Exmo. Revmo. Sr; 
D. Pedro Massa deu a absolvição so'. 
Iene ao corpo; que· durante todo o· 
dia ficou exj)ésto à visitação publica. 

Compareceram às exequ'as, o 
Exmo. -Revmo, Sr, Arcebispo Metro, 
politano; · S •. Excia, o Sr. O. Pedro 

. Massa, Bispo· Titular de Hebron e 
Prelado da Missão Salesiana no Ama-· 
zonas; o Exmo. Mons. VÍgario_.Gerat; 
os· representantes do sr. lntervenfor 
Federal e dos srs. Secretario da Se· 
gurança Publica e Prefeito da ca. 
pital; .· os Revmos. Srs. Padre José 
Reineri, representante para a Ameri
ca do Sul do Superior Geral dos Sa· 
les-lan·os, Padre- Pedro Rlcaldon"; 
Padre Ernesto Carleti, PrQ_vincial Sa· 
lesiano de Mato Grosso; dTretorias e 
representações dos rstabelecim_entos 

da Con'gregação de. D, Bosco, desta 
capital e do interior; sr. Miguel 
Priante Caldeira, representante ela 
familia do venerando m1>rto; _ lrman· 
dades ret:giosas da Paroquia de Nos, 
sa Senhora Auxiliadora; ·alunos CJo 
Instituto "0, Bosco" e do· ·Liceu "Co 
ração de .Jesus" e o'utras · repr;senta 
ções, 

O sepultamento de D. VicenteM·a, 
ria Priante teve lugar dia 6 pp,, na 
cripta da · Catedral Nova, em jazigo 
oferecido pélo- Exmc,. Sr. Arceb·spo . 

As. 6,30 e às 9 ·1,oras, ~a· cripta· ce
lebraram-se ·Missas C:e: corpo presen• 
te, pelo eterno répotiso do ilu·stre 
m:irto. A Missa .das 9 horas foi ofi, 
c·ada por S. Excia. _·O. Pedro Massa; 
Bispo Titular de Hebron, Prelado, cio 
Alto Amazonai::. Terminada a M·issa 
e após as absolvições rituais, o co.r: 
po foi dadÓ- à sepultura,: acharid.o-se 
a cripta da Sé in·te:r.amente·. tomada 
r,r figuras represen~ativas e .grande· 
numero de fiéi~. · 

Entre. os presentes destac~vàm-se: 
ss. Excias. Monsenhor· Jos'ê· ,Maria 
Monte'ro, Vigari 0 Geral da Arquidio· 
C<'Se, representando º· Exmo. Sr. Ar
cebispo Metro_polltano e :O Clero, pau, 
lopol itano; Fr.ei Tom~s M. Marce1a, 

-no,. O .. F, M. Cap., F'rete,t0 Apostoli; 
co do Alto S~limões;·, Revr.,cs. Srs. 
Padre José Re·yneri, representante do
Super.ior Geral na America do. 
Sul: Concgo Silvlo_ dê' Morais Matos, 

(Conclue na. 6.ª pagina)· 

AS GOM[MORACõES DO CENTENARIO:U[ O. ·v1TAL EM SANTOS 
--------------

TIVERAM GRANDE BRILHO AS SOLENIDADES PROMOVIDAS PELAS ORDENS FRANCIS=-
CANAS E CENTRO FREDERICO OZANAM DE SANTOS - PROGRAMA DAS FESTIVIDADES 

Comcmorar,do o ccntcnario do nas 
cimento de D. Vital, as Ordens Irr,111 
ciscanas e o Centro I~rcderico o,,a. 
nam, da Sociedade ele São Vi<.:ente 
de :paula, de._ Santos, promoveram 
g;i'andes solenidades, que se reafüa
.ram com grande brilho e concorren
cia d~ fiéis. As comemorações obe 
deceram ·-ao seguinte programa: 

Dia 23 de novembro 

NA IGREJA DO SA!\TO ANT0:--:10 
DÓ El.MBARÉ: ÁS 7,30 horas - :llís
sa cantada,. com comunhão gemi das 
assoc:ações religiosas. 

NA SEDE DA SOCIEDADE DE :'. 
VICENTE DE PAULA - Às 20.:Ja 
l10ras - l:le_ssão solene, em c1ne fa 
lou O dr. Pliuio Corrêa de OJh·e'.1:1.. 

D.ia 24 de novembro 

NA IGREJA DE SANTO ANT0:\'10 
DO VALONGO: Às 7,30 ho!as ~
Santa l\Iissa cantada, com comunhão 

. geral das associações rei igiosa3. 
. , ·1\lA SEDE DA SOCIEDADE D~ S, 

VICE:-;'TE DE PAULA: 
horas - Sessão solene. 

Oia 25 'de ·novembro 

.ts 20,30 

NA IGREJA DE SANTO ANTONIO 
no Ei\lBAHf:: Ãs 7,30 horas -
Santa Missa, cantada com comunhão 
g<Jl'aL 

NA SEDE DA SOCIEDADE DE fl. 
vrcEN·J'E DID PAU.LÁ: - ÀS 20,30 
hon1s - Sessão so:cne em.. que se fez 
ouvit· o dr. Carl0s <Je Morais ,).n- · 
;!rade. 

Dia 26 de novembro 

NA .IGREJA DE SANTO .AKTONIO 
DO EMBARf:: Às 'i li oras - San ta 

· Missa, com canticos e comunhão w~ 
ral, em que houve dist-ribu:ção <te 
lembranças, de D. Vital. 

,'l.s 9 horas -- Soiiele i\Iissa Pont.i 
ficai celebrada' por S.' Excia. Revma. 
~ Sr. D. Idi,~io José Sonres, Bispo_ Dio
cesano, em que f(Ji cn~'•:,;.da m?,gni!'i
<:a rart!turrt _ pelo coro_ d~- Seminar.io 
t!e S. l"ideli~, de Piracicr,l,'l, ' ·· 

1':,,\ SEDE DA SO'CIEDAP8 J~~~ S. · 
VI<.;E;•:TE DE PAULA: 'ÀS 21 horas 

,•_ -- -· -. ·--- --· .. -· 

- Encerramento das solenidades, 
tendo falado S .. Excja., o Sr, D. Frei 
Luiz l\Iaria de Sant'Ana, DD. Bispo 
de Botucatú. · 

])'oi prestada significativa homenà, 
gem a São l!'rancisco de Assis e. ao 
Santo Padre, em oração pelo sr. l\la
r:ano Gomes. 

Dia 27 de novembro 

NA IGREJA DE SANTO ANTONIO. 
DO EMBARf:: ÀS 7,30 ·11oras - San
ta Missa, com com.unllão geral, e· em 

'·seguida exposição do Santíssimo Sa. 
cra1uento, em "Laus Perene".· 

Ãs 19,30 lloras - l\fagestosa ·Hora 
Santa, ''Te Deum" e Benção soleii.e. 

Os atos religiosos e sociais foram 
abrilhantados pelo· conjunto coral, ele 
50 vozes do Seminario Serafico "São 
Fidelis",' de Piracicab.i,, <la Ordem 
Càpuchinha, sob a proficiente -regen-
cia dos RR. PP. Frei Alexandre de
Bedolbo. e Frei_ . Estevil.o de' Piraoi-· 
caba.. · ' · 

.).s sessões solenes. tiveram o• con-· 
c<.i1·so_ ele um bem organizado conjun
to coral e orqÜ'fü;tral que executou va, 
ri~_s. peças·: · · · · 

L E G I O N AR t ·G 

() bimlmlhar afacre dos si110$ 

anuncia, para breve, 

a comemoraçifo máxinia do Cristi1111ii,rto: 

Doa nova! Boa nova.' 

/nicía111foa l·1wca alegre dos pre_sc,1/1?$,_ 
• • . . l 

dammi_f>or i1w11gurada~ .. 

(JS /IOSSU~ UI r<1ellff'S 

Apesar das ·\'iclssilt•,dcs d~correntes tia s'.ituàçl!<) ,1..,., 

cm·olvc o mundo, ·ª nossa casa não podia foliar ás 
trmth;ões dos i1eus trinta e 11111 ano~ de progressirn 

cx'i~tencia; Servidora favorita de um.i dicutda tão. 

numeros·a quanto distinta, tudo· foi. prc, i,;to par,1 !jllC 

08 nossos sorti'mt·111os_ reunissem, nú mais pcrf~,it:; 

conc<'pç:io de gosto, originalidmle:c n1lôr, o <pie de me• 

]h9r. fossc·i111Hcado p:Íra brindes ilc sucesso. A l'OIIJe~ar 

pelos iuí1plos "rarons" do subsolo C do :uular-tCJTCO, até 

aos claros salões ,los ,·,irios 11tn'imenlos, poile.ru 111lwi.

r~N;f, de agora em 1liautt>, cn1rc ctnarÍos sugestivo:; e 

;legoricos, millmres (lç aríigos de elcgancia, ~oüforló _e 

ormimealo auc fazem. houra ;30 já çelcbrado cstri~Üboi 

/ 

P R.RSENTES lL4PP I N · 
cath-am o.fortados, exai~a.m ofc.rtllnte~ ! 

rasa Hnulo BrasileifH 
. Sucessora d(!' NAPPIN STORES ___ 1 

1....--------------------....;...-..;... _____ , __________________ ~ J 
Notas Missionárias A CASA SANTA DE tOREJO 
Médias das conversões anuais I Agostinho, da, Belgica, as quais con

tam &lm bom numero de irmãs nati.., 
'.E' a seguinte a média das conver-

sões anuais. ao catolicismo: 
Af1iica : . ; • • • 400; 000 
Asia .. •• 200.000 · 
Oce'ania .-. •• · 70.000 
America . . • • 50. 000 
Europa •.• , .: ,; . 20.000 

Agencia Misional 

·Oito milh_ões· de ·membro:s 
. . . . . • . . 1 

A ~gencia · Fides revela que a , as
sociação de Santa Infancia conta atual
menoo cóm:- 8 milhões de' meninos ca:
tolicós em todo o ·mundo. 

A. Messe IX-1944 

Atividade: Missionaria n~ 
MongoHa 

De· acoi-do coín a.s ultimas estatis
ticas ·.o mimero atual de catolicos na 
Mongolia é · de 220.000 alem de 36.000 
catecumenos, Existem ali: 1049 esco-
las'. com 29.640 áhinos, . 

92 orfanatos com 2.395 abanqonados, 
281'ifüpensarios com 324.950 consul

tas por ano.· 
No hospital ·de Suiyan existe um 

curso pratico para Freiras; o seu dis-. 
i)ensario atende anualmente . 26.670 
consultas e tratamentos .. gratis. Possue 
um oculista formado (um missiona~ 
rio de Scheut). A direção deste hos
pital é confiada às Irmãs . de Santo 

------------
Não Desperdice! 

_ vas, . , 
· Neste extremo no_rte da . China,. -os 

· triissionarios I de. Scheut contam 8 Bis
pqs, /260 Pa:âres .estrangeiros e 168 
chineses. Auxiliam, aos m.isisonarios 
600 catequistas e 100 . professores de 
escolas. 

"tatholic Missions V-1944 
- ~ . . 

·Tambem nas missõe:s da In~ia 
há care:stia 

M:oni. Janser, S. V. D,, Prefeito, 
ApostoÍico da India ·central; · escreveu: 
"Estamos passando ·por terrível .cares
tia de viveres. Conseguem-se ainda 
alimentos, mas poucos é por pi'eços 
tão altos que não sabemos como ali~ 
mentar-nos. Grandes somas se . gas
tam para comprar o neces.sario de to~ 

. dos OS: dias. Fomos obrizados a 'aµ
mentar de 25%. os recursos mensais 
dás estações. Donde· tirar o dinhei
ro? não sei: Graças ao · bom Deus. a 
ob1'a missionaria progride: Os nossos 
pt;ofessores e catequistas .. merecem 
menção especial. Cheios. dê fervor e 
de . abnegação perseveram nos seus 
postos, mesmo que nas fabricas· mili~ 
tares poderiam encontrar emprego e 
salario muito melhores que entre nós. 
Na fabricá recebe cada· opérario S 200 
por mês, ao passo que nós não pode
mos dar mais que S 20. 

Agencia Misional VII-1944 

16.000 seminari:stas. que pedem 
vo:s:sas oraçõe:s 

São 400· os seminarios que funcio
nam nais terras de missões, sustenta
dos pela caridade dos· catolicos do 
mundo, inteiro .. O numero de semina
ristâs é dé 16.000. Est-as estudantes 
vão· subindo degrau pÓr degrau ao 
santo sacerdocio, . o sonho · dourado da 
i;ua ii;üancia. E' :com:.ancia_ que eles es
peram a esmola da nossa oração, por-
que se·. já são grandes· as dificuldade~ 
de um semina'tista,· em terras catoli
cas, antes de alcançai· a sua-. meta·, 
muito· maiores são elas rias terras· de· 
missões. 

El Jovem Misioner VIII-'1944 
· l\.gencia Missionaria SV_D. 

! O 0 O UAlfJt,.100-

· deve ••• • 

" L F.; G I O IS A R l O 1!.. 

.. . 
Hoje, · dia 10, a Santa Igreja come

mora a miraculosa transladação para 
Lorcta, na Italia, da casa. que foi halíi

.. , .taçla .p_ela. Sagrada Familia. em Nazaré. 
A proposito dessa casa, tão digna de 

nossa veneração, Santa Tereza do Me
nino Jesus escreveu na· "Historia,de uma 
alma" uma admiravel pagina, que que
remos transcrever. Nela, a:: grande Car
melita de Lisieux recorda a ·visita que· 
kz á _Casa Santa quando, antes de en-
. tra-r para o · Carlllelo, foi a . Roma. para -
suplicar ao Santo Padre Leão·. XIII a 
permissão de abraçar a vida religiosa 
~n'tes dá idade legal, 

"Coin indtsivel consolação minha pu
semo-nos a camlnho de Loreto.. Bem 
avisada andou a ~ Santíssima Virgem 
quando escolheit aquele sitio para nele 
dep_ositar siút Casa bendita. Ali tudo 
é pobre, simples e primitivo; as mulhe
res conservam 'ainda hoje o . gracioso 
traje italiano, e, contrariamente ás mu
lheres das · outras cidades, não adota
ram a mQda parisiense. Ent' uma pala
vra, Loreto encheu-m~ as medidas. 

Que direi a respeito da Casa Santa? 
Profunda foi a minha emoção ·an saber
me debaixo do mesmo teto que abri
gou a Sagr<lda Familia, . ao contemplar 
as. paredes em que Nosso Senhor fita
va seus divinos olhos, ao pisar o cháo 
regado pelos suores · de São José, onde 
Maria havia embalado Jesu~ nos seus 
braços, depo~s de o ter trazido no seio 

· virginal. V_isitei a modesta cela da 
Anunciação, e pus meu Terço na tije
linha iro 1\!eníno _Jesus. Que recorda
ções. tão deliciosas! 

A maior consolação porem foi rece
bernios a Jesus na sua casa, tornando~ 
nos assim seu templo vivo no lugai: pre
ciso que foi honrado com sua divina 
presença. Segundo o costume romano, 
a Sagrada Eucaristia conserve-se · num 
só altar. em cada igreja, · e somente ali 
os Sacerdotes a distribuem aos fiéis. Em 
Loreta, est,e altàr está na Basílica . <•·n 
que foi -encerrada a sarta Casa, e,nno 

· precioso. diamante efi estofo de 1narmo
re 1,ranéo. Não era o que nós la- San
ta e · ·smz irmã. CelinaJ · aw;1icionava
mos! Queria111G! receber o Páa dos An
jos no diamantll, e .i~.'io no simples es- · 
tojo. . Com s~a habitual conformidade, ' 
papqi. acompanhou os peregrinos, en- . 
quaiito ·as filhas, · menos resignadas, tor
ciam os passos em demanda da Santa . 
C11sa. 

Por especial privilegio, lcí: eptava uni , 
Sacerdote paramentando~se para·' cele
brar a Missa.· Fom~· i,ress1.>i_?sas mani
fc,tar0lhe nosso desejo, e o dedicado Sá- • · 
cerdote. pediu . imeàiatameitte auas 

partículas que colocou na patena, ' Bem 
pode mtnha Madre (Madre .Inês de Je
sus, Pauli?Ía no seculo, trmã de sania 
Tereza) fazer idéia da inefavel. consola
ção que foi pata nós essa comunhão! 
llão ha palavras que a possam 
traduzir! Que será e1itão,- quancio co• 
mungarmos eternamente -ia mansão do 
Rei do Céu! Já não terá ternio· nossa 
ale'Jria,' nei)t a tristeza das despedidas 
ha de vir anuvia-la; nem será· necessa
rio, comó ali fizemos, raspai: ás ocultas 
as paredes santificadas pela pre?ença 
divina, pais que sita casa será então 
nossa por todos, os seculos. 

Não nos quer dar a àa terra; -conten
ta0se com no-la mostrar, para nos in
cutir amor á pobreza e á vi.d.a _oculta; a 
mo,·ada que Ele nos destina é ó sec: mes
nio palacio, nian.são de gloria, onde o 
veremos não iá velaào,-sob a .aparencia 
àe criancinha ou . ~ uin . bacado de 
pão, mas tal qual é, entre os fulgores 
ão seu infinito Psplendor ! " 

iCIENTIFICAMENTI 

AS S'UA.S FERmAS 
• Pomada 1eccotlva Sdo S~~tldo 
combate icientillcamente .toda .. • 
qualquer alleccdo C\ltaneo como 
sefcnn: Feridas em 1,1eral. -Ulce-ia1. 
Cha1,1a• anti9as. Eczemas. Erya\p~la. 
frieiras. Rachas nos pés e nos sei~. 
Eaplnhaa Hemorroldea. Quelmadu
raa. Erupedea. Piccdas de mosqu1101 
• lnsecto, venenoso,. 

r --~-
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Â--Ação Católica é 
eminentemente r_e. 
liijiis~ .. 

Pio XI PRO,BLEMAS, 

X: EG I QN AR 10-

Uatoliea 
REALIZAÇOES E 

)ã:ci PaUlo, _1ó de Dezembro de 1944 

A Ação Catolica Brasileira é 
a miliéia maxima do apostolado 
leigo institúida por ato coletivo 
do .Episcopado brasileiro a pro~. 
vado· pela Santa Sé. 

, CATHEDRA PETR·I MIGALHA s 
Indisciplina 

• .. 
pod~ l,niciái· os ':rífü; ha outras hcii-

, nias que--se de-vem aq.aptar. milito iro 
• : meio e-. às 'Condições;- suhlétivas üo 

apostolado: do uucleo _da -Ação Cato· 
lica: estas· compete· ao Assistente' 

JllVFJffllDE FEMININA CATOLICA 

Xa ultin1a vez, estudamos a can
<iente questão do desenvolvimento da 
consciencia coletiva, que determina
-ria um tlpo hleal de sociedade iguali
taria, à lüz da Encíclica de Pio X 
contra- o "$i\lon". Vimos, assim, as 
falsificaç·ões das idéias de liberdade 
e de dignidade humana, em contra
posição aos verdadeiros conceitos de. 
finidos pela Igreja. Vimos, mais, a 
condenação do "esçlarecimento das 
consciencias" · a.través de círculos (le 

estudos, em que todos são mestrns; 
"cooperativas intelectuais", como as 
caracte1·izou Pio X. Passaremos a 
ver, ago~, as nefastas consequencias 
.Cesses principies .. 

":-lestes habites democralicos, e 
nas doutrinas · sobre a cidade Ideal 
que os inspiram, vós reconhecerP.is, 
Veneraveis. Irmãos, a causa secreta 
das faltas. disciplinares que, tantas 
vezes, tivéstes de recriminar no ''Si
lon ". Não é de espantar que vós não 
tenhais encontrado nos chefes e :10s 

. i;eus companheiros· assim formados, 
fossem• seminaristas ou padres, o 
respeito,. a. doçíli<lade e a obediencia 
que são devidos às vossus pessoas e 
ã vossa.- autoridade.; que tenha :s ex
perimentado t:la parle deles uma ~ur
da opcisiçii.o, e que tenhais tido o "[le• 
zar de os ver subtrail··s" totalmente, 
ou; quanc:lo a isto ,forçados pela obe
cliencia, entregar.se com desgosto às 
obras não slllonistas. · Vós sois o pas-

, sado, eles são os pioneiros da civili
zação· ftitüra. Vós representa's a 
hierarquia:, as desigualdades sociais. 
a autoridade e a obediencia: insti
tuições envelhecidas, ante as quais 
suas ·almas; embevecidas por um 011. 

tro ideal, não mais se podem c1ob!-ar, 
Temo;; sobre· este estado de espírito 
o testerritinho de fatos dolorosos, (·a
pazes ·de arrancar lagrimas e N"õs 
11ão podemos, apesar de nossa longa
nimidatfe,· ric!primir um justo sentimen
to de: ,_indigmi.ção, Pois que! Ha 
queiii. iúsriii-• à vossa _juventude ca
tolica a ,desconfiança para com a 
Igreja sua i.\lãe; ensina-se-lhe que 
decor1·idos 19 seculos, ele ainela. n}~ 

con~e:;uiu conStitnir, no m1u1do, a ~o· 
, ciedade sobre suas venladefras ba

ses; , que ela não compreendeu as 
·noções sociais da autoridade, da li-. 
bet'dacle, da igualdade, ela {raterni
dacfe e da dignidade humana; que os 
grandes Bispos e os grandes monae
cas. que criaram tão gloriosamen. 
te governaram a França, não soube
ram dar ao seu povo nem a verdadr-f. 
tia justiça, nem a verda·delra · feiíci
dade, porqne eles não tinham o icl'tal 
do " Sillon" ! 

"O sopro da Revolução passou por 
ai, e podemos concluir que, se as 
doutrinas sociais do ·• Sillon ., são e.1·-

radas, seu espírito .é perigoso e sua 
educação, ·funesta". 

Esta Encíclica foi publicada em 25 
da agonto de 1910, Já então o Santo 
Padre precisava lembrar estas · ver
dades: "Vós, representais a hierar
quia, as desigualclades sociais, a au
dizer, a Igreja, o Catolicismo, o ver· 
dizer, a Igreja, o Catolicisco, o ver• 
dadeir0 espírito catolico representam 
a hierarquia, as desigualdades . so· 
ciais, a autoridade e a obediencia. 
Repare-se como a Igreja, em meio .a 
este mundo, que se despe cada Yez 
mais dos formalismos e das etique· 
tas, mantem religiosamente um for
malismo e uma etiqueta inteiramen
te anacronicos, Note-se como, deu-· 
tro desta humanidade que se nivela 
e se proletariza, fundindo-se num re
banho de camaradas cheios de vita
mina, escarrupachando-se na maia 
absoluta falta de linha, a lgr2ja 
·mantem a sagrada distancia das dig• 
niclaeles, expri>niclas em simbolos ca
ractcristicos. A Igreja é, assim, um 
motivo ele meditação proposto à hu· 
manidacle, e, •·m especial, aos ~a
tollcos. A Igreja é hoje a unica aíir
mação · de dignidade:· ante um nrnn
clo que se afasta da dignidade e é 
presa da possessão do aviltamento. 

:f; verdade que a Igreja não se vi:i
cula a nenhuma forma de governo. 
Mas isto não quer dizer, absoluta
mente, que a lgreja não se interes
se pelas formas ela sociedade. 11: ra
to que lia muitas relações, e muito 
intimas, entre a forma de governo e 
a forma da sociedade; mas isto nii.o 
impede que sejam realidades distin
tas na sua detcrn1inação intrínseca. 
fJ ass:m que a Igreja não condena, 
nem abraça, a forma democratica_ ele 
governo, aquela nela qual os ga,,er, 
nantes rec,·bem a investidura por. 
escolha popular. Mas a Igreja j:1 
tem eoudenado repetiuamente a. f•Jl'· 
ma social democratica isto &, o jg.ia, 
litarismo. Se, por a~aso, ambas se 
acham reunidas, isto é um tato ex• 
tr;nseco, e meramente historico, de 
modo que a condenação de lima nao 
acaneta. 11or consequencia log·ica a 
condenação ela outra. 

I\ào se pode, pois, pensar que a 
Igreja .não conseguiu constituir a so
ciedade sobre suas verdadeiras ba
S%. Precisamen le os projetos dos 
inovarlores é que arrancarão- a so
ci<·cladc, do modo mais formal. a suas 
venladuiras bases. Pore!ll, •O que é 
sim[llesmente impio é pensar que se 
a Igreja falhou uo colocar a socieda· 
de sobre as bases cristãs, outros nid-. 
vimcntos alheios à Igreja real'za:·ào 
esta tarefa. "0 sopro da HCVOlU<e(ÍO 
passe: por .ai" · · · · 

O prazer posto nas creaturas a servii:o da alma para gloria 
de Deus, o oleo de doçura e suavidade - oleum loetitiae . si vem 
a cor.romper~se e· perder a ·primitiva fluidez, adquire aderen~ · 
cias extranhas, torna~se viscoso e improprio, chegando a pro-

. <luzir total desarranjo e, {foalmente, a parada da maquina. 
•• 

Tudo o que ~m nós é contra a gloria ele Deus, é uma per-
versão que, destruindo a razão· <la ·n9ssa existerrcia, destruiria 
o nosso proprio sêr, si o: n~o reservasse o Creador para glo
'rificação ela sua justiça. É o mi~terio insondavc_l do pecado, o 
mal unico oposto ao. bem unico e esericia!. 

Há tantos mal~s 110 mu:n<lo, e, sem embargo, só há um uni-· 
co e verdadeiro mal! ..•. 

l)om Duarte 

ASSISTENTE ECLESIASTICO" 
Notas de uma paleitra do R. Côn. Antonio de 

Castro. Mayer, Assistente Geral_ da A. C. 

inculéa.111s e clescnvorfé-las. · · 

*,* * 
Neste. pauto c!O'· apostolado, coloc.a-

i!le a questão das relações entre o As
siS~(lnte Eclesias.tico· e o -nucleo a qU<f 
assiste; . e .. entre: às· vades Assisten
tes Eclesia'eticos e o Assistei:ite, Ge
ral; bem como, nos casos em que es· 
te fato ocorra entre os Assistentes e 
os Parocos. ' 

* * * 
O Assistente Eclesiastico na A~ão 

Catolica encai-~à a autoridade Íl\e· 
rarqu!ca. É ele ci ·1egiUmo. represen. 
_tan-te· da hierarquia, ein ·cujos tralla
lhos apostolicos · são os leigos cha• 
mados a colaborar. Cabe-lhe, pois, 
normalmente o -exercicio da Hierar
quia·.que ·elé representa, e de que de-
ve ser fiel interpr·ete. Neste sentido 
.soménte se podem oompreender ,1 s 
expréssões de Sua Santidade Pio XI, 
que ao .passo qúe compara a, . Ação 
Católica ao· _braço dlí-eito do .. Clero 
(Carta aos Bispos da L!tuania, ele 27_ 
de dezembro .dé "'.1.930), êha,ma ào As0 

sistenté a alma · da .Ação Cato!i-ca; 
cuja sorte deposita em ,suas. mãos .. 
O Assistente é- pois o diretor . (o S3n. 

O Assistente Eclesiastico ·i antes saveis neste apostolado ~- Padres to Padre füz que ele "dirige") nato 
de tudo um formador de ·membros da e Religiosos. cio sétor da. Ação Catolica a ·que as-

. Ação Catolica. · Esta tarefa -ele f<.ir. ·* * * s!s_te; ó· animador do àpostolado, a 
mar os membros da AçiÍo Catolica Outro ponto que me 'pareceu neccs· fonte 'de energias para -seus assisti• 
Pode considerar-se sob o aspecto. da sario saWmta.r t· a formação do c1t- dos. Não se. concebe u0 . Assiste1ite 
vida cristã, instrução religiosa, e for- ratér, tomando aqui a. palavrà cara• ·Eclesiástico .neni uma: p·osição mera-
mação moral individual, e vida cris- ter, não no sentido _sacramental, mas mente 'pasaivà.; t\e· espetadcr; nem 
tii sob o ponto de vista social, _a for· no sentido moral em que este termo uma _ação ·puraniente negativa ·ae 
mação apostolica. Sob estes três as- é mais frequentemente empregado. censor dout-i:1nario, Assistente, pode 
peétos póde ser o Assistente .Ecle. Neste· sentido, é pessoa de càrate,· a sua àçãó ser ,coniparadii a· .do· -Divi~ 
siastico coadjuvado pelos seus· cole- pessoa retilinea, aquela <Jtú, age seni- . 110 Esplrito $ante -que assiste à-lgre, 
ga.s no sacerdocio, .sendo, que a ele pre em virtude. de princípios verda· ja, não com uma ação de mero.'cen~ 
convem que se rese1,ve. 'a, formaçãd deiros; que entre si s_é coord(;)llam ~ls· sor doutrinarlo que evita erros, ·mas 
tecnica,, imediata, concreta da atlvi• _tematicame11te.. Exteriormente, o. ca.·- qnê -positiv·aniente -orienta 'ª Santa 
dade apostolica. As razões são. oh- l-ater se manifesta pela sinceridade, Igreja afl~l. de que i.la venha a:· che-

'POSTOS DE FERIAS 

· A Juventude Feminina. Católica or
. ganizou. para suas associadas· postos d~ 
ferias, nâ vizinha cidade de' Santos, 
durante os meses de: Dezembro e, Ja-

-neiro. 
. . 

Esta iniciativa oferece otima opor
·tunidade pará benefico apostolado das · 
acistas. Pois, ao .lado do descanso,. pro-

. pcirciona. ocasião de .divulgal· o ·maillot 
· "distinto", modelo americano, ·que 
reune a elegancia e distinçã<,; os pré-: 
dicados requerid0s pela•. ·.moral .,fristã .. 

Qualquer informação· mais 'detalha-· 
· da, poderá ser ·obtida ·na :sêde social,: 

à rua Condessa de ·são. Joaquim, 215. 

FOLHINHA 

Restam ainda uns :poucos exempla
res da folhinha qtie ·a· Juventude· Fe
minina Católíca editou. para '1945, 

Otimamente impressas . no. .atelier 
tipográfico "Focai", co,nstítuem deli-, 
cado 'e fino ·-·ee~ente para as fostas 
que se aproximam. Tem, aind.t, sua . 
parte instrutiva 6 apostolica no resu
mo do· pontificado- de Pàpas eminentes
que ocuparam· o solio de São_ Peâr0, 
nas epocas mais_ dificeis para a Igreja. 

FERIAS 

Como nos anos àntéricires, haverá· 
pa1·a os. circulos. ele estudo- realizados 
n:;i sedê, um i:eriodo de ferias .de vin-. 
tê d<?. dezembro a trinta e um de ja
neiro proJrnllO., 

Durante· ~ste periodo !'láo haverá o 
expédiente' ordinario, abrindo:..se à 
sede, a,perias para casos' ele . urgencia 
às quartas fêirâs· e aos sabadoa, das 
l 5 às. 18 horas. 

Consoante. mna tradição, a JOCF 
:,!etécerá e· its jbci.stas,. uma sessão 
recreativa por .motivo das sole1iidades 
comemorativas dos Misierios do Nas• 
cimento é Jnfant•.ia- de Nosso Senhor, 

Essa festa reali.iar.,,se-á no dia 30 do 
corrente, sabado, no salão nobre do 
Gj11asio' Santo ,Alberto; junto 3 ~greja 
de Nossa .Senho.ra do· Carmo, a ruii 
Martini.al:io de Cal"\\alho n.o l.14. 

A sessãé,, estará a cargo do corpo 
cenice da Juventude<: Operaria,.Cato• 
-Hca Feminina. A hora,,.sei-á _oportuna
mente anunciada. 

' * * * 
As ·.jocistas estão em}X?>"lhadas em 

aumentar o numero. de assinantes do seu jornal, o "Jocismo''. - .As assi
natw:as para o' próximo 'ano, perma
necerão no mesmo preço,. Cr$ 5,00' .. 
Cr.$ .. 6,00 pelo correio. 

RETÍROS Dt CARNAVAr; 
') 

Como nos. anos anterior_es a Juven .... 
tude . promoverá para os se.us men
bros retiros .fechados. nos dias de car-· 
m&àl. , . . 

As .. jocístas 'terão _\seus lugares .n~ 
Cólegio de San.t'Ana, e deverão ins
crever-se -âesde já, na· sede, tomando 
maiores informações, com a Senhorita 
Presidente. da JOCF. . 

As J'ecistas,. J ucistas e Jicistas · re
colher-se-á<:> no colegio. da A!isunção, 
à Alameda Lorena. -As informações 
·devem sér .procuradas corn a. Senho• 
· ritii A:dalgi.za Gi~rdano. 

ADORAÇÃO COLETIVA 

vias, pois que, sendo a a,preciaçã& lealdade e coerei1cia das _atitudes. gar·l;le~1pr~ ,ã,'·yerdàcle, nas .questões I PELA J,O;C.F. 

A Juventude lembra a -todos· o!! 
seus. membros que, -por dete1miriação 
da Curia Metropolitana, toca· a_ todos." 
os setorés:· e nucJ.eos· .da Ação Cato
licà a adoração coletiva do ultimo do~ 
mingo· do ano, <ida . trinta e·. um de de-' 
zembro. 

concreta. dos fatos pàssivel ·c1e,-" nuan- _Orn o (J,Ue d~vem .os· Padres 'em. geral, ·de 'fé- e ,costumes. • · 
ces-" mais ou menos .inuiortantes, a e muito especialmente os· Assisten- · Esta _conip.aracão, parece-me, dá a 
propria v.italidade cio.movimento pede· .tes Eclesiásticos dos nucleos de Ação entend-ei· bem O papel do· Assistente 
que .se dê ao Assistente Ecles-:astko Ca-tolic:a, fazer COl\1- ·os membros Ja Eclesi~ti_co'nc3 Ação catolica, Al!á.s, 
esta cxcrusividade, para que haja· Ação Catolica, é fo-rmar neles o cn,- esta comparação foi usada i>eló pro-
·na ação aqltela unidade rec1mda. rater de catolico .. Dar-lhes uma êS· prl() Santo ~a{lre/ Pio XÍ~ nos seguin~-

De modo. geral, pois, 1os Sacerd•;frs · trutma catolica, ele r:naneira a que tes .termos:. _"A Junta Nacional, 8 
coo.1eraü1 '-para a Ação C.atolioa ICJr• v.-inham eles a "sentir.e _cu1\1 ~cc'ce· ·todas as · juntas são 'dirigidas pelo 
ínauclo otin1os catolicos. · É· a palavra sia'', .ilnpregnar:se. do espirita, ·aa . Santo Pàdre, pelo.Papa. o Pa,pa·ta.m-
do Santo Padre:. · '' 11: u1ínisteriÔ p\·o· -Igreja. . -bem é dMg'.do, âsslstido. Ele é as· 
pi·io, cios padres formar ·as almas d°r,s Printetr.amente, ·uma. formação or. sistldo pelo ftmdador da -proprla Igres. 
membros éla. Ação ,Catolic_a, ele·'ma. ganica do catecismo não somente es.- ja, ·por aquele que continua· sempre 
ueira a 'ton1a-las modelarmeiité crís- ·peculativa, no_·· co11llecim'.e11to ~is- o verdadEJiro· pilo.to -da" :nau rnistica 
tãs, de modo especial as a\mas claque· tematico cio ·-Dogri1a; mas tiunbelll (Discurs·o de· .16 de 1ilaio de 1926)" .. 
les que devem ser os dirigeJltesc elo mo1;al tornando pessoal viva como- Deve, pois, 0 Assis.tente EclesiM-
movimento (porquanto tãó some)lte · parte da' natureza, ·a do~triÍla re'\ela- tico fazer !azer''· · Dave dirig;r sêm 
aqueles que as .ordens sagradas tor- da. Neste ponto, ·é necess11,i·:o evita- absorve'r.. Compete :. ao Assi~telite · 

. naram ministros de Cristo e•- dls~en; rem-se dois extreri10s v:cios_ós: ·:um: Ecfosiastico, dar mna · f_ormação tal 
sadores ~os J11iste1:ios · ele Deus; pos-. 'conliec:lmento puramente especu!ati- ao seu .setor:'da Ação Catolica t1ne 
suem; em virtude · u.nicame11te c\o vo da -Doutrina Catolica; e ·uma espe- seus .1ueníl>ros :éonservando sua auto-
mandato clivlpo que· 1·ece1>eran1,-· os cie de. ·v1talismo · cristão 1111.Jito proxi- nomia, se m~iitenh.am .Íiaturalmente 
lllÓiOS necessariOS que. hão de dl!peJi. ln9. do modernismo, C()ll; fo_rtes ÔÓses dentro das no:rinâs. e princil}iOS da 
sar aos oútrós l : ninguem.: coro efei• da corrente. filosofica existencialista. Igreja, de . um, lado', e, · de outn'i, ·na: 
to poderá tornar-se- apostolo se não O -conhecimento dogn1atico é neces- · .execuç~q 'dos· trabalhos, · e1nprégúe1ii. 
11ossue as virtude$ do C'ristão, ·sê11d!> sarlo .não ·somente porque. a Fé. é tuna uma inteligente atividade p·ara c;on-
como · é e.vidente que os homens não virtude lntelectual, e o ·ato ele IN in,. cebe!' e :realizar a obra· satisfazendo 
podem · im1>regna.r seus semelbantes tele.ctuat é absoJut\tn1eJ1~e 11ecéssario plenamente as intençõ~~ do Assisten-
,do, espiÍ'ito éristãb ifé\"eies ·não sé :eil• })ara a sálvação: . Mas não l;,asta SÓ te que lhés íhdfooú a "ta.réra 'ápóstú- . 
conttam Ít]IJ)regnados: do ,mes.1110; êo, ' esse conheé'.mônto. da., Relig:ão . é lica.' . . 

Domingo- proximo, dia 17, .o. nucfoo 
ela JOCF Pio XI, da Paroquia de Nos
sa Senhora. Au.,dliadora, promoverá a 
-benção· .de sua. bandeira, ao Evimge
lho dà,MlsSà de 9 horas. 
· A benção será dada · pelo Revmo." 

Snr. Conego Antonio dê Castro Mayer, 
Assisttnte: Geral da Ação Católica 
As jocistas de Nossa Senhora At/Íxi ... 
liadora convidam suas irmãs dos; outros nucleos' pàra participarem das 
alegrias de sua ,festa. · 

As jocistas devem comparecer"· de 
uniforme. · 

* 

Todos os 'membros-; pois, da Juv.en- · 
tude, deverão comparecer ria- Igreja 
de· Sarita Ifigenia, nesse_ dia, às. 16 
horas, momento marcado para "inicio 
da Hora Santa. 

TE DEUM 

Lembra, outi~sim, ·a Juventude 
que é desejo.da Santa' Sé que- todos 
os fieis-- comparecam . nas suas . Parn
quias. para o .Te· Déurn de Ação' de 
graças de trinta e um de dezembro 

í\ssociações Auxitiarês 

MOVIMENTO MARIANO 
CUFIS'O 'DE l'"ORMA:ÇÃO EM· 

cu,FtITISA 

• 1•cce11ciío _de novos as~<1ciados ela 
C. 1t do Braz e .Pia União. 

EXPOSl~ÃO. DO LIVRO ORGANIZADA PELA 
l r. e. DE cu RITIBA 

mó diz. o J)roverbio: Nenio dat· quod precJso que .éssa. -verdade, espéci11I- ·Est_a _àutonom!a dosJeigos na Ação 
11011 habeí". _:_ (Carta ao .EplscopadQ, mente a real!d_ade· de, ·nossa pa.rtlcic Catolica não. t~llt limites bem clet~r-
Argentino). · · pação. na Natureza Divina -pela Gra- p1inados, · Séràm.aior ori 1lÍenor se-

Insiste o Santo Padre. sobr'a ~sta.· _ça; ·seja;vivida;.esteja em nós de mo- gundo a formação ·tros 111,embros an:.o} 
formação. do espírito ct·istão·. · Creio. !lo ·consc1ente e·· anime ' toda nossa rize. , ao· Assistente conceder aos 
que não é necessario salientar qne atividade.· seus ·assistidos em escaia maior ,1n 
não satisfaz a esta formação quem Eni ses-u,:ndo lugar, uma grancle do- menor, as in:CÍativas apost:olrcis. Ês, 
conhecesse perfeitamente c~ Dogíu11s <".!.!idade para- coni·· a Saufa Sé uma se m_esmo motivo pede-nos a ex1n·és, 
revelados, e praticasse friamente to• ·tormação oi:lentacfa :próposita"clamen- são-negáti-v,i Ues'te mesmo princípio: 
dos. os preceitos ainda que :,eiata• te ileste sent:do, mediante o. ·conheci- a _a.úto11.omia dos 1elgos_· jamais po,iê-. 
1Uente. JDspiritd cristão diz niais0 ·nHilito e o. estudo dos documentos. rà p;·ejudic~r a autoridade dos as~is-. 

-.::onir,reendin<I°o a necessidade m·, 
·gente: <la, formar bons congrégaclos, 
a Dlrotor'.;l da C. !II. da Catedral de 
Cnritiba yai promover dentro em bre
va um curso de formaçãe1, a cargo 
dos 11roprios congregados e sob a ài· 

'_r.~ção cio rteymo. Pe. Diretor. 

. o Itevmo, Cónego Jesuino Santi.11i, 
Paroco do Braz, empossou no Al~ar · 
Mor a nova Diretoria da Congrega~ 
ção l\làr!ana., ))ara o ano social . de 
8-12-944 a 8·12-9{5, que ficou assim 
constituída: , 
. Presidente, l\lario Angelo· Barone; 
1.0 ::issistente; Antonio Candido Gon• 
çates; 2.à assistente _Luiz Contruc• 
ci; instrutor Eurico Pires Tambor;' 
me,sfre do n'ovi~os, Armando _Sanso
ni ; .. 1.o secretarw, Aureliano CaUis-

A .ru,,-éntuclc Feminina da Ação Ca. 
tolica ffe C:-uri_tiba está reaiizando 
uma in,t,,ressunte f!,xposição do Li
vro de ·Natai. fl um trabalho muito 
simpatico. e de .. grande importan~ia. 
Este ano· a Bjxposiçâo se limita à li
teratura infantil, para adolescentes 
e , tequistas, e mais alguma-s curio
sidades, . A.. fi_nalidade é anresentar 
a0 P,ulilico · boa e recomendavel 11 te
ratura.:SQ.~ })jvetsos aspectos. Devi
do a serias dificuldades o livro ·ião 
poderá ser adquirido na ExposiçJo, 
mas em livrarias ali indicadas, que 
s, promurc:rráin- a· colaborar com a 
Ju ventuile,: ··· 

Local::; Salão· de Arte da Pref'"i· 
tura M-unÚ}naJ -,- ·rua Voluntarios eia 
ratria,;,(EclificiQ :\Ioreira Garcezl. 

Data;e,._Hor.ari0,s:- 9 a 17 ele dezcm. 
bro, todos,:os. dias· elas -16 às 20 !Jo-
ras. , ,.:,-., ,. 

Inau:glÚ-a<Jío.: 
às lG dioi-as,., 

_Di_a 9 de -dezembro, 

PRO.G.RAMA PARA O MÊS DE 
e. DEZEMBRO 

Ê o seguinte ·o ·programa de orien-
. taçãO"·. para, a Juyentude Feminina 
Catolica d11m11te. o mês de clczembrv: 

PI EÔAÍ:ÍE ... :...: Dez~mhrn deve s,r 
um tnêr· cfe Í11tensa Vicia e-spiritual, 
<le vida interio-r, de m:eclitaçâo e pi,,. 
dade, realizada -sobretudo por uma 
ard)'nte oração. Esta será a virtu
<le do . més.. Seria preparação para 
o Natal-: . Ha. tantos. motivos! Tiío 
empolgàntes· · Dlr-se-ia tão humanos 
e tão divitfos!" . Pfü'[la1:áJ, pois, as vias 
cio S'!irihoi' ·iias· .proprias almas e nas 
dos en.tes· queridos que yos cercam. 

- Dia,. 8, festa. da Imaculada Con. 
ceição .. , ._ . 

- Di,a· .12, l\ljssa ·e Comunhão geral 
e~ lólivor a, Nossa Senhora de Gua
claluP~,. }:'adfçeira da America Lati
na, P•):µn~o a,, 'F'é, paz e união ao nos
so co·11·t1nente: · · 

""- ~~' io \1.o~jngp, c.omo de cos
fa>me_, )l-1js~<1-:_: t(Çómt1µhão geral, e111 
seguidil, ço.,nferencia espfritual no Co
lesio ,Divina' frovidencia. Ninguem 
deve faltar, .::....C Depóis ido Advento 
Nll.tart . -os 'sfoôs a .todas convocan{ 
para :i~/ál·e:gr'ias e ·a medita~ão do 
Presel!ío: .. Nasceu-nos o Salvador! 

FoefM1ç49; . ..:._ Todas foram con. 

T/A.N AGRA N . . 

Otimo fortifican-

feminino 

Formula do Dr. 

·Tepedino, Mercâ 

de· seus hormo• 
nios est,êi::iai.< Tanagran remoça 
a mulher.· 

vidaclas às solen idaacs e scssoes i,e 
estudos du Congresso do Apo8tola<lo 
tia Oruçiio. No dom'ingo, dia 3 assis· 
tirnm ofic-iulmente à l\Jú,;,a Campal 
e tomaram parte no desfile triunfal 
em honra a0 Con1ção de Jesus. Por 
est,·s motivos não houve circulo ele 
estudos no Lo domingo. - _No 3.o 
domingo_ haverá a reunião· -de ·costu
me na Dsvina Pl'Ovillen~a _que i1·ã. · 
até às 1l horas, em substituição _:'l. 
nrnnhft els recolhimento, que iiassa 
para janeiro. constando de algun.s 
atos de piedade. Todas no entanto 
clel'enio comparecer às paJestras· 1g1e · 
S" realizarão no recinto da Expos~ 
ç,io rio Livro de Natal, po1· ocasião da 
mesma. 

AÇAO. - Com o fim de ano aumen. 
tam os trnbalhos na Paroquia: Ha. 
sempre algo de novo a atender a 
realizar. As acistas devem pr;stnr 
o mais franco apoio. - P1·imeira Co
rnunhüo elas criança.s. - O cxito · da 
gxposiçiic do Lino de Natal depen
de da boa vontade e colaboração tl~ 
cada uma. Todas a postos e às. or. 
dens ela Comissão! - Auxiliem ain
da nas atividades caritativas das ~s
socia,ões auxiliares a que ))erten-. 
cem. - Reunião festh'.a de Natal no 
dia ,~S q11inta-l'eira, às 4 -horas da 
tarde, na Sede, devendo comparnce.r 
11 ela todo o circulo social acista de 
· Cnritiha. CorresJ)ondeuc!a · da 
J. 1". C, por ocasião. elo Natal e A110 
Bom. Trabalhar pelo Natal cristi"LÔ 
e catolico. 

(Do Iloletim da Paroquia _da Lui, 
de Curitiba)'. 

diz uma alma que vivifica todo .o i1i- pon~ificios, não com espirita critico, tentes, e dos R,arocçs. São ós ·ca~os 
'clivieluo,. Ora esta formação do: espi: .protestante, de neles encontrar O lllle conere,tos que--dita:m 0s limites tl.ei-
rito Úistão, o. l;lanto_ fad!'e·_ \\ .Ju_lga mais ·-está ao saboi· .de nosso modo ta autonomia. Em qualqi1ei· l1ipotese 
absolutamente necessaria )laeà o de pensar 111as · pa1"a beber amciro~a- deve' o. ass.!steúte· se"t-, .pelâ palavra e 
apostolado, de manefra que sem elà, ·mente -os 'ensiríamêntos ,do, rapa, én- pelo exemplo, ,,.-0. estimulo para -todas 
não apenas o apostolado- não, ·podení nio legitimo Vigario de Jesus Cristo _ as f.ormas de apostolado. Devoi'ado 
s.er frutuoso, mas nem ·sequer po•le- na teúa,. 0 Grande Chefe da,_ Ação' ca, . por uma' sêde'. .de almas, · saberã cn. 
rá existir (Mesma carta). · tolica. Não preciso fo.mbrai· aqui ,a mu.ilicar aos $eus assistidos .esta 

I<;ste espírito cristão de que. deve grande ut!lidl!de· .que tém pára O fiel inesma sêd.e ele almas. 
o· Sacerdote; especialmente. o' :Áss's· as .regras, que ·Santo Inacio -ele Leio-
tente Eclesiastico, -imbuir. os fié.is e la _coloca no sei1,--nunca asi;ás _lon-va- · Normalmente, nos· nucleos paro-
n1embros da Ação Ca.toljca envolve a do, H'vro · de .E:x:eYcicios ,Espi_rituais,. e qti°ais da A; C. dev(;) ser O Pa"oéo o As-

. Pratica. elas virtudes cristãs: · PÍ-ocU1·a: ·p1·opõé, à ·ebservancia ·de quem quiser sistente Eclesiastlco. É o que' se encon-
rei salientar apenas alguns pontos realmelite "sentir con{ it" Igreja". Unl'.a. tra no: de.ereto ·ti() . .Concilio Plen.a.rio 
que me par(;)cem mais ·im_portanlés. formação assim orientada dá ao .!:iel Brasil.eira, n.o 158 §' 2. Si autem Ad·. 
Assilú, a- base ele toda lonuação ca- aquele privilegio ~ue: São Paulo. atri- sistens parochialls ·sit. alius a Pa. 
tolica, env.olve uma·.convic9ã~ .pro- · .. 1Jue:ao·11omem espir:tual: "lpse iml\· racho proprio, ami"co foedere ~um 
funda de qite· a ordem em· \!pe' nos· cat omn"ia; a .nemiile .tumen iu<lica- eodeni àgat, et iu rebus maiorls 
encontramos ,é úma ordem -sóbreHa- tur: .Tem o ho1Ílem espiritullo\ _o dis- moinenti - ejustlem consensmn ex-
tural, e qu~ estes dons sobrenaturais ceúümento seguro para, julgar todas ,quirat. 
que const1tuem esta ordem são dons as' ·cousas; e d~_si não ·dá· moti\>:o rà- Est& :1úesmo- elecreto estabelece as 
cme tornam. a· pessoa !>bjeto sagrado, zoavél para ·ser julgado 0011 niugue(n". relações que devem exist_ir entre'o As, 

: consagrando-a ao serviço · cfé· · Deus. Não é mister · sa.Jíentar · c1lmo · pes- sistente Eclesiastico . de associações . 
Como fruto desta formação deve soas · clõtàêlas_ · de_ um_ a. tai f_oi·m.· -açào paroquiais e o respectivo Paroco, nos 

haver enti'e' os me111bros da· A. C. são· pt:mos elementos para as ialan- ,:ases em que as duas.Junções não sé um grande respeito, velo Sacei·ciote. ges da Ação · Catolica. NeJ13s. pode reunem na mesma pessoa. 
cuia carater sacramental coloca-o u'o · · 1 H' · '· r· · · * * * 
centro de toda atividade sag· rad_ a da rea mente a -1erarqu1a :con iar, _por-

ql!e seu àpostolado ,dificilmente; se Acenemo.s a· ·-algúlnas qualidades 
· Ig'reja. Esta formação -:- dada pelo !le$vi·ara· do· .cam· 1·n110 se"ui··o- .·q· ue Ie- · · ·d· t · · - · . · ., que; me parece, evem er os assis. 
assistente ou por s_eus colaboradot·es, va as almas à caridade de Jesus ·cris- . tentes da ÁçãO Catolica. Antes. rJ_e, 
seus colega-s .-. ,Será .utilizada pelo to e produzira . seguramente frutos mais nada, creio que nenhuin · 1iv1·0 
Assistéhte Eélesiastico parn-cl'il\r. nos ·opimos. · poderá ser mais ·util, para a formação 
nuc1eos- de Ação Catolica, por eie as- * * * d~ tini Aisistente Eclesiastico, do qíte 
sistídos, um ambiente :i>rópicio a des' Como cEimJ)lemento ·· necessario ·,1a a -obra ·d·e D. Chautard, "A Alma· ele 
pertar vocações se.cerd<1taís .e reli- _formação religiosa, vem a formaç;io todo a.postolado". · Como sabem, in-' 

_giosas. De~sa ·niàneira_·esta1'â_ ·.a Adi,o , a11ostoli<:a Ninguem pode nunca :Pr s1·ste· 'mu1·to ai o. A. badé de Sept-Foilts Catolica -danqD a 'íu11ior· cónt.rib.itii><i.o , ··· · · ·· · · · · " verd.á<leira tormação religio_sa, uma . na absoluta· necessidade. de espli•ito · 
para O apostolado .da· )gi:ejá., pois "for· ve·rdadeira . caridade· para·' çom J ei111s sobrenatural para as obras· de apo·s· 
nece os mesmos ele,.lllentos hidispen. Cristo e não sentir. eu{ seu coraç:io to lado. E este ponto. é· tão_ neces$a, 

* * * 

a !!hama: do apostolado. Pois não se l'io, ele .mn lado, e 'de, .ôµtro,, somos 

A VERDADEIRA CAUSA DE MUITOS · MALES 
coi1cebe um· amor que não se irnpres. tão inclinados a · nos procurarmos a 
s!one com O despreso e1n que. se e11• nós: mesmos em nossas obras, que 
centre.a pessoa ele seu afeto. De ma- convem· ·.exalnine o assistent.e tre-

As impurezas elo sangue causam ulcei·açôes no estomago, 
no figaclo e nos intestinos, qLtc afetam profundam'cnte a fun
ção digestiva destes orgãos, · trazendo grahdes sof ri111cntos·, co~ 
mo: digestões penosas, gases ·no- estômago e.intestinos qUe pro•. 
vocam colicas, mau halito, azias,, in<lige_stôes, falta de apetite, 
lingua sL1ja, peso no estomago,' vomitas, prisão de ventre., etc. 

Enquanto não for depurado o sa11gue, esses males rési_st,em · 
a qualquer tratamento e teridem a se agravar. 

Os medicas, nesses casos, recomendam o Depurac!or-To-
nico-V cgctal · 

como um energieo auxiliar 110 tratamento da Sífífís. ·comece· a · 
usa-lo, l~pjc mesmo. 

·-ê,,, 

neira .que uma ·.fo1·mação generka t1c quentemente .suas .ab1:as para ver· ·se, 
apostolado todo Padre pode e deve quanto. lhe dita a sinceridade da 
da.r aos . fiéis em geral, . e _vorta·nto· consciençia, Eó à, sós. ,com Deus, real-
tanib.em àos membros da Ação Cato, mente é Cristo a vida de suas ob1·as, 
lic·a .. Independente!)1ente, . ·poreni, se é rea_lmente -a Jesus Cristo. que 
desta formaç_!io apos"t'olica geral, cabe ele .quer irradiar ,nos seus assistidos, 
privativamente : ao Assistente Ecle• afim de que, eles pot sua v·ez o írrà· 
siastico'. dioêesano · 011 · paroquial,. a -diem nqs seus semelhantes.. . . 
formação mais· particular dos mem-' -Este espirita sobrenatural dará ao 
bros díÍ _Ação Catolic~, porqu6 esta Assistente Eclesiastieo o mei!>. de ti· , 
formação . se ordena imediatamente tuar-s;i em perfeito equllibrio em· tu· 
para o campo da· pi·atica,. e esta,- ria.• dó quarito · diz respeito· ao exercicio 
ra ser ordenada deve seguir-uma. uni. âa11 virtlldes, tão- complexas,_ que são 
dad·e de orientação; à!em desta. for-· necessa.rias para dirigir a Ação Cato-. 

:mação, ha tambem uma torma~o lica. Assim, a 'bondade tão necéssa
apostolica .do grupo· da e Ação Càtoli- · ria: em· qúem·quer que se, dedique ao· 
ca, considerado- como: tal, jsto -~. co: apostolado, sel!l :0 espirita sobrenatu
mo organismo que se destina ao t~a·· · ral ·sérá _fraquéza;:. como a energia 
balho · apostolico, :'ém gmpo. · Neste será· dureza. O espiríto sobrenatural 
ponto, não lia apenas de comum ó pia• <lar.!he-á uma'carida!'.le firme que sai• 

· no dci trabalho apostolico, mas tam•, ba., compreender as defici&ncias llú· 
bem uma forma!;âo apostolrea de; to. manas, sem ·porem, d!i!iXar-se nacíueal' 
do o· grupo: formação esta ·que .dá ao numa perniciosa toleranc!a.. com · o 
grupo vitalidade, homogeneidade, har. fu:1do, :donde p~oveni estas deficien-, 
moriia nas .labu~as '1tpos,tolicas, efi• reias.. Saberá, pois, corrigir, sem, que•. 
ciencia de conjunto. Esta. torml!,ção, . brar; ·como 'Saberã mondar,o terreno. 

. p,nece-me. de'l"e ser 'privil~iva do As, onde previr que não µa materia apra. 
sistente Eclesiastico do nucleo. 'Em veitàvel. . ·. ·. · . . .. 
(luai palavras: ha i1ormas gerais· de > ·ranibeni est& eapiritó·sob1·ena.tural 
;iposto~_ds, JUl.§ 9,,l!_~ ~U_!\lg~C!: J:'~W~· ;~-lll~·i'f JBÇ1~ Q.\!l·i fia.~·: 

POSSE DA NOVA DIRETORIA DA 
' CONGREGAÇÃO MARIANA DO 

BRAZ 

Com grande brilho t~va .inicio no 
dia 29 ele novembro a solem~ noven:a 
ela Imaculada ·Conceição, promovida 
pela C. M, do Braz e Pia União das· 
!<'ilhas de· M ar'.a. 

Na, .festa. da Imaculada, houve !\Iis·. 
i,a às S, 7, 8, 9 e 10. ho1·as. A 110ite, 

cessaria, pois qtte nas obras de Deus, 
o esi:orço -humano frequentemente ob· 
.tem .. resultado inais , -pelo sacrifício 

• s"i; 2.o secre.tario, Ernesto. José Fâll.s
to; 1.o tesoureiro, Geraldo Ai ela;· 
2:o tesoureiro, . José A. Garcla; . bi• 
-plio.tecario, Demerval .das "Santos;· 
auxiliar, José :Almeida Abilio. Con
selbelros i Anto11lo C. Muniz, Ernesto 
B. · .Tasso, Onofre Carrieri, Pascoal 
Donato, Osvalt;lo Vicintin, Rafael ·Gal· · 
lo, Paulo Apostolico. Departamento 
cl,; Propaganda: Americo Ferraz. rla 

'Silva. Diretor do Coro; Isaias B, 
Alexandre. · Departamento Esp0rti• 
v,: Pascoal Centr~ne, Renato GiOVio< 
di e· Valter Bisordi. · que representa do que pelo vigor· ria

tur.al que nele se- encontra.. · É t.am
bem este espírito que lhe ensinará. a 
dedicar-se / totahnentê a Nosso Se·· 
nhor··íes"us Cristo, s·em reservas. E· 
esta .dedic~çâo é absolutamente ne• ,• 

NOVA DIRETORIA DA CONGA.E•. 
GAÇÃO MARIANA DOS EX-AL.~1-

NOS SAl.ESIANOS 

cessaria. Contem.se na frase de· Nos- A_ Congregação Maria11a da Ma1·1~. 
so Senhor "Nisi .grau.um frumenti -Auxiliadora dos Cristãos São Fran• 
cade11s ln terra. mortuum fuerit !p~ cisco '<le Sales e São Joi\C: Basco, tem: 
sum sol um manet". nova Diretoria, _qt\e · a gov!)rltãrá. 11lt· 

~ * * rante o ano. de 1945. São os seguin• 
Tambem ó assistente necessita tes os ·seus me;mb1·os: 

uma -formação ·organica, da: do.utrtna :Presidente· ...,;.. AntoniQ· Tomaselli• 
ela Igreja:, para que póssa· transmiti• ' 1.o Assistente. ,- Qeraldo Arrud$ 
la. aos .seus ass.istídos. 'Deve alem Çosta. 
dlsso ter íllll amor·ardente· e entusias• · 
ta .pe_la. ·santa Sé, afim de tra'nsmíti• 2·0 . -As$istente - Atilio Faedo, 
lo aos. seus assitidos . pois quê· séin 1.o Mestre de Noviços - Talcisió · 
este amo1·· entusiasta. não ·é possível- Françoso. · , 
haver a dedicação ardua para .o a1>os- 2.o l\Iestre de NQ'l"iço:s - Luiz Cos-
tolado.. · · ta, .l\Iesa. · · , 

Ao_ lado destas qualidades de or• 1.o Secretario - Arnaldo Pfrolo. 
de111· ·s!>brenatural, é _mister que .te~ 2.o Secretario ,... João Niltpn 'l'er• 
nha o assistente certos dotes natu· ioí cerolll. · · ( 
ra1s, que. a graça. saberá. sobrenatu· . 1,o TesQureiro. - Aldo Galbiatti. 
ralizar. Sal!enta:-sé a pêrspicacia pa- 2.o Tesoureiro - . Milton .B. Lippel., 
ra saber descobrir os · germes de 1.o Aponta.do1· - Talcisici · Portelli, 
apostolado nas pessoas ·com quem "lLo Apontador .,... Nuncio de Chiara. 
convive, bem como as qualidades Encarregado 'da Adoração Notur• 
particula1·es dos membros de seu se· na ,.;_ Yolando Fernandes. 
tC1r; pa,ra que-consiga utilizar no ma, Encarregado da CapêJa ""- Dirce11 
x"imo estas m-esmas qualídàdes, rle Rangel. · .. 
mh modo todo especial o· espirito de Coüselheiros: . Bolivar Santos- Sou• 
iniciativa cios leigos, -. nas diversas za, . Caetano Silviano, João ·Bauso 
particularidades em que se manifeste Rubens Camargo Viegas Antoni~ , 
este mesmo espírito. Duarte . Cabral e Marie lliicheloni: . · 

* _ * "' .\.· tomada da posse será hoje, dia 10,. 
O -assistente ha de lembrar.se de no, salão nobre da União,. dos Ex·Alu~ 

que· trabatha.m vi talmente para .um nos; Salesianos, após a Missa e Co-
grande amor sobreriaturat eni. Nos~o munhão geral de todos os Congrega-· 
Se.nilor Jesus· Cristo. Seus assistidos dos. · · · 
não são apenas instrumentos de tra- Finalizarão a· solenidade. numerCts 
balh<>, como frequentemente são os- artísticos por um grupo de. ·c_<>ngrega-· 
. operarias. considerados pelos patrões cios e _ex-alu_nos, ·,, 
nas inembros . de uil1 .mesmo co1·p~ 
que. trabalha mvitalmente para 1mt 
mesmo fim, Por outro lado. deve o. 
assistente captar a s4mpatia e o amot· 
de seus assistidç>s. E neste· ponto, 
de um lado tome cuidado para não se 
deixar levar por . motivos ·huma:. 
nos, dê maneira a que venham a ilur, 
gir amizades de fundo nàtu!,'aJ, caue 

· impedem _qualquer apostolado verda• 
. deiro: de outro lado, lenibrwe qu~ 
esta estima.· t'.mals fi:equente e maià 
solida. quando fundada na retidão dG 
e~P.irito -~- não, tm ~~ t§.fti.f! aa ;entimen~9'; - · ,,._ . ·' . . 
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§VANGELHO 

ESCANDALOS FARISAICO! 
. l,EGUNDO DOMINGO 00 ADVENTO 

(S. Mat, 11, 2-10) -

Na~Üeli tempo, est_anclo João preso, 11 ouvindQ~'falar das obras de Cristo. 
enviou doía ele seus dis.cip11Jos para dizor·lhe: ta t1.1- aquele que ha de vir, ou 
devemos esperar outro? E, respondendo, Jesu.s lhe:,; dlese: Ide e dizei a· João 
o que óuviste:;: e vistes. Os cegos vêem, os ,;;~xos · andam, os leproso& são 
curados, os surdos ouvem., os mor-tos r~s.s..ua.ci'.am, os pobres s_ão evangelizados. 
E bemaventurado .iquefe que n_ão for ~sca.;;iclallz:ado em mim. . 

Tendo-se retirado. os disc:ipulos de João eorMçou Jesus II falar às tur• 
bas sob_rc João: Que é que foat.cs ".~r no d~aerto? Uma cana agitada pelo 
vento? Mas qu.e fostes ver? Um t.omem vestido mole-mente?. Els que, eis que 
se vestem assim encontram-s.e n . .«:s-casas dos reis. Mas· que foste_11, ver? Um 
profeta? Sim, vos digo, o mai.,s do que um·proféta. Este é, com efei~, aque, 
te de quem está escrito: ~Is que envia o meu anjo na tua 'frente, para an· 
;ecipadamente preparar Cl,_acaminho. · 

COl\IENTARI·O 

"Não duvida,va. ,Wãó que Jesus Crls· 
to fosse aquelE\ Qjre devia vir, fosse o 
:i\Iessias. N~;Q uegou esta "verdade 
jamais; m1"..(to 1.1elo contra.rio, varias 
vezes deu. testemunho publico de que 
Jesrrs C.tisto era na realidade t> Mes
sias, o, Cordeiro de Deus que devia ti
rar '"s pecados do mundo, aquele de 
qu .im não se achava digno de des-alar 
a,., correias das sandalias. Chegou 
.mesmo a enca.minbar disci1>ulos seus 

-·para o Profeta que acabava ele che
;gar e iniciar sua · missão publica. 
.Aconteceu, porem. que nem _ todos os 
diseipulos de João se resignavam a 
deixar o seu mestre, cuja vida auste
ra e doutrina admlraveJ os atraia de 
maneira irresistlvel. Chegou mesmo 
a haver uma pequena desintellgencia 
·entre os cliscipulos de Jesus e os do 
Batista, fruto de certo ciume destes 
ultlmos, que achavam que sõ o Ba
tista poderia batizar. - Foi esta si
tuáçâ0 dos discipulos que não se rc
,:,ignavam a abandona-lo· que levou 
João a !,\Ucaminhar esta embaixada a 
Jesus Cristo. Um contalo direto 
desanuviaria qualquer 1,ombra que a 
distancia e as intrigas poder_iam i~r 
Ct'facJÓ. 

Não ·sabemos qual o _exito desta 
embaixada. O Evangelho nada nos 
diz .a respeito: _mas podemos :mpor 
que tenha sido feliz. O que certamen. 
te muita gente estranhará 4 a at!tu
oe do Batista. 

cados; acolá. porti:ue ·chama:va a Deüs, 
seu . Pai, e se rnzià tamb!lm Deus. 
Em suma, anàaYarri "à espreita para 
apanhar a Nosso Senlior _de maneira 
a faze-lo condenar. Pabi.1>oucos, pois, 
poderia Jesus Cristo ter ·'sido pedra 
de escandalo mais do que,para. os,cs-
cribas e- os fhrisens. · 

Não é o discípulo maior que· o .Mos· 
tn. Pois, ·igual. partilha têm os ver
dadeiros discipülos de Jesils Cristo. 
Eles tambem são objetos- de acusa
ções po1• 11inl\ari'<l,s, quando- não PC'I' 
suas boas obras. · Parece- q\Íé sobre 
eles se voltam os ·olhares dé todas as 
:pessoas .,'boas" ·,para· descobt·irem- o 
menor verdad"lro ou aparente-'desl!· 
se, para .fogo gr!tarem: não Ili· 
zla l sua religião é falsa é_· apen::is 
interesse, desconfiem dele, etc. l\fals 
frequentemente a_ campanha é ·desell
Yolvida de modo ·· ma.is habiÍ, de 
maneira a criar Ufll ambiente 
d~ silencio e ignorancia' em torno· da 
mesma. De . i.1idovico · :Pastor conta
se quê em. Vle11a, os inimigos dá lgre, 
ja baixaram uma .ordem a· todos c:s 
seus adeiit.os proibindo que. se. pro-

. . . '. . . ; 
· 11u11eiasse seu .nome, afim de concor-
rer dessa maneira o mais q11e Ih.is 
fosse possivel, para faze.lo de to'clo 
esquecido. Todas estas campanh:ls 
são repetições das. que foram urdi
das contra Jesuil Cristo, píi.ra faze
lo mal v:sto · enfre o povo. e sem efei
to sua doútrina' é suas Qbras. Os que 
as , promovem · · são· os -destenden• 
tes espirituais dos escribas e fari
seus que se escand.alizavam oom a 
austeridade reUlinea · e a !og:ca 1:1-
fle~ivel de -uma inteligcl\cià lutida 
que vê o mal e não pode sorre
lo. Como estes ta;s éStâo ei.éluldos 
üas beút;ãos · de Nosso s·eahór, êO"n. 
sola a-O's apostolas a\itenticos á· bem
aventuranç.a qu·e sobre. eles lançou 
o Di'fino M'estr.~. O que ê de se la· 
mental' é encontrar-se entl'e aquel(')S 
que fazem pr"Orissâo,·. de s,eguir a J e
sus Cristo, <::ristã:os e càtol:cos cu,Ja 
generosidade para com seu l\Iestre 
é tão. pequena que prefét'em acredi· 
tar nestas càntpanhas clifàmacloras 
para se dispensarem de uma .vida 
mais toglca com relação -aos :pril1ci· 
pios que segu~, _e de um ardor ·apos·_ 
tollco menos retumbante, 1nas mais 
eficiente. 

!; E G I O N 'A R ·I O 

JOIAS 
GRANDE ESCOLHA 

Ultimas novidades em JOALHARIAS 
MOUERNASde ou_ro,rubis:é b_r.ilhantes 
EM OBJETOS PARA PRESENTES . ' . 

Grande variedade em RELOGIO:S das ·methores marcas suissas 

Casa B . . · .-,.· ··en· o Làeb 
A 
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NOSSA SENHORA DE GUADELUPE, 
PADROEIRA DA AMEKICA LATINA 

No ano da Redenção de· 1531 a Vir
gem Mãe de Deus apareceu a João 
Diego, humilde, neofito, sobre a colina. 
de Tepcyjac, no Mexico segundo re
za uma antiga e constante tradição; · 
Falou-lhe .de -maneira muito afetuo
sa · mandando-lhe que fosse ter com 

. o Bispo e lhe pedisse: que mandasse 
construir. naquele lugar um santuario 
fllll sUà honra. 

Querendo verificar· bem o fato, D. 
João de Zumarraga, Bispo do lugar, 
disse ao rustico. ncofito que pedisse a 
Nossa Senhora- um sinal. Enquánto 
issó,. João · Diego insistia com muitas 
lagrimas que se fizc:ssem os desejos 
dá Mãe de Deus. 

Como voltasse João à colina de Te
peyjac, soube que seu 'pai estava mo
ribundo. Pa1'tiú imédiatnmente para 
onde ele se iwhava,-afim ele não o dei
xar morre!"' sem sacramentos. No ca
minho, foi s1frprêcndido pela sua · já 
costumada visão, que lhe -afirmou já 
estar o seu pai completamente cura
do,' ofo1·ecendo-lhe ao mesmo tempo 
um ·ramalhétc de rosas frescas, embo
ra estivessem no rigoi· do inverno, pa
l'a que foSGCm Ievadás ao Bispo como 
final desejado. . . ' 

Apresentou-se _mais uma vez o rus-" 
tico camponio ao Senhor Bispo D. 
João de Zumarraga, esta vez com as 
su11s. rosas milagrosas. No momento 

· potem em que ele" abriu o manto cm 
que elas se achavam: desapareceram· 
miraculosamente, tra:nsformando~se irn 
imagem que ele estava acostumado a 
.ver. 

fo1pressíonado por essa maµifcsta• 
ção' tão patente do sobrenatural, pron
tificou-se o Bispo a e·xccutar os desc.
jos que a Virgem manifestara por in
termedio do humilde ncofito. Uma véz 
construído ô templo, a Santa Sé con
cedeu-lhe um colegio de ·concgi:>s, pa
ra aumentar o espl.endor do culto o 
que muito contribuiu para aumentar 
a devoção dos mexicano!l,_pela _Mãe de 
Deus ou~ era nesse sántuàt·io ptodiga 
em milagres, Em virtude desses mcs

'J:i1os milagres, ci Arcebispo do Mé
xico, juntamente com os Bispo:. des-

• 
. l 

sa reg1ao, declararam a excelsa me-
diadora como o melhor amparo contra 
as calamidades publicas, e pediram a 
Bento XIV, que lhes concedeu, o. di- . 
rcito de terem Oficio e Missa sob .. ,i 
inYocacão de· Nossa Senhora de Gua:. 
delupe'. 

Por fim os - Bispos do Mexico, · e 
muitos outros da América Latina, -pe,-, 
diram a S. S. o Papa Leão XIII que 
réconhecesse' Nossa Senhora de Gua
delupe corno· protetora de toda .a .. Ame
rica Latina;· Lelo XIII acedeu a esse 
pedido, . ' 

Quando, o presidente Cálles, repre .. 
sentando a minima minoria mexicana, 
minoria po1·em organizada é pouco es
crupulosa, quis exterminar a ·Igreja 
no Mexico, mandóu · colocar um pe
larda fortis~imo junto ao manto o::m 
que NoEsa Senhora se dignou impri• 
mir a . sua ·imagem.' O petérclo · explo
diu, o Yidro que prote~ia o antigo 
manto do humilde neofito partiu-se 
inteiro sem que ele sofresse. 

Se o penhor · ele seu carinho para 
com os hoin_ens merece · fantôs cuida
dos da Virgem Mãe de· Deus, quais 
r!ão devein ser os que Ela· diretamen
te lhes co11Sàgra? · ·E -sendo eles· tão 

. grandes "quais não devem ser os atos 
· de amor · que os "hc,inens devem ter 
pa1·a CO\tJ Ela? E· principalmente nós, 
americanos e latinos, à quem Elá se 
dign'ou manifrotar de modo tão cs- · 
oeciàl? · 

SANTA CRISTIANA 

15 de dezembro . 

Sobré esta Santa, lê-sé no Martirto
logio RoinMo: "Na Iberia,· ai.em do 
má!", a memoria da rnhta cri1pregada 
C1·istitn1a, a qual; nó'-tempo de Cons
tantino; pela virtude de seus milagres 
conduziu· ó povo à fé . cristã." . · 

Cristo e~colheu dozé pess~as bem 
h1111iildcs para se.rvh-em de colunas, é 
fundamento a sua Igréja, 'Não é pois 
de - Mtranhar que com o auxilio dé 
sua graça,. uma simplei, escràvà con

·yértesse todo uril reino. _ . . . 

.·. 

pediu o rni que -fizesse~ ir Crfotiana 
1,)ara, que· implorasse ao_ Deus- que lhe 
dava· tanta coragem'.· Ela -realmente· al
cancou- de Deus a cura· imediata dos 
ilustres· enfermos, 

Para manifestar o seú reconheci
menta, o rei mandou dar-lhe, presen
tes r-lquissimos, mas elà não os .acei
fau insinuando· que só a sua conver
são; estava a altura do bem que re- · 
·cebera. 

O rei porem;. por motivos politicos 
i11ão se âtreveu, a recompensá-la por 
essa forma. 

A cs,crava Cristiana não desanimou, 
•pois sempre lhe restavam· a oração e 
a penitencia. Deus que a ouvira quan
do . lhe pediu . bens naturais, ouviu ~a 
-!gora; e com. í;iual rapidez. · 

A saude' de -sua mulher e de seu 
filho primogenito . não ihe dando mais 
cuidàdl), o 1·ei voltou a c,lçar s""gundo 
o seú velho habito. Um dia, porem, 
perdeu~se nas montanhas com todo o 
seu sequito, que o desamparou. ·uma 
tempestade fortíssima pôs e.'ll perigo 
· a viela do rei, qu2 se lembrou então 
do Deus da escrava Cristiana. A tem
pestade acalmou, e o rei voltou salvo 
para ·o seu palacio: 

· Chamou logo a escrava Cristiana, e 
-lhe pediu que ensinasse· a si e a sua 
corte como se adorava o Deus Todo 
.P'oderoso. Cristiana preparau•os . para 
'receber o Batismo, depois foz com que 
o 1·ci p~disse a intercessão. do impera
dor Comtantino, para obter junto aos 
Bispos, missionarias para o seu país de 
ba1·baros. 

Assim ·Cristo mestra mais. uma vez 
.a todos cómo não são indispens.iveis 
para o seu. serviço os dotes naturais, 
.mas sim os sobrenaturais. Essa pobre 
criada tinha concíencia de súà .rerpon
sabilidade social, .e política, mais do 
'que muitas catolicos de · pos-ição por 
que tinha : o verdadeiro_ espirita de· 
Crist,o e de i;u_a Igrejil. 

1 EMPORIO, PADARIA E 
PARAMA . CONf EITARIA 

Gênero~ 111imentkios. pães .e bis
coutos de todus RS qualidades - · 
Apronta-se enl'omcnda., para, ca"
samrntw, hatizudos, "soiri-es•· etc. 

A VIIN IUA ;t:JRl(;ADEIRO 
LUIZ AN'l'ONIO N,o 1197 

FONF.: 7-0553 

A proclama~ão do dogma 
da lmacitlada Coneeíção 

Em· 1857. o Papa Pio lX foi· cula.da''. 
visitar a Imola ull1 asih que lá ~- "Pois ·betü ! nãó, ·n:ãó .. tiV~ 
fundará e cuja direção confiará cxtase nem·y-isãri: Mas o que ex., 
ás Irmãs do Bom Pastor de 1\11- periméi1tci; tnas. o· que aprendi-' 
gers, Transcrevemos do' Lar C~- coufinnando .O dogrÍla da'" !mA~: 
tolico, o relato dessa visita. culacla · ConcéiçãÓ, pfomulg~~d~ 

"De pé, sem apoio algum, o, -o; nenhuma 1)1ngua.huma:na 6 pô;.-.. 
Santo Padre cntretem-!lOS, 1.:'011- derja: exprimir; :Quando com_ecet';" 
ta.ndo-nos C0111 muita SÍlllfÍlicida- a ptonÚrtciar O' decretO' senti· a: 
de, fatos notáveis a~ontécidos mi11ha voz incapaz de sê- fazer.' 
depois da sua partida de .imola. ó~1vir •á imeúsa:omultidão qtie sêí 
até á sua elevação á Sé de PGdro. ajoell;aya na Basilíca · Vaticana 

Quando ele falou do ,grandé (40.00Q pcssôas}. Quandd i;he .. 
ato de 8 de Dezembro de· 1$54, guei ás palavras· da_ defirii9ão;, 

f . • . 

sentindo-me á minha von\àde Deus deu· .,á vo:c- do seu Vígari0- · 

diante désta majestade tão grau- tal :força e· timbre tão sobr_cua~ 
de e ao mesmo tempo tão huinil- · tural, quet,oda a Bâsilica:ecoo11; . 
de e acolhedora, atrevi-me a di- lmpr,ession.ou-nie ta11to este 
zer: "Santi.ss1mo Padre; não .se- socorro do Cétt'~ continuou Süa:. 
ri,; indiscreto perguntar_ a· Vossa· Santida:de -CÔ111 · Cl'>moção, que.nósl' 
Santidade (rue sentimentos se· toda~ partilhamos, _....;. que fui 
agitavam cm vossa. alma,_ quan- ·oi)riga:clo a,. deter~mc um j11sta11 .. 
do pronuuci?,stes as palavras do te,. para dar .livre· cttrso·ás lagt'?," 
dec1·cto ·proclamando q~e-a ·;,an-· mas. • _ .. 
tíssima Virgem foi 1Jrescniacla bepois. cnq11a1üo Deus proclà.;: 
da macula do pecado original?'' mava. o -dogma-pela boca de seu 

1\ cs.ta pergunta inesperad?, o :'/igario, d~u àO·lllett espirito um 
Santo Padre oihou,me com bo.11~ conheciment_o · tão cl_aro ·e tão_ 
dade, e disse-me sôfrindo: "Xão profundo da ~ri.r~zã'. incoi11p,ar;i,:
...-os parece que a ~faria dos An- vel da Santíssima Virgem qu~; 
jos (era o nome da Superiora) abismado na 1>rofu11deza deste· 
quer dar a sua direção pessoa( á. co;1hecime11to, que t1enhuma e""~ 
conversa elo Papa?" pressão ou comparação p9M1n 

O seu olhar, suave e petietran- cabalménte-Úaduzir, a -minha .a-I.,' 
te, repousou um instante sobi·e ma f;i iuu;1dada: de (;lelícias iné• 
nós, e continuou cm tom ·aé su- narraycis, de déliciai que não. sãô · 
ma benevolencia: <la terra,' que me paréceti nã(1 po-: 

- "Pensais, sem duvida, 111í- - ·derem. ser éxpêrimeufadas senão, 
nha filha, que o Papa foi arreba- Í10 cçtt. ~ão hft, alegricr, não há.: 
tado em cxtasi: e êpie Maria fdicid~e .11este .. mundo, que dei;• 
Imaculada lhe apareceu nesse sàs delid.is pô;sam dar a menor'~ 
momento solé1;e?'' ideia; não t~mo dize~lo,, erà pie.; 

ciso ao Vigarib de Crist..q úmá: - "Santissi.mo Padre, nãô era 
(traça espe.dal _})ará- não ~11orre1'. nada ele cxtraordinario que -!- = 

, de !!OZO, ;.ol:i a.- im_.p· ressão' deste_ Santi·ssima Virgem se · mani-4'.es-. ~ 
·, \. ,. t'd d . a· coriheéirnen_to e_ · __ de·stc. scnt_imen-~assse a- -· assa . .::an 1 ~ e·. pois 

.to, da_ beléza -_incompara vel de' glorificais de maneira tão _extl'a-
orclinaria, pois ord~nais ao _m~n~ -1ilar_ia Imaculada"· 

Et_ n _s_ e1cÜid_ a,.:q· uerendo. co1oca_r .. do inteiro e a todas as gerações = 
. . se··111ais ao aicahte de nossas i-n~-clo fnturo, . que acreditem que a · 

sua pureza não foi itunca mâ.:. teligêndas, Pio IX cóntinua: . 
- "Fostes -feliz, miU:ha 'Filha; . . 

• ~- •. • . V. 

Tem ela todas as al)arencias rle 
falta de si\1cerirlade; poi~· delxa su· 
,Por em João uma duviàa sobre a 
1>0ssoa d1J Jesus Cristo· que na reali
dade não existia. 11] i;-õ esta reticen
cia da verdade_ é para muitos purita-
11os ollJeto tie esca11-0alo. Sem que
:rer, a ge,1te é levada a lembrar o es
,candali:, dos fariseus que fecha,·am 
os· Q,ihos diante de crimes graves, e 
se horro1·izavam com os fliscipUJos 
11ue, para saciar a fome, tiravam as 
1mthas a algumas espigas de trigo 1>111 

,dia de sabado. - S~lsação serne· 
]bante causa a muita gente, o uso :JUe 
,0 · apostolarlo exii,e de muitos. de fre
quentemente tom11rem atitudes que, 
embora não neguem a verdade, não a 
õenunciam ainda •que conllecida, e 
l}odern. mésmo ·fevar um interlocutor 
m~nos atento a Cl'el' numa verdadei•' 
.2·a ignorancla. Para auteuticar esta 
at:tude de apostoÍado .de muita gente, 
:ai. está .o exeuiplo daquele que é mais 
(j\le um i)rofeta." e uúiréceu a gloria 
tde aponta,r .ao Genero Humano o Sal
-..ador· do Mundo, Sirva o l'Xemplo 
tàmbem ·para aqueles que <llll nome 
de uma falsa sinceridade. põem ,:;111 
veriso muita obra boa. , 

OS MELHORE~ PUEÇtiS 
·cl'istiana.' caiu 'flãs· mãos barbaras. 

que invildirâm, o seu país para fazer 
E:scrilvos e C01110 ial foi -ve11dida para 
11rn scnhót da lbe1·ia. 1 

. . . .. . 

110 dia clâ. vossa priníeira cbmtl

nhão, mais feliz ainda,.i10 dia da., 
vossa_ profissão religiosa. · Eu 
proprio conheci'o que é <!: fe1i:
cidàde no dia:·4a minha orde1ia> 
ção sacer<lotaL _ Pois b€m! _Reu
namos todas estas fe!i'ci<lades e 
outras se1i1e\banles, multiplique.,. 
1110,las sem·· medicÍa 'para fazei·~ 
mos. um;i uníca -e, inesm~ feliéi- . 
dade, ,~ tere.is ltlna palida ideia 
daquilo qué o Papa expetimeti

tou no dia 8 d~ -Déz.embro de 

1854". 

.. * * 

"Bemaventurndo aquele que 11ã.o 
for escandalizado em mim". É pre
ch;amente· · do -·escandalo a que acima 
aludimos de que fala Nosso Scahor 
i1esta frase. Jesus Ctisto · veitt ao 

. mundo, para salvar ao mundo: 11ào 
obstante rui causa de ruiuà para mui
tos. Para quera~ Para os judeus e 
-0speo;a1mente · para os escribas e os 
fariseus em virtude de sua hipocri.,ia. 
·Estes forà:m os que a todo o 1nom.en
to se esc1rndaliz.üarn com a dou! rilla 
~ as Obl'a.s do Sat,·aclor. _Aqui, vor. 
11ue curava 11m varalitico em dia ,re 
sabado_; ali porque 1,erdoava aos pe-

~ 
RTJCULA·SÉ preseu_temeilte J no Brasíl um movime1íto éSr querdista <tUe sob -a capa de 

reação contra. o· i1ue convencioúaram 
denominar "Gestapo !iteraria·'. no 
.fundo não passa do mais doscabelado 
anti-clérícalisnw. Para tais litel',L• 
tos de coloração _verme"ilia oú rosa,la 
excetuando-se uma pequeua ala que 
tende, "iHi ullima hora, pa1~a uma re
conciliação com o ehpirito l'evolutio, 
.nario dos tempos modernos; a lgi·.,. 
Ja não passa de uma grandti uliada. 
do uazÚ1ipo.fascismo. 

A acusação não podia ser mais ci
llica e o·LEGJONARIO tem curiosida
de 'de saber onde se acllaYam es~rn 
demagogicos partidar·ios da l:benladc 
intelectual quando se escreveram, 
antes da ,guerra, ém 1938, as seguin
tes paginas sobre a situação _da Ig1·0· 
ja Catolica rio 3.0 Reich. São elas li· 
radas do livro de Robert D'Harcoui·t 
- "Catholique$ d'Allémagne·' - e 
mostram ao vivo a ·reação dos fil\tos 

· da_ Igreja contra a verdadeira "Ges
tapo li tera ria", apesar doa esforço~ 
a.desionistas ele traidores da causa 

"catolica, ele que Von Papen <i um 
exemplar. perfeito e acabado. 

* * * 

"É para o lado de Roma que d~st.i 
vez 119s venios se voltarem as bate
ri.1s desmascaradas. Dois mil j9ve11s 
cafolicos de .todas as regiões ·da Ale· 
manha fizeram uma peregrinação à 
Cidade Santa. Recebidos paternal

.mente e com um tom part!cuhu· <ie 
sol_ic!tude 110 afeto demonstrado pe· 
·lo Soberano Pontiflce, que s·abe a que 
· 1>ressão se acha a ~'é catolica suhme

. tida no Reich, esses Jovens se [Jô~m 
em caminho de volta· à Alemanha. 
Chegam ./J. froilteira coil1 suas bir.ar
ras camisas ázufs de peregrinos .. seus 
aparelhos fotog"raf,icos, seu equipa. 
1n"ento de escoteiros e toda uma afe
grn carga de lembranças .da ltalia. 
Estão a mii leguas · de prever a· rec';)p. 
·ção que os espera no primeiro conta,. 
to .com a terrn natal. l?oi à Gestapo 
que coube a misiião de festejar si.ta 
volta. Dão-se ordens de alto. Em 
Constanra nossos jovens se vêm t1·a
tados com9. c_riminosos'. pu 11elo me· 

E A Ml;LHOR QUALIDAD~ 
PRESUNTO E FI-UOS - Vll'-llOS Fl~OS, FIWTAS 
B!SCUUTUS E Bü~IBO~S--"' Cli:'\EIW$ ALI 1'1 l~:'\TlC!U~ 

EMPOHIO MONlENEGRÓ 
Rua Augusta. LS59 (l~sq !{. LlliZ Coelho) ....... Fone: 7-003~ 

MERCF.ANIA 
Av. Brlg, Luiz Antonio, 2,098 

l marnlada · lonteiçào) 

AVENIDA 
( 1•:111 !rént~ à 
fone: 7-5453 

ú~ICOS DIS'fl~ l BU I DOI~ ES DA 

1 greja 

MANTEIGA 
ENTRtGz..S A OOM~CILJO FRESCA f:M PACOTES 

NOVA ET ';'ETERA ------- --------

Cóm 1'csignaçào perfeita· _suportot1 
os maus tratM de· seu ·senhor, sl'lnti
.ficando-se dia a dia, embora íÓsse 
obrigada a vivcr·num meio totabnen-
té Pa1'ão. _ , . . 

Aos que' a· ela pcrguntayaín como 
éla poude se elevar tão acima · das 
pessoas de· classes mais c1evadas, ela 
respondia humlldemehte, qúe só pu• 
11ha em pratica os ditames da reli-gião 
<le Cristo, 

Thndc~sé feito notar P.ela sua bón• 
cladc extrema, e pela ·sua não menor 
cnert-.;.1 em combatei' .não só ps vicios; 
mas -ós simples _ defeitos dos .que _ dela 
se aproximavirn, a sua fama. chegou 
até a rei. Este estava desesperado coni 
• estàclo de saude lia l·álnha. e do prin
cipe herdeiro, atacados a1rtbos de , um 
mal estranho, Como. rtá.da depGlava, a 
molestias- que aos p_oucós ·os. mi,tava,. 

' 
< ... ~ -GRIPE? RESFRIADOI 'l 

.• ' . .' :; · Tome à noite, ao deitar, u,;. · 

~ 
1

.· · ~ · \ com 1 ou 2 comprimidos de 
\ -· ..;~ ~..... .,· 

._.-... · . ..-

t 

,, 

(Do/ "Petit Messaier du" 
Coeur de Marie", Dezembro de 

192,). 

Ges:tap·o li:teraria 
mentg .:catolico. Este' .vive da troca- e 
<la osmose e .é qu.a:sl·. tão illlpot;~jvel 
a uma folh~ dioce$ana ·de se t>O!,'• ~111 
rela~âo com ·a._vicja é comcos tem,pos 
como -â ·um ,jórnal díarlo ditó 'Catoli· 

· co de ser arrellgioso. Achamo-nos, PO· 
rem; . aqui, em face da_s concepções 
iu11da111entais de•um regime que bem 
sabé o· qué estã fazendo ao fechar 
c:ih1 · álega,ções falsa~ de respeito. o· 
religioso · nó es'otc1·i"co é uo faat~~l, 
fai:éudo-o pa1rú no vacuo; ''.A rrli
giã.o- nii.da· t,em que ver çom ,as rel!,li· 
dades .praticas d~st!I. vida", p1·ocla; 
ruata em 13érlim a :i~ de Ol_itubro <le 
19$5- o ministro dos cultos Kêrrl. O 
úcúo por subtração da atmosfera, o· 
vacuo .pne)llllatico realiza as mais se. 
gurac condições <le asffala, 

nos Cóll\O P\ll'l(;0$0S SUS\léitós, A 1]0• 

l:l!ia os s11hmete a uni Jongo inteno· 
·gatorio. 1.1s .. despqfa rudcme11te· cl-e tu
do tiue carrngam, Inclusive a ro11pa 
que tl'azem no. ,:rorpo. A devassa na. 
da pe1·doa. Instru1ne11tos de t\\uslca, 
sacos tiroll,sei;, objetos, de piedade, 
são brutalmente_ arrebatados d.e seus 
propl'ietarios e BU111ariamente: confis
cados ·por unia 1101!<'.;i;).- i1ue recebeu 
ordem de se most1·ar ·impiedcsa. 

em es])irito de fidelidade _à Igr~ja e. 
à patrla. Dlailte de todo universo e i• 
viiiziulo e c,atolico (\ós ao1Uos felizes 
ela os ho'nrar. :\las · lnfeltzmeutG é 
uma alltude oP::>Sta que cleve1rios to· 
11\'.U' com relação aos homens !'esppn. 
savN.s pela acolhld,t dispensada a es
sa ju ventuàe cm sua volta à patr;a ·,. 

* * * 

i; menos o fato material de uma i1\- A opressão cl:rigicla contra· o~ f'>ltO· 
qualif:cavel prepotencla Púlic.al t1í1 Jicos · se acentua. Submeter a vexa-

~'!!t~~~ei~t/~1a:i}~~~t dJ0 J~~;nJet:;~: mes os jovens pcregl'inós que vi111uu11 
·de· praticar um a_ to de fide!ltíacl,1 a nilicado moral,_ que -;«qui importa as- . 

slna!ar. Solll'e este ,..it.~n!fic_ado, ns Róma estava Irem, mas não '>a~-tava, 
sénhores- do 3.º líeich. nãó deixaram Pensava:se élll medidas mais cfica-
rluvidas: - ·uma pe1•égrinuçflo a uo- zes. Na lo.ilga lista de 1\1eios vostriil 
m'l era uma manifestação de hostil!· em obra: por essa tirania sul'da (O& 
dade ao regime, uma visita à;o Pai de · alemães usam a excelente yala vra 
todos os fiéis e.ai sob à acns;i,ção ele Kalter Terror, terror geliclo, que Já 
"staat-sfelndl!ciie Betatígung" (aü- sun. fisionomia essencial· -ào regime), 
vidad·e iniml;,a do. Estatlô), Os J<>· nós dovemos rétér em 1>rimêit'a lillha 
v-ens alemães é que fo1·am. (\esl).oja- aR in0cliclns tomadas e.outra a impren· 
rJos, mas O Vàttcdno é que toi insul· sa catolica. 
tado. · A essa campanha decisiva se acha 

Pio XI não esquecerá a · injuriosa .ligado um no111e, o cio l)residente da 
acolhida di$,Pérusada pelei na.cional•eo- 1• camarn de impre11sa do Imperio" 
cialismo a ·adolescentes culpados de (Relchspress Kammcr), Amaun, án-
terem ido depositat· aos pês· do Chefe terlormente entarregado da escritu. 
ela Igreja a, hómenagein de fidelidade ração no regime1i to, de guerra em ilU'3 
da juven_ttidti catc:i!iea de seu pais. Na. Illtle1• servia como cabo. _Deu-se a-
alocução,dirigfcla por ele àlgumas- ~e· Amanu o nome de "clitaüor da impren-
maoas mais tarde a, peregrinos de sa" Sób o 3.0 Reich, ,titulo que d"iz bclli. 
l\laye11ç.i. e .dé Friburgo, ViJJ1·ou um dO: energia, com que ele concebeu ~1111, 
ardente eco da. afronta teita a tôàu tarera, Devemos a elé as ordens que 
a · Igreja ·, através· desses valent~l! foram ·expedidas a 24 de abril de 1985 
moços: e que s.e intitulam "Medidas dstillà· 

"Em 1101ne do q11e . se· clénomiua das a salvaguardar a . lncleperiden-
"crlstianismo. positivo·••, ·pt;ctcncle·se eia ( ! J da in1prensa cliarià" e ci 0 D0-
clescristianiiâr a Alemanha e a, 1·e. Cl'eto de fechamento ·de ·certas casás 
conduzir a· um liarha1·0 pagaulsmo. ed,toras de jo.rnais, .afim de far.er ces· 
Em verdade nada foi omitido paÍ·a ·,sar 0s processos Imorais de. concor• 
ofender -e entravar :a Vidà ·catolicêl. rencla". A rcdaçi10 é 11111 11onr;ó 1cm. 
Queremos esperar- que áo teúno d,:is- ga, _1pas cc;mtem li1agnif.ica-iro11ia. !'a-
sa peregrhil!;ção que vos -c-onduziu. ao ra o .sr. Amann, "salvaguardar· a in-
Vatkano, sereis,rfa hora_em que re- dependencla da lmpreni;a" no 3. 0 

êutrardes em \'osso pais; melhor ill'O· Rêich erP s11pri111ir a i1111ire1)~11 cato-
lllidos e melhor tratados q,11e os bi·a- · lica. Con10 justificou ele sim.a medi· 
vos e dtwotadôs jove·uk que 11lti111a• das? for estas linhas tranqnilas e <'le-
mé.n_l1f yleram, _\lisit!',r s~u Pai co,n~Jn asoect2 fo/g~il~ ~m (111§·" gi_tªdor· '11\ 

imprensa sé abl'iga soo a autoridade -
· cl, · ditador. supremo:· · 

"Nosso Fnlu'er c;oiocoü depois co: 
mo exigeucia. essenc:al · a elimina~ão · 
das questões relig'osas e ·coníesslo· 

· nais da luta· politica. Declarou cjué 
li \JO'VO espera dos. se1·viclores da· Igi'e
ja 1Íão· política mas o ministerio ,das 
almas, Os deci·etos que venho (te 
JJ"Ontulgar -são iqÍenas a tradtiçãó pra. 
tica de minha firme vontade de apli
car e'sse- lH'hlt:lpio ele · um modo uui-
ton11e à impre·11sa cliâria ... · 

Ficamos muito ceticos sobre o ln· 
teresse démonstrado pélo sr. A,ma;nt 
pelo "ministerio· das almas", mas rlé 

·_moao. nenhum sobre a eficacia pra ti· 
ca de suas medidas com relação à im• 
prensa. Elas Yisavam a destruição 
da imi>rensa catolica ·e atingiram es· 
ta finalidade. Os, jornais · ca_tollcos 
foram cluplamente .feridos, 1110.1:almcn· 
te e praticamente. .Moralmente p,ila 
ourig.açíto humilhante· que lhes foi 
imposta de eliminar ele suas colunas 
tudo qu'e puctésse ·-responder a preo
cupações de .. ordem rel!giosa ou con: 
foss!onal. -1l!'a.terialme11te pela inte1·
dlçãó ele incprporar como susteilta· 
cülo 'não .,somente toda sociedade de 
capital pôr -ações, n1as todo grupa
mento social organizado, tais como 
CJOmissões ·de imprensa; . associações 
fllantrop:cas; etc. U.111 l~·mH poncle· 
ndo de esplrito e de ·forma. como a 
"Nova Gazéta de. Zurich" tira as se• 
guiptes justas conclusões dos deqre. 
tos ele Amaun escreYendo dois dias 
apoo sua pubÚeaçâo:. - "Nenhuma 
_possibilidade. existe· 'para as ca.-. 
casas. editoras catolicas ele escapar à 
rede (le proibições e· às armadilhas 
que representam esses -clecfotos. A 
unica medida de· c.lemeucia· prevlgta 
Jlélo sr. Ama111Í consiste em não ei.e• 
c•.ttar /le' · um só g(llpe as rolh:as cato-· 
licas, ruas de ·ás fazei: 1norre1· . uma 
avós outl'a. O Estado uaclonai sacia• 
füit,i. veil'l dé• se' forjar uma lamina 
afiada, quç rêspondo excelentemen
te .as nccéssidacles crescentes do· .110• 
~'o ,K,i1t.11rlco.n~,,1:. · >\s novas medi· 

elas 11õem em brilhante lnz a bancar~ 
rota dá pol'tica de l<'ranz Von Papen 
que, .ápós li;j.ver segura(lo no es_tribo 
para · Hit:er subir, já se vê em so
nhos secrntos como o senhor de 11111 
pode1·0s0 partido· catolico e chefe ela 
imprensa catolica ... 

* * * 

Os decretos ele abril rle 1935 · ap!lr• 
tam defi11ítiva1ne11te o nó. Em ver
dade, o ~tr;mgulamento ·da impren
sa .catolica sé iniciou ina 's eed o e 
desd_e que o nacional·socialismo se 
apOMOU clu 1>oder. Dever-se.ia em 
boa logica esperar de um governo lO· 
talítario indulgencia para uma im-

. 11rensa contraria ao seu espírito? lfo. 
tre as .prime:ras · medidas toma elas . r.e· 
lo sr. Amann com a apregoada fiirn
li_dade de "pacificação da imprensa·,, 
figurava a pr9ibição severa de .toda 
"_pressão" nual exercida sobre·· o. 

, 1rnblico afim ele obter assinantes pa· 
ra úma · folha· c~tolica. . .. Pressão", 

. jl'alavra vaga e comoda .. -. Quão lar. 
ga- seria a interpretação que o gover
no · u1e enténdia dar, ficou -demous, 
ti•ado no dia em que ele censurou 
uma .. folha .catolica do oeste, o "Ba· 
dische1· Beobachter", por haver im· 
11resso o monograma de Cristo no ca
beçalho ele seu texto. 

l\Ias foi uma referencia de abril 
de 1934 do Landgericht de Diusburgo 
que· nos esclareceu melhor_ sobre o 
espirito com que aos olhos do -gover
no clevio. ser entendido o deli.to de 

'pressão moral. Um jornal catolico 
loêaJ se queixou ela conc_onencia que 
lhe fazia a propaganda da imprensa 
nnzista, concorréncia à qual os de· 
eretos· llitlerlstas -o punham na im-·_ 
possibilidade de xesponder. Ele viu 
.desatendida sua queixa -pelo Lanci- . 
gericht que baseou sua. decisão so· 
bre ó fato <le-a folha em questão ape, 
lar· elil proprla para. um modo de pro• 
paganda lnterditó: - "a.- intervenção 
em, seu favo1, · do Clero catolico''. 
1-,,eiamós .. -0s con:;iderlill!IA.. li)SUf! . 

tréchos oficiais são de um .vàlór /lo• 
cumcntario inaprer!Ía mi: ' 

"O Clero catolko, conju;;ando i,ua. 
ação aberta ou secreta_ com o jornal 
em questão, não hesitou em têco111e11,;. 
dar aos fiéis a dila folha COll10 a 
unica digna clé aparecer _sobre a me• 
sa de mu lar catolico. E;'ssa, pro-pa. 
ganda interessada e e;;ojsta conSti· 
tue uma propagand~ _desleal .. Ela é 
essencialmente ele natureza a .d~s
truir a unidade a,final e tão · difícil· 
mente consegtüda do povo alemão. 
Ela ameaça cliretame1ite a· paz con
fessional: Ademafa,. 11rila imprensa 

. catolica parece totahn,eute ,superffoa, 
Yisto. que· as folhas diocesanas, que 
surgem livremente por· todos os'. lá• 
dos, existem. para satisfai:er' as ne- · 
cessidades especificamente religio. 
sas ·Q de ·culto da população". 

* *· ·* 

* * * 
Ao -catolico, !iel, refrat,'/rio ao· evan: 

gelbo da. cruz gamada,, é recusa4q. o. 
conforto imenso que Jhe vem !le Í/.Ô1à 
imprensa independente. A iiupr~usa 
católica foi' praticamente suptjmitla 
pelo Estado hitledstà. Apenas vfre 
nomln:llmente; no estado de palltlo! 
e t1·lstes esquemas privados de es· 
sencia e de bravura,. A etiqueta l>er· 
dura (OS ,jot1_1aiS rião lllUdafam d€" . 

Ilem ingeuuo seria o observador- nome), 'mas não 111ais existe 11µ1>stan· 
que, dando credito a est.as ultimas eia por detraz d~les. Esses jórn~js 
linhas, conclulsse que o leitor cafuH· ·são obrigados a ~ubllcar os comu:u.i· 
co ·aa A'Jemanha, frustrado n_a im• cados que lhes são j.inpôstos ·pelo te-
prensa dia ria, pudea1;e ainda.' acbar gim e com urua passividade níe<::áÍilca.-
uma. certa .compensação e u111 alimeil- Um ·gràmQfone 'rião dá sua ópiniã.a 
to para seu espírito nas .l'olhas ·reli•_ sobl'& · os ·discos qii~ rec,ebe. A .mdé-
giosas. Bem longe le aparecer livre- 1.1endencia· dó· pel).sa111ent1> ·catolicô · u, 
mente por toda parte, como a!irn~a 1·efugl,a. nas transmissões :verbais in~ 
com notavel cinismo o magistrado de dividuafs ou feita's do alto _do pulpi-
Duisburgo, elas se acham expostas a to, e são, com algumas folhas dá.ti, 
uma . perseguição em regra, ·Muito· Icg:>afadas1, clandestinal:!1!!)1tê: p'olico,_ 
f!'equentemerite estrangualadas clh -piadas 4ue circulan1 · lllll ·:encober· 
sua. redação pela censura previa à tO, -Of tlnicoà _ illefos -~- prot~stO bê!U 
qual deve~ submeter-se, elas são.i:lão cómo '>. irnico -ralo de·-luz . .-ria ''vida 
menos fre_quentemente, uma vez PU· das ca,tacum,ba-S" -:- nós repÍ'.o~uzi; 
blicadas, apreendidas pela Gestilpo. mos a, exprêssãe> de um cato!lcÔ. ale· 
Os editos do 3.0 Reich que .interdita.. mão, - a q"ué se· acha reduzido.ali' 
1·am aos quotidianos catolicos to, ó catolleisn10. No mundo catoli<ló 
d.i- _incursão_ no do1riinio espiritual, iu- alemão, à informação hojé e1n t11a:··nãc 
terditaram tambem toda alusão ao s, baseia sobre .. a· palà'vrâ. esorita~ 
telliporal no l1ebdomadario. Encer,' E'la se 'vale,_ como âo te~po'ida,-tgre~ -
1·ando este · ultimo no tei-reno púta, ja dos Pl'irneiros ssculos, dà. \'la; <le. 
me~te do . cu1to, privam-no ,de . um comuntcatto orai: um · $ístéma de 
meio de acesso essencial jilnto,~o. lei, circul_ ª,"ão __ d_e ll. º· t_lc_ ias_ ..... 0_ .. r _me_ J_o· dl!i 
to1· e o estrangulám lentamente; Por " - ., . 
estas dilas vias de especializt.1:ão êôm, e_mlssario.s experlméntado~ tomou -~ 
>1~eÉÍsiva( ~I! ~li~íW:lt@!!\ -!?: .~.J!.o - ~ar,~ im~tª§§Q§ ,11eJi,clitau~"~...; 

• 
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LcG1<JNARIO 

TE L E C R A M A S D O R I O "fNECESSARIO RESTAURAR A PRIMAZIA DO 
nos .. ~Qssos mortos 

·,da Europa 
ceus Proximas vagas 

premo Tribunal 
no Su= 

Federal 
;RIO, (ASAP,lIB,SS) -- O :llin(sterlo 1:10, r.~fü\J:'U1"SS) _ Por forca do 

\ia; Acronauti~a· distribui á' imprensa ·a a,rtigo 156 ela constituição ele 1837, 
·,se,.;uinte nota;.,:. · ·verificar•se._ão duas cagas. de 111inis--·. 

"0 M:in'istró-,.da · ... '\-8ronautica cumpro ti·os ·ao ·suprem O 'rribunal Federal, 
o, doloroso dev;cr. ·<de . .- comu·ntcar o fa,_.. co1n a .-aposentadorià. dos ministros 
]~cimento do$·. ~eguintes ofiq.iais avia- Dento de f"at·ia e_ gctuardo J.!;spjn<.lo-
~~rt"Jdo 1.o g·rupo ·de 'vaiação ·ae ca- la, jâ ._ntingidÜs pelá ·1dnde Jimite de 
,r,-. que se CI\ÇOntra--· e111 operaçõ,cs na 6~ anos. "l'ambem o m"inistro li"iladel-
ltalia: - l.o, tenehte aviador Waldir Uo Azevedo 'solicitará.-aposentadoria, 
i équeno ele I_3elo;e- 2,<?, teneute. aviador , a11'õs, a,s ferias coletivas do 'l'ríbunal, 
Rpland Rittm __ eWter,;- mortos em açâ9..,, · Cm abtil, do uroxilno ano.· o sr. J1~j. 

0

A patria s~ ,'g10;·1dca pelos feitos de ládelfio de Azevedo tem manifestado 
seus cltgnos..-··fiihos,:.-cuja·, 1nortese. 110s ROS seus amigos esse proposito de 
eç.ternccein., ... er~:chem--no~ de 'oriuLho aOu.ndonar a atividade judicante. 
pela honr"<t. flo'.-_d"eve)". c.un11)ttdo .·co111 · · ~- ·· ---·· ···---
Ltavura e estolç'isn10.' . ..- . }la.vera., asshn, em ab1·u, , .. vx1mo. 

·nio de .ra:n·e1l'o, 1 de·, dcze1nbro t~(!:::i. vagas <le Q'linistros no ~upremo 
d-:• 13.44 ,). 'l'l"ibunal F'ederaJ. 

Logo a.pôs receber a noticia da mor· :---------------~ 
te· el:n.· ação, dos doiS tlravos aviadores 
da. l''. 'A, ll:, ó· Ministr<> ~algado Filho 
ntandou comunicU.r o~· dolOroso aconte· 
cirrten-t-0- ás , respectivas. fa1niUas. 

_,. IamiÚa do 1.o tenente Waldii- Pe• 
<t•ieno de Melo reside nesta capital, 

A-~ontuntcaçâo · fol feita pelo major 
avJad.Or Atonso Cosia; oficial de· ga
binete: dÜ'. tiulir da pasta, c1ue na mes· 
ma ocasião tra.ns1nitiu os sentimento$ 
de· ,pe_zar p_c::;soais elo· .l\hnístro · e em 
non10 <la. k'Ori;:a Aer_ea Brasileira. 

·.-\. fa1niUa do i.'o te!Jente Holand Wt• 
imêist(>.t\ 1."'e"side ~n1- São ·1:1aulo, 

O i\Ilnistr<> Salgado Jfllho expediu 
ordem a·o ·côn1a_ndante dR -t:a zona 
aere_a, brigadeir~ . .At1el .Net9 JJara que 
a nótieia. fosse levada incontinentl a·o 
cott.hOOilnento ·dos p'areutes daquele 
ofi<iia1," o que foi teito: 

DIREITO SOBRE O ESPI-RITU DA VIOLENCIA'' 
PALAVRAS DIRIGIDAS PELO SANTO PADRE EM 16 OE AGOSTO 
DE 1944 Aó EMBAIXADOR HOLANDÊS JUNTO À SANTA SÉ . ' 

"A presença aq_uí-, uma vez mais, 
d.um .enviado extraordiuario. e, minis
tro pleuipotenciario de S. M. a Rai· 
nha da Holanda constitua um singu
lar acontecimento, se- examinado a 
luz das circunstancias exteriores que 
precederam ao restabelecimento des• 
ta Legação ~dos acontecimentos ,ve· · 
rificados tanto na esfera moral, co. 
mo na espiritual", 

"0 ant:go edificio da orgánização 
jurídica internacional, para salva
guarda da ·paz, construido a -custa de 
tão trabalhosos _esforços, . sofreu des
de ·o começo. da guerra um choque 
sem p•·ecedentes na hi.stor;a, Para 
os espiritos retos de todas às nações, , 
este choque demonstrou a necessida• 
de de lançar um imperioso a,pel0 · pa
ra o retorno aos eternos principias 
basicós que constituem os funda· 
níentos • de toda instituição jut-idica, , 
como tambem a necessidade que exis
te, de ,rem1ir tÓdns aqueles que aci· 
ma de suas variadas origens e c'oRtu
mes, encontram-se concordEis na afir· 
mação e defesa desses principias."· 

«o· recónhecimento geral ;dos peri• 
gos que ameaça111 os 'mais ,preciosos 
e tradfoionals valores culturais, inài-

ca ao observador atento os pontos 
de contacto· que existem entre os po· 
vos que diferem profundaniente po1• 
suas origens e tendências; desses 
pontos de contacto podem surgir no- · 
vas e mais fecundas idéias e soJu; 
ções para o progresso da. humur.i
dade ". 

ATUA_LMENTE A FORÇA DOMINA 
O DIREITO 

Embarcou para a lngla~ 
·· terra 

RlO, (ASAP1t1"SS) ·- Por aviao da 
'PanoJr do.B.rasil, emba·rocu, dia G, ·com 
cltsti11J>. 'a' J,onclres o ' major N apolcão 
rle ·AA'fencastro '.<Ju.inía·rães, diretor ct"a 
gstrida 'de- 1<'er1'if ecntral -do· Brasil. 

FEDERACÃO MARIANA FEMININA 

"A Holanda ocupa aos olhos rle 
tais observadores nin lugar particu
lar e honroso, em razão de suas 'UO· 

bres tradições j11ridlcas, tradições 1ue 
contribuiram parz arraigar profun• 
dan:ente, na 9pi11ião 1rnblica: dos di 
fereutea, países a crença. na sup1'e· 
111acia moral :do dire'to. l<'oi com 
efeito em terra holandesa onde nas. 
céram lls primeiras 'lnstituiçõés jui·Í· 
,dtcas modernas de direito interna· 
.clonai e onde teve .Jugar a primeira 
Conferencia· Intemac:onal, ,déstinada 
a -çbter a_ lintitação do uso da força 
nos conflitos armados entre c,s 
Estados, Agora: que ai, terrlveis Vi· 
cissltudes de 5 al)o3 · de guerra per
turbaram a conciencla dos povos -to• 
dos os estudiosos se dã,o éontà c~bal 
de que a situação se encontra estri• 

. tamente vinculada a glormcação dá 
idéia. de que a força prevalece sobre 
o d_ireito". · 

A HOLANDA FOI ARRASTADA A 

Arites·' He aUhglr a capital Inglesa, 
o lnàjõr ·A1e·ncastro Gühnarãcs pC:rn1a· 
necert\ .. algús _.<)1a~- cin __ Naté\l, prosse ... 
guindo vlage111 com escalas no norte 
da:,A!'flc'.':e em l,isboa. 

·'O dtretór,·,_cla .Ce1'ltrat, do Brasil vai à 
, I,on'drcs, afini de ·ultimar <>s entendi· 

111entos lnlcÍaçlo·s ~ra a aquisião de 
111ate.rial _1:odante destinado áqaela fer
t·ovia. · .. o··e,úbar<i.ue do direto"' da cen· 
·:ralTot multlssimÓ concorrido. 

Embaixador _ do Brasil na 
Inglaterra 

mo; '(AS,U'HJ!;S:,j). - l)epols dll 
tm'),i. · ausencia de cinco anos regressou 
,,, Bras'iL o emba!,.:ador. bras1lelro na 
lugla~el'.ra,. sr. Munlz ,Aragão. 

O cmbaix~dor cl_1egoll peÚ) 'àvião da· 
,inha .. tnti,rnaclonal em companhia de 
:sua- espoi:a, · sendo recebido no acropor .. 
:ó por. altas autoridades civis e mill· 
ta1~es, _ niundO dip101nat1co e gTande nu
mero-.·de àintgos. 
, O l!mbaixador. abraçou demorada• 

-mente seus filhos, aos quais não' via 
h8. nnilto, asstn1. como a seus. parentes, 
1nanif_esta.ndo lmenSo pr~Zer cte revê• 
los -e ao Brast l. 

Promovidos "post .. 
· mortem" 

RIO, r ,\:,;\ l'ltESS) .;_ O 1'resldente 
õa .... .l:~l:l'1·•1'·!1:a vromoveu. "pÜst n10Y· 
1:~1l'J". po:;-:ló cté' prlnre1ro . tenl'nte 
.a,;iO:clor, ... )$ ~eg-u1·1dos~ten·entes Olctc
_gardo Qa1nrca1a e ,l.oh)l H.tcha.tds·on 
Ccfr·étêifu ,e Silv·a. da l1'orç;a Aer.ea Dra
!-:ile11•â., que pereccratu na frente ita
liana. 

Passes... agora fichas 
RIO, (AS,\J:'l{ESSl - Cogita-se, :\ 

1nanêlra qU:e: so ria . l 1'rança durante 
'ª p_t•l)u~.ií·à. guerra mundial, d~-. se (a
zer · qircular neota carÚtal e no inte
rior d0: ·pais, .fkt1·as especlajs do Ban
co '<iõ )3rasi1, afim ,!e atender a r,re· 
sérit~ "Crise ct~ m0e<J<ts div1stonnrtas. 

;.,Akool anhidro para 
mistura 

RÍO,, <AS.\1'1,Í,;s::;j - 'Atê. setem• 
bro. elo: êorfCntti a~o, ·o lnstftuto do 
A,:;ué·ar··c do Alcool havia entregue as 
co1i1preiiJ:iias de .gas_ouna, para mistu
ra, ·314.7~.2-~ijQ litros de alcool anht· 
drQ, __ ~ 

Ê$sa0 distflbu·ição -foi lnl~iada em 
133.*".: rev_r_e:sentarldo uma econotma de 
l-H,U~/i-~86··-cruzatros, correspondente 
a~· );_~_jOr. · 'ctc. ~ _bo1·do, 11:0 Brasil da. 
-',aS_~lipjl, sulJ_~tjtuJda pelo alcool 

·v_liite condensado.,. 
americano 

h.+:Oi (AS.\l'l(i!:SS) -'- U ,Serviço de 
.Abasteci.mento nu ~ticam1nl1ar' á:-; .-au
t orll;!aÍle's competentes 11aa1ona·1s e 
va.::.17.~ .. :uma quota e x.portac:íi.o de 1e1 te 
11<)1•t.e-ãmerica.nas, o . pedido· d.e· -reser
<:o.rl(fe·u·~àdo, doce., dos .l!;stados-. Uni
dos. afhn _ <le serem a.telldictas as ,.-ne· 
~esS'ictictês. dO pais,· rt,ur:•nte o pro;Xi
~10. 

1 --·-·- - ' " 
;-.;esse sc_ntlclo, .. o Sen:tç;o de, ,~IJas-

i(;cimento ~ol íc1 t:-. o cu11lpareclln'-'11 lo 
da~ firmas ((U(; Cl<:i~ejarcm 1m1,~rtar 
cs:-se prodú.to, .nO ctecorrer cte 19 4.,:,, à 

· sua. ::5cdo a ave·T11c1a AJmlrantt' ·11ar-
1·uso, SJ!'·' 4;0 ancl3r. ,ltio · de Janeir'o, 
afim _:tfo>;s~ , 1nsc~ ... -.p".....,.~!"'. 

FESTA DA IMACULADA 
CONCEIÇÃO 

Como· nos anos -antcrios; foi rea• 
lizada, com graúde , brilho, em to
das as Pias Uniões a novena da Ima
culada Conceição,' cuia festa a Igreja 
celebra no dia 8 <" dezembro. 

A Pia União de S. José do Belem 
que comemora este -aná o 30.o aniver
sario de sua fundação, t.ealizou 
cóm muita slenidade esta novena p1'e-· 
paratoria à grande data em que se 
rendem, especiais louvores à . Maria 
Santíssima em sua !maculada Concei
ção. Durante a novena foi rezado, dia
riamente, o Santo Sa<.Tfficio da Missa, 
tendo sido cada dia dedicado ' a . uma 
intenção especial. A. partfr do dia 29 _ 
foram as seguintes essas intenções: D. 
José Gaspar e C<>nego José Marfa Fer
nandes, Filhas de Maria falecidas, . Fi
lhas de Maria eufermas, Vócações Sa
cerdotais, Filhas _de Maria por, devo~ 
ção, Federação Mariana Feminina, 
Fundador da Pia Ui1ião, Diretor da l'ia 
União,- Arcebispo Metropolitano.- En7 
carregaram-se das. pregações- os Rev
mos. Sacerdotes: Monsenhor :rosé Ma
ria Monteiro, Monsenhor Manuel da 
Cunha Cintra, Padre Arnaldo de Mo
i-ais Arruda,' Padre Manuel Pereira de 
Almeida, . Conego ,Antonio Leme Ma
chado, Conego Aguinaldo José Gonçal
ve~ Mons. João Batista: , ~.iartins 
Ladeira, Padte Domingos Herculano 
Cesarin, Pe. Eduardo Roberto. No dia 
8, festa da Imaculada, houve a . en
trada de 30 novas Filhas de Maria, re-:. 

· cepção essa q1,1e ássirialou a grande 
recepção do 30.o aniversario da Pia 
União. 

A Pia_ lluião de Santa Cecilia qúe 
iniciou, ,110 dia 21 de novembro. as 
comemorações do -60.o aniversario de 
sua fundação, tambem_ realizou co1ú 
grande pompa a novena da Imaculada, 
Especialmente convidados. ocuparam a 
tribuna sacra os Revipos. Conegos Ani
ger Melilo e José Nard,in, do Clero de 
Campinas. Esses oradores desenvolve
ram, com muita felicidade, temas reli
giosos· que despertarrun nos ouvintes 
um grande desejo de progresso àspi
rituaL' Revestiu-se de grande brilho o 
encerramento dessa · novena, no dia, 8, 
prosseguindo· durante todo este ano ju-

O PHES!DENTE DA -REPUBLICA 
EM S, PAULO 

Para tomar parte nas solenidades 
comemorativas. do , cincoentenarfo da 
Associação Comercial de- S. Paulo es
teve nesta capital o Presidente da, Re
publica. que . desembarcou no Campo 
de Congonhas às 11 hs. do' dia 7 pp. 

Durante sua estada nesta cidade, o 
Presidente da Republica, recebeu va
rias homenagens das entidades ofi-' 
ciais, Associaçõ.. Comercia.:.. etc. - O 
regresso ao Rio de Janeiro foi às 10 
hs. de onte!n, dia 9. · 

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS 
DAS ALUNAS DA CASA CO

RAÇÃO DE JESUS. 
A i~scola Profissional dirigida Jl'l· 

la~ Irmãs b'ranciscanas, na, Casa Co
ração de Jesus, à rua Afonso de· I~rei
tas, 575, está :i-ealizando uma intc0 

ressantc exposição dos traba-1110s 
exc,cutados por suas alunas. 

A exposição abriu-se d ia 9, ,às 16 
'horas. e conservai·-se-;i, aberta das 9 
às 19 ·horas,, ele 9 a 20 de dezembro. 

Os trai•, lhos expostos síto destina
dos à venda. 

SEMANA OPERARIA 
Desejando comemorar a, festa do 

Santo -Natal, o Circulo Ope1'ario_ da 
Paroquia de Vespasiano organizou 
uma semana operaria, que terá ini
cio dia 16 do corrente com · a· cele
bração da Santa' Missa às 7 horas· da 
manhã. F.ntre · os dias 16 e 23 ha_verá 
as 18,30 horas da farde; Meditação, 
canto das Ladainhas e benção do San
tissimo Sact·amento. Nestes dias à noi- . 
te. leilão de prt-ndas oferecidas pelas 
pessoa~ da Paroquia, , 

No dia 24 às 7 horas, comunhão ge
ral dos operados e operarias durante 
o Santo Sacrificio. 

No dia 25. Missa do Galo à meia 
noite. Ás 10 hor.as da manhã .- : Mis
sa cr,hfada, Ás 14 horas _; Assembleia 
geral do . Circulo Operaria. 

Ás -18 · horas, reza do terço, sermão 
sobre a dignidade do operado e ben..: 
~;in de encerramen'to. · 

bilar; no ·dia 21 de cada mês, uma so
lenidade comemorativa da grata efe
meride que marcá o apa1·ecimento des
sa· ·Pia União - -a mais antiga, desta 
Capital; . . 

·Embora não tenha . recebido comu
nicados especiais de. outras Pias Uniões, 
a'· Fedéração. está certa de que todas 
empregaram o melhor· de ·seus ·esforços 
para solenizàr,' com o mâ.ximo, brilho 
a festa da Imaculada Çoriceição. 

RETmos ESPJRITUAiS ' DE PIAS 
UNIÕES 

No intuito de promover o -aperfei
çoamento. espiritual de suas associadas 
vem as · Pias Uniões · proll)ovendo seu 
· l'etlfo an uai. 

Do dia 4 ào dia· 8 do corrente, rea
lizou-se na , Capela das Servas do· 
S~ntissimo Sacramento o retfro espiri~ 
tual promovido pela Pia União do Ex.:. 
tcrnàfo São José. Urit piedoso grupo 
de Filhas .de Maria entregou-se ao si
lencio e à oração pa1·a ouvir. melhor- a 
voz do Divino Mestre; 'o pregador -
Revmo, Padre José Thurler · ..,- profes
·sor do Seminaí-io Central do· Ipiranga; 
-segundo _o ,tradicional-''e frutuoso me
todo de Santo Inácio conseguiu des
pertal', .- nas Filhas de Maria santos· c:!e
sejos de reforma parà uma vida · de 
maior união com Nosso Senhor Jesus 
Cristo. ·, 

A Pia Uuijío .de Santa Cecília pro
moverá. tam~em, du'rante este mês seu 
retiro espirituàl que se- realizará do 
dia 17 _ao· dia 21, em sua sede, no Largo 
de ·~anta· Cecília. Pregará · o Revmo. 
Conego Jo,é Nardin, da Diocese de 
Campmas. 

PIA- UNIAO DE NOSSA SENHORA 
DO SANTISSIMO SACRAMENTO 

Comemorando ó 10.o' aniversario de 
sua fundação, a Pia União elas Filhas 
de Maria · de Nossa Senhora- do San
tisslmo Sacramento realizará,· hoje, às 
16 horas, no Cólegio Santo Adalberto à 
rua Conselheiro · Crispiniano, 352, _ um 
festival com programa religioso artís
tico; .Alem de um ato 'iariado rerá le
vado à cena um Auto· sobre a Euca
ristia, ·baseado em musica de Auber, 
arranjo da Filha de .Maria - Nair de 
Morais, 

PIA UNIÃO DE SAO POMINGOS 

Comunica-nos a Pia União ·de São 
Dommgos a proxima realização , da 
festa de Natal dos Pobres, no dia 17 
do corrente, às 15 horas,,no salão Pa
roquial, A partir de hoje, até o dia 12 
estará aberta dàs 9 às :f8 -horas, a ex-· 
posição- das roupas confecionadas :pelas 
Filhas c:le Maria é. q11e _ serão •distribui-. 
das aos necessitados da Paróquia, no 
domingo vmdouro. 

PIA UNIÃÔ. DO ;CURATO DA S'E' 

Como nos anos anteriores, a Pia 
União das Filhas de Maria do Curato 
da Sé, :Catedral--de S. Paulo, apresen
tai"ii, em exposição aberta d.o dia. 8 ao 
dia 12, os trabalhos,Jealizados pela 
Obra dos Tabernaculos,. dçpar,tam,ento· 
esse que· muito vem concorrendo para 
o, esplendor do cultÓ, pela perfeição que 
procuram as Filhas de Maria _imprimir 
à obra que realizam para 'maior· glol'ia 
cie Deus. · 

CONCENTRAÇÃO DE FILHAS 
. , DE IHARIA 

Está sendo ,preparada, para o dia 21 
'de janeiro, uma gÍ·ande, concentração 
de Filhas _de Maria, cm São Caetano 
Esse movimento •é promovido para so
lenizar a passàgem do .25.o aniversario 
da fundação dessa Pia União,, visando,, 
sobretudo, unir, cada vez mais, as· Fi
lhas de Maria e atrair novas jovens pa
ra as fileiras marianas para maior glo
ria de Deus e· honra de Maria Sàntls
sima. 

O programa constará de Missa e Co
munhão geral, asse1:nbleia mariana: alem 
de uma festa oferecida às visitantes, 

RETmo DE CARNAVAL 

Empenhada em atender aos interes
ses· espirituais de um grande numero 
· de Filhas de Maria· a Diretoria da Fe
deração· já está· organizando os retiros 
de Carnaval, que se realizarão em va
rio~ internatos _da Capital. . ' 

A-fim.- dei.trair para os santos exer
cicios todas as . Filhas. de Maria que 
não lenham feito, retiro em sua propria 
Pia Uniao; as- Sras, Presidentes deverão 
éiesde já· fazer intensa propaganda· da 
necessidade tlessil . pratica. tão . salutar 
para a t:énovação dàs' conciencias,, no 
sentido de · wna pe,ríeigão .maior. 

GUERRA , 

"Apesar de 't-e11 desejo de perma.
necer afastada do conflito, à · nação 
holand0sa se viu precipitada . num 
abismo ele dor; por este- ni'otivo a süa 
adesão a qualquer projeto de restau. 
ração da prima~ia do dire!to sobre o 
espirito .da vio_lencia será illais. am-

, 'pia· e sincera". · 

"É unicamente 'através do inter
cambio amplo dos espirltos, que as 
h1stituições destinadas a restabele· 
cer e · garantir uma paz verdadeira 
podem· adquirir tanto o . p,restigio mo-
1·al como a intimatforça propulsorà 
que lbes fa:i fili4, sem os quais pe
receria todo esforço e todo saerifi
<:io". 

. os 'ESFORÇOS 'oo 'VATICANO 

"Será para Nó~ preocupação cons
tante e- profunda predispor a todo o 
momento o· caminho para esse Jntm·. 
cambio, · no esforço 'p:fra obtenção 
duma paz que·possa-'satlsfazer·todas 
a~ aspirações <la ,conclencla humana; 
e cristã. · · Confiamos- eni que· nesta 
semelhante tarefa · · desfrut'aremos 
auxilio mui sincero do povo da Ho-

, landa,que conseg\1lu vencer é'stes 'p~. 
uoso·s anos com um valor exe·mpiar 
assim com'o o · d.é seu go'vern~ 
-'- tão des'ejoso, ·. ém lllelhorar · suas 
relações com a Sa.nta Sé _;;_ e. de 
sua i\íajestade a 'Rainha, a: quál pe~ 
la. fidelidade que demonstrmi a 'seus 
deveres -de. soberana; ainda_ em mc:o 
•1 e suas aflições, g:anhou a· admiri.1ção 
e o respeito de todos 01, que 'apreciam 
a. verdadeira grandeza.: dei esplrito": 

".O restabelecimento da Legacão 
da Holanda Nos causa-.a-mais viva ·s:1-
tisfação, porquanto é o· fruto do sen
timento de · concordia que ·amadure
ceu entre os holandeses nos dias ·ãé 
angustia ·comum, sofridos por amor 
a sua part'a; angustfo: plenamente 
çompartilhada e va!orosamente 1,11-

portada por esse dignissimo Episco.;; 
pado·, pelo zeloso Clero e pelos 'fiéis 
em uniã.o com toda a nação". · 

"É nosso profundo désejo que- iúi
ciativa tão honrósa pos·sa co'ntribuir 
a estreitar . ainda · ma's as relações 
O".istentes entre a Santa Sé e a. I-lo· 
]anda e .faze-ias ·mais fecundas. As 

-boas "indas que damos a. V. Excia. 
brotam do ma's profundo de Nosso 
coração. E sobre vós, ·N'ós implora
mos a . benção do C~u e com sati~fa. 
ção asseguramos .que no cumprimen· 
to de Vossa alta. missão jamais vos 
será negada Nossa confiança· e Nosso_ 
auxilio efetivo e sincero", • 

FR4COS e 
AM~MICOS 

TOMEM 

Vinta · creosolaf 1 
''S11 '\o/EIRA" 

Grande T&nico 

7.o GONGRES·SO. UA LAVOURA 
Será ·realfo<ado nesta capital, no pro, 

:dmo mês de· jan<'.iro, o 7.o Congrésso 
da Lavoura do J~;stado. 
· A instalação do c,frtame- tera lugar 
no dia 5 ·ctaquelê mês e nele serão tr:1-
tados assuntos· de ,gralide interesso 
cla classe rural, 

' (ASAPR_ESS) 

. GOLEGIO SANT'ANA 
LICENCIADAS, DE 1944 

Realiza-se hoje às 19 horas, -no Sa-
. Ião Nobre do Colégio Sant' Ana, à Rua 

Voluntarios da Patria· n.o 2.568, a ce
rimonia de :colação' de grau' das Li
cenciadas de 1944 por · este tradicio
nal e· benemerifü estabelecimento de 
e~ino.. . , 

Será paraninfo da turma, S. Excia, 
Revma. Monsenhor .,José Maria Mon
teir9, Viga1,ó\ Geral da Arquidiocese. 

Paroquia· do Sagrado coração _ 
de Jesus dos Campos EUseos 
4.o ANIVERSARIO · DA FUNDAÇÃO 

Comemorando· o 4.o· aniversario da 
fundação da· Paroquia do Sagrado Co
ração de, Jesus. dos Camp_os Eliseos,. 
realizou~se dia 2 dl? Dezembro ulti
ma às 20, horas no salão São Caeta
no, à· Alamenda Glette· 240 um .festival· 
que muito _agradou àos assistentes 
pela esmerada organização do progra
ma .. 

'· .. - ._,' . ·--. 

½;ão Paulo, ro de Dezembro ele 1944 
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PAUllNA ~nARIA JARICOT E --SUA OBRA 
:6eus faz nascer suas grandes obra.s 

em silêncio,: muitas vezes por meln de 
t>êssoas que a sabed~ria llumaria. deixá-
ria ª"' Ia.dó. · · , 
, Assim tambem accu~cceu com a Obra 

dii, Propagancja . da. Fd. Esta Obra, de 
utiliqade :incalculavcl na €Xpansão da 
Fõ' ·católica,. nao . deve súa. existcncia 

·a · algµm alto Digna~rio Eclesiastico, 
mas a uma. simples moça· cujas aspira
ções mtil1da.nai; nem de Jongem faziam 

'prevei·- que justamente ela havia sido 
escolhida para fundar . esta Obra graa
dio.sa. de. salvação espiritual. 

inontar a cavalo e dansijr,, -era a· eleita 
de Deus para ser a fundadora da mais 
importante de todas as Jobras auxilia
res da expa1u;ão de Fé? Deus que· rea~ 
Jlza seus planos não obstante todos os 
câlculos humanos, envlóu a Paulina a 
cruz de uma grave enfermidade. ·Na s'J• 
lldão de seu qua'rto começou á refletir 

. o o amor .de sua juventude para com 
Deus reacendeu-se. Curada, p'Jrém, sen
tiu-se novamente atraída para a vida 
risonha do mundo, travando-se €m seu 
coração uma Juta renhida e alternada 
entre Deus e o mundo. Foi em 1817, 
após os prazeres do carnaval que- Paú
lina, andando pelas ruas de Lyon,, .en
tr~u. O\JVindo o cha1r.,,,do dqs sinos, nu
ma Igreja onde um sarcedote estava 
meditando a PaixãÓ ·de Cristo. O prega
gaclor representava com traços tão· vio
lentos a loucura da vaidade humana 
que Paulina, profundamente emociona
da, resolveu tomá-lo como ·diretor- es
piritual. Este consentiu, más sob a. se
guinte bem dura condição: "Àgora ·es
maga tudo quant, até hoje procuraste 
e procura o que até hoje fugiste." 

Upc. ·_Mas o exemplo heroico de sua. ma• 
. --,na . transfom1ou tambem Felipe, que 

com espanto.-de seus amigos, -internou• 
·se nó seminário de St, Sulpice. Neste 
·serilina.rio·- existia uma assoç!a,ção de' 
oraçãJ pela conversão dos pagãos .. Fe•, 
lipe ·exortava · a · i)'mã a rezar e ·fazer 
:1·eza.r 'pelas missões e angariar esmolas. 
·Para estimular-.lhe o .. zelo dl&5e numa 
carta que uin único catequista podia 
salvar · milhares- de crianças par-a o Céu, 
or·çando seu sustento em apenàs 82 
francos, por ano. 

·Esta carta tocou profundamente- o co• 
r.,ção de Paulina. Desde eritão ocupa
va0se constantemente ·com, as .missões, 
excogitando · meios de · aúxilláslas pode
rosamente por orações · e e,smólas. Uma. 
noite, ·quando em casa estavam Jogan
do baraJho, teve- uma inspiração, vis
llllllbrando · um plano · de. ação que pa
recia destinado a prestar -abm1dantea 
auxilios espirituais e materiais á obras 
das missões. s.em tardar anotou ' este 
,plano no dorso de uma das _cartas. Re
sumia-se no seguinte: agrupar numa 
associá,ção o' maior numero de membros 
cada associado se compromete a rezar 
diáriamente pe!Qs missões e dar uma 
esmo.la · semanal de melo "sou"; · no
meiam-se zeladores e ·.zeladórás · para 

· Paulina: Maria Jaricot, nascida em 
Lyon aos 22 tle jul11q de 1799, 'era fi
lha, de pais muito· ricos, mas ao mes
mo tempo profundamente cristãos. e 
caridosos. Com p,uca iuadc foi e11via
da, a um Internato. Em breve tomou-se 

,de. tal modo a conipanheira querida· de 
suM condiscípulas que seu 'cara ter cor
reu grande perigo · de ser corrompido 
sériamente-, r.rl11cipalmente porque entre 
'sua:; amiguinhas : havia · uma meriirn1 
.bastante leviana. Após pouco tempo esta 
menina deixou a escala. Tornou-se · en
tão· confidente de Paulina uma menina 
'de lndOle rellgl-ssa que conseguiu atrai
le, com entusiasmo, para Nosso Senhor, 
de tal maneira que Paulina mais tarde 
poude escrever: "NoE:o -Scn110r tomou
se o único objeto de nossos pensamen
tos," 

Paulina executou esta ordem com · cobrar as C-Ontribuições . semanais ,que 
serão ,entregues a. um tesoureiro; à fren• 
te dos tesouréil·os encontra-se_' o tesou
reiro-chefe que envia o dinheiro à di
retorià · central. A associação Idealizada 
por · Pauilna foi por ela organizada _ e 
após algumas dificuldades e· contratem- · 
pos obteve ·a aprovação ecieslastica. A . 
enorme soma de , auxilias espir)tuais 
prestados ~s ·missões,_ por ésta Obra. de 

'Propagação , da Fé, é do conhecimento 
único Daquele a. quem a humanidade 
dirige_ suas súplicas e que avalia plena
mente o valor de· cada· oração .. No que 
diz re:;peito ao . aux!Íio mate'ria) ' sabe
mos que em 3 · de ·Maio de Í922, por 
ocasião· do primeil·o .centenar10· da. Obra 
o total das contribuições, angarlàdas or
çava por· 500 mill1óes tle fl'âncus-ouro! 

Esta feliz mudança, porém, não du
rou muito. Após o periodo escolar vol
tou para a casa pakrna, onde ,bem em 
breve esta.rio. -t~da ocupada 11M · coisas 
do mundo. Extremamente graciosa, ' fi
lha de pais ricos, . ,viam-na co·m prazer 

,em' toda parte ·e. tórnou-se a convidada 
obrigatória · de qualquer reunião. Isto 
aumentava não .pouco seu amor ·pro
prio. "Viv_Ia naquel~s: dias como · que 
embriagada pelas numerosas manifes
tações de simpatia que me cabiam e 
eu f~ia todo o pos.s!vel para agradar' 
taniliem aqucl% que pareciam menos 
sens\veil/ a minha graça", ctc'clarou 
ruais tarde Paulina. 
, · Quem Jamais teria suspeitado que esta 
jovem rica e ido_lat1'ada que sempre de
~ejava ser ·a primeira em qualquer gru
po, que gostam apaixonadamente de 

obdiencla. heroica, obtendo sua conver
são completa e definitiva. As vestes 
preciosas f:n·am trocadas por outras 
muito pobres; o montar a cava.lo e o 
dansar substltuidos por visitas a· pobres 
abandonados e . enfenrmos rep(llent~_s. 
"Fui log<> aos extremos, declarou mais 
tarde, pois se eu não houvesse rómill
do de vez com todo o meu passado; não 
teria alcançado nada,,; · 

Numerosas pessoas que até . então ha~ 
viam procurado _ a sua. companhia, a 
consideravam insensata ~ com elas for
mava coro o seu leviano irmão Fe-

FAlEêEU ~ D: VICENlE--MARIA-- PRIANTE 
' . . 

(Coucltisii.o da 3.á 11ag.) 
Mordomo. do ,Palacio São Luiz; Pa. 
dre· L!!iz Marcigaglia, Viga rio da· Pa
roquia de Nossa Senhora Auxiliado· 
ra e Diretor- do Instituto Profissional 
"D, Bosco"; Padr.e Pinto, da Diocese 
d., Corumbá;,. Padre Ernesto Càrlet
ti, lnsp'etor S,!lesiano de Mato 
Grosso e· Goiaz; representantes cto 
Secretario da Seguranca Publica e do 
t'sta Costa, qÚe. se faiia acomp~nhar 
te da Força Policial. O Liceu· Cora
ção de Jesus este've repr.,sentado pe, 
lo seu diretor, 'Revmo. Padre,João Ba, 

-tista ~osta, qu se fazia acompanh,~r 
por um ·grupo de alunos do tradicio· 
nal eduéandario,' · 

AVISO DA CURIA METROPO
LITANA 

A proposito do fakcimento do ilus· 
tre Prelado, a. Curia Metropolitana_ 
-baixou cÍ seguinte aviso, sob o mune-
ro 18: · 
, '.•O -Exmo. e Revmo, Sr. Arcebispo 

Metropolitano comunica ao Revmo. 
Clero e. fiêis do Arcebispado, o faleci• 
mento ocorrido no dia 4 do corrente 
mês, ãs 9 horas, no Hospital do Braz, 
nestà capital, do !!xmo, e· R"vmo. Sr, 
D. Vicente Maria Prian,té, Bispo de 
Corumbá. 
, o corpo de s. Excia. Rt,1.vma. estã 

exposto na cripta da Catedral, onde 
será celebrada a Missa de corpo pre
sent,-, hoje, ãs 9 ho'ras, pelo Exmo, e 

Revmo. Sr. D. Pedro Massa, Bis!)o 
Titular de Ebron e' Administrador 
Apostolico das Prelazias de Rio. Ne
gr<> e Porto Velho, no Estado do Amá
zonas. 

Em seguida à encomendação dar
se-á o sepultamento ·no mesmo· local. 

O Exmo. Sr,. Arcebispo recomenda 
ao .Revmo, Clero e fiéis sufragarem 
a alma arostol{ca de tão dileto filho 
d<' Sã~ João 13osco. 

De ordem· de s. Excla. Rev,ma, 
. São Paulo, 6 de dêzembro de 1944. 
· Conego Roque Viggiáho, V_ic,, Chan
:ider. do Arcebisi:,ado" •. 

Naquela, mesmà oportunidade Sua 
Santidade o Papa !'lo XI transferiu a · 
dlreção central 'de Lyon para Roma, Ao 
mesmo tempo emprestou à .Obra :novo 
·vigor,· dando-lhe o titulo c;le "Obra Pon
tüícla.'' O Papa das Missões manifes-

. ~tou o derejo ardente de que todos o~ 
católicos de mais de 12 anos se imcre~ 
ves.sem na Obra Pontlficlà da Propaga
ção da Fé. 
, AB condições · estão ao alcance· de to
dos: 

I. Rezar diariamente um Padre
Nosso e uma Ave-Mariá. com a' jacu!a
·tória: "São Prancl.séo Xavier; rogai por 
nós." · · 

II. Contribuir mensalmente com uma. 
modica espórtul.à que pode ser de cr.$ 

, 0,50 ou niaill. · 
Depois de mais. de cem anos de exis

tencia, a Obra conservou o ideal de sua. 
fUlldadora, Paulina Maria Jaricot, pe
dindo ·.com cada vel!.0 mais insistência.: a 
fiéJ · oração: diária · e,· se possiVel, a. pe
quena esmoLa. mensal da cristandade .. 

Após uma vida; rica, em provações e 
cruzes; a. piedo.sa. fundadora faleceu· se
rena e oontente aos 9 de janeiro de 

· 186:I, ~ntregando sua. alma a Oeus, uni• 
co obJeto · de seus anelos. O :pl'oces.so de· 
sua beatificação está em ·curso., 

· Do "MensagP.lr~ do Carmelo"-. 

"LEGIONARIO" · 
1 

l OEVER OE I ODOS 

:ºª CAl~l.HHl§ 
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Centenarlo do Apostolado da Dragão na Ribeirão. Preto 
.Ás 20,30 horas no salão "D. Alber

to" sessões solenes, uas quais 5e íi
:r.er1µn ouvir. os Drs. Wilson Roselino, 
Gen.esio Candido Pereira e Dilerman
do Silveira Pagnano que falaram rcs
pecttvarnente. sobre: "O Divorcio e a 

D'Elboux, Bispo Auxiliar de Ribei
rão Preto íez. um sermão alusivo à 
~femeride. 

Notícias dos Estados 

· familia Cristã",. "A preparação pa-
1·a o Matrimonio" e "A Familia Cris
tã, pàtrimonio historico do Brasil." 

No dia 3 de Dezembro, data do ccn
tenaii,o: 

· Ás ·s horas - Missa Solene e Co-
munhão Geral. , 

As 17,30 horas - · Pre1cissão em 
louvor do Sagrado Coração de· Jesus. 
A entrad;,, da procissão, S. Excia. 
RE:vma. o Sr. D. Manuel da Silvefra 

Com as bençãos do Exmo. Revmo. 
Sr. D. Alberto José Gonçalves, Bh;po 
Dioce.sano de Ribeirão Preto realiza
ram~se nessa cidade varias solenida
des comemorativas do Centenario do 
Apostolado da Oração no Brasil. 

Nos dias 30 de· Novembro, Lo e 2 
de Dezembro, às . 7 horas foram cele
bradas Missas e comunhão geral. Du
rante o dia, exposi9ão do Santissimo 
Sacramento. Ás 20,l!O horas: . Horas 
Santas pregadas pelos. Revm;ós~ . · · Srs. 
'Pe. Cesar Bianco C.P.S., Frei Jc:,ão 
Manuel Ancht;ela A. R. ll Fe. Jaime 
Luiz .Coelho, 

AMAZONAS 
!O 13 (an1to.s OFlCIA.l.S 

l\IANAIJS, {AS.;PHHlllS) Oe 
acordo com a rev,aão !elta para a con• 
cessão de novas Hcençás,· somente I~ 
carros .-oficlal_s poderão circular nas• 
ta. capltai. 

l~ssa decisão, tomada pelo Conse• 
p,o _Nacional do l'etroleo, foi comu
nicada ás autoridades: competente» ao 
.l::st;11;do, · 

G O I A' S 
:;o A~OS DA CHEGADA DOS 

PP, RED!!:NTO~lST,\S 

ESTADO DO RIO. 
rnom10.u AS "Bl'UGAS DE 

GALO" 

~rJ.'J,JHQ!, . (AllAl-'.tU!lSl:i) - Foram 
cat~fl'.orica.mente prolbtdas em todo o 
B~tado · do_ .H_lo, as reall~al;âo d& "brl.• 
gas de ,galo", canartos e outros ani; 
mais, devendo Ber · punidos os in!ra., 
to!'es, co111 a maior severlclade. 

CEARA' 
OE~'l'ENAlUO. DO APOSTOLADO DA 

. ORA040 
l<'O!tTALEZA, (ASÀJ:'H~SS) - Na 

r,resen.!:a. de altas autortdade:f ~ele• 
siasticà$1 civis " militares, teve Jugar 
a éerlmonfa. do encerra.mente1 do Con-

gi-esso Euca;istico, promoyido para 
comemorar o ·centenario do Apostola
<lo da Ora.ç;a.o. 

A_s associações religiosas deista. ca• 
_pltal: tomaram parto ativa. no concla
,·e, reallzanclo' r,alestras de· estudo e 
propaganda. religiosa. 

ORÇA.l!IENTO DO ESTADO 

l!'OWJ.'AJ.,.l!l:C:A, (ASAJ:'H.liJllS) - O 
"lJin.rio Oficial", do Ceará, publicou 
11,,; Integra> o decreto-lei do lnterven • 
tor Federal, sobre o orçamento do ·J;Js· 
ta.do, ·no. e1.ericfo . !tnancdro de 1:14&, 
no qufl.l a ·receita·. está prevista em 
53,805.0ffO cruzeiros; e a despeza em 
53.835.905 cruzeiros ·e-·20 · centavos. 

De acordo com aqueles dadois, ba 
no orsamento em questão, um "de
!lclt" de· S0.005 cruzeiros e · 20 cen• 
ta vos. TEATROS E CINIMlS GOlANlA, (ASAl-'J:i.l!.llS) - 'l'rans• 

correrá 110 proi.tmo- dia. 'H do conen• 
te .o dncoentenario da chega.da dos 
Padres da Congregacll.o do llal)t!ssí
mó H.edentor a este . .l!Jsta.<1O, na entáo 
cidade de Campinas, ·11oje bairro da 

A 1 ~ H A DA ESPERANÇA-
PROGRAMAS DE HOJE De Cruz O' Alva 

. PRIM.EIROS EXIBIDOE,Ef:{' 

ALHAMBRA-' SUbnlarillO suicida, com Tpm Ne:i.l. -· Al'A. 
Onde estâ .esta mulher. com Shella Ryan. - D .. ; 

ART PALACIO - Perseguidos, com Errol F'lYn, - .AMC'. 
"BANDEIRANTES - 'Canarlo amarelo, com· A.nna Ncâgl11. 

J Gotania, Nessa localidade foi tun• 

l
. ' ···dado ':o: Convento· de Nossa. Senhora 

. · da Conceição. · · · 
. Para comemorai' essa da.ta, já foi 
organizado · um caprichoso programa. 
de festividades. 

· ··Um_· livro :sim~les como a verdade. Um livro diferente, c)].joa argu• 
11,entoa · Justos .li.ão de tocàr seu Ideal. catoliéo . seu patrlotitimo brasl· 

tetro e sua tê na. liberdade humana. s 11oemàs e 10 Uústrai;ões. .Nas 
n1.elliores livrarias, Inclusive as catollcas. 

BROADWAY '- Entre a loura e a morena. com Carm.en Miranaa. -· 1J 
IPIRANGA - ,A epopeia da alegria. com George naft .. - D. · . 
METRO - A fllha do comandante, com l{athryn Greyson. - D. · · 
OPERA - Quatro moças. num jecp, com Caro\e Landis. - 'APA 
PI:DRQ 11 - Guerrilhas, com John Clemcnts. - AMC. ·· 

Uma aventura desastrada, com Harry Langdon. -· APA. 
RITZ - Sant~, -com Esther .Fernandez. - D. . . . 
$ÃO BENTO --Os amores de Edgard Allan Poe; com Linda :ó!U'llel. - 1u•A, 

'Behiza. sem cllnhciro, com Joa.r. Davis. - Al-'A. 

SEGUNDOS EXIBIDOf.ES 

AMEIUCA - Sonhando de olhos abertos. com Danny 1'aye. - ~. 
As três glorias, com Gloria Jean. - APA ... 

ASTORIA - Abutre.humano,, con. Thuran Bey. - APA. 
Monstro sinistro, com Qeorge Zucco. - APA. 

AVENIDA - ,Jornadas heroicas, com Gary Cooper. - AMC. 
Sargento prod!gio, com William' Tracy. - A. . 

BABI_i,ONIA ""'.'. Odio que mata. com George Sanders. - D 
· o· rei ·do volante,· com .David Sharpe. -· APA.. 

BRASIL '-- Duas vidas, com Charles Boyer. - APA. 
Vaga.lume, com ,Jeanctte MacDonald. - R. ·· · • 

BRAZ POLlTEAMA - . Sob ::luas bandeiras, com Ronald Coln1an, - AE'A, 
Piloto n.o :s. com Franchot Tone. - AMO. . . 

CAMBUCl - Ali Babá e o·s 40 la.clrões, com John: Hall; - APA. 
Ela quasi matou .Hitler, com Elsa Lancllester. - A. . . · 

CAPITOLIO - Louco por salas, com Mick.ey Rooney. '- Al'A. 
Plloto n.o 5, com Franchot Tone. - AMC. , ·. . 

CA.RLOS GOMES - Sedução de marrocos, com· J:)Orothy Lamour.'- ,u-.11. 
Saltca.ctor11s do.s pampas. com Bob Steele. - Al'ttc. · · - · . ' · . · . 

CINEMUNDI - como era verde o meu vale, c;_om Wàlter l?ldli!eon .. - R. 
Pavor em· Londres, com Jack . La Jtue 

COLISEU .,.. . Jane Eyre, com Orson Welles. - R. 
Dllema de medico, com Warner Baxter. - APA. 

·COLOMBO_,_ ·Horas ·de tormenta. com Bete Davis; -' 1?. 
Duas pequenas ser .. cerimonias, com Jlnx Fa.lkenbu:g ..... APA. 

COLON - Paixão de toureiro, com Lore11zo C'arza. - A. 
Homens he1·olco.s. com John Mac Brow. - AMC. 
-~epultura. va.z!a . ....: APA. 

CP.UZEI:RO - Jane Eyre. · com Orson Welles. - R 
Pariiéo na Birmania, com Alan Camey. - A. 

·- OS AUTORES OE UM ''PRUT[STO'' E A HISTóRIA :DE UM ''CASO'' 
De vez em quando os _protestà11• 

tes S:J.em com uma: das suas, daudo·. 
nos aso ·para que confirmemos o 

Pe. Adalberto de Paula Nunes, · S. D. S. 

f 
que, nós catolicos,. temos dito a res• nos càusa escàndalo, Por que? A 

. peito dó se.u· espirfto de dissidencia resposta ·é il'mlto facil e pode ser 
: e . do seu afastamento, cadà vez compreendida facilmente por qual-

mais acentµado e claro, dos prlnci. qtter homem de primeiras ou de nc• 
pios cristãos .. ·· Convem · notar, par~ nhumas letras... Nii,o -foram os ini• 
maior clareza do nosso p.rtigo que mlgos · do- nome cristijo que· formula, 
·o protestantismo· nasceu, por ~ssini í·am o tão famigerado "protesto". 

. di!IE:r, de um, celebre "protesto" pro- Não foram os pagãos, os infiéis, que 
forldo em hora iufeliz--da historia da tiveram esta ousadia,, julgando cÕns• 
human_!dade. E ató o dia. de hoje, tltuh' utn insulto à sua fé o Crucifi-
tem Sido a sua. IIOl'IUa. de Vida. em to· XO, Shlibolo Sagrado. da. llOSSll. salva-
das. as vitot;ias da Jgi'eja verdadeira ção, publicaD,1ente exposto em uma 
o "protesto'' contra os direitos 1!~ Escola Noru1al. • • A reclamação, tlUe 
Igreja Catolica. O "protesto" não i:o· etn boa hora foi remetida. ao arqui. 
mente lhe tem servido de norma -co, vam:ento, não partiu de um grupo 
mo tam_b:em tem lançado n'lão 'dele exaltado de extremh1tas esquerd!s· 

'. ~orno ·arma poderosa 'par.a ·abater o tas, _de- éomunlstas energumenos ou 
, ·anlmo .cato!i6o e. desfazer as legfti. dá out'rcs agitadores quejandos. Ela 

mas .conquistas da lgreja Catolica · veio de inà.is de perto. Para· encur-
:Apostollca, Romana. . ' tar .a "histQria", foraD,1 -os ••cristãos" 

Com esta. pequena introdu·ção, não batistas, metodistas, presbiterianos, 
devemos, pois, esh'itnhar o U:ltlm~ evangelistas, que sairam de seus 

l 
"protesto" de um · grupo · de seitas templos, de suas Có11gregações, dé 
protestantes· contra a "lntro11ização" suas Faculdades de ··Teologia ao cam-
de Crucifixos- em ·alguns estabeleci- po d.e Juta, dizendo· que seus filhos 
mentos de ensino. Este triste· e re- não pod:~m suportar a imagem de 
tumbante "protesto" que foi levado Cristo .nàs Escolas e protestando 
até à Presidencia da Republica -só "contra aquilo que chamam entroui• 

zação de- imagens pela. Igreja Roma• 
na em estabelecimentos publico$". 
As mensagens de "protestos" chega
ram a um numero de cento e sete 
contendo cento e noventa. e nove as
sinaturas e procedentes .de varias ci. 
dades paulistas. 

Esta .questão de seitas protestan• 
tes que contestam o direito· dos Cru· 
clfü:os. nas escolas e. nas repal'tlções 
publicas, não sa:u à tona, agora, 
quando a. imprensa do país publicou 
a beJi1 -elaborada. exposição de mot!
·vos do sr; IvVrilstro Marcondes Filho 
refutando as pretensões dos· l'ecla
mantes acel'cà. de Viólações dos dls• 
pcsltivos constitu-cionii.i~ que deter• 
minam a separação entre a. Igreja e 
o Estado, de consttang:mento da. 11; 
berdacte ·rel!glosa, etc. Anos a.trás 
já. haviamos presenciado um "caso" 
iclentlco' ao que n1otivou o presente 
artigo, Foi no -Estado ele Santa Ca
tarina. Na · florescente· cidade · de 
Joinvile, alguns pastores protestau• 
tes levantaram muita azafama f!ze, 
ram niuito barulho em torno de um 

1f;SPERlA - Mlsterio da cascavel, com Edmund t,owe. - Al"A. 
_Dize que . me queres, com· Oick Foran. - APA. 

FENIX - O melhor papai do mundo, com Angel Maga.na. - APA. 
Clarão 110 horizonte, com Fred Mac Murray. - R. 

GX.ORI/l - Amor a granel, com Robert Palge, -
· Benfeitor n1ascarado, com Charles Starrct. - A. 

110LI..YWOOD - Louco por salas. com Mickey Rooney. - ,1,P,I,. 
Vaga.lume, com Jcanette Mac oona)d. - :R. 

IDEAL ~ MUiher fera. com Evelin Anker.s. - APA. 
Set!ma vitima. com Tom Conway. - APA.. 
Mulher contra· homem, com Ann tvtillher. ~ D. . 

· lFUS - A lua a. seu alcance, com Frank Slnatra. ""' AE'A. 

l Tomou posse da Diocese de Taubaté, o 
fxmo. Sr. D. Francisco Borja do Amaral 

. Crnc!!ixo que 'fôra "entroniza.do" em 
.um Grupo Escolar. O "caso" ocorri• 
do em Santa Catarina . tôra depois 
transportado para. 0 Estado, de São 
Paulo. E nos primeiros ineses deste 
.ino, acompanhavamos através da iin• 
Jnensa os ·protestos dos pastores de 
Co.m1iinas contra. o Crucifixo da Es• 
colà Normal daquela cidade e líamos 
a resposta. 'laconk.a, mas bem opor• 
tuna; do sr. Sud Menuccl detenni· 
11ando o seu arquivamento. Isto su~ 
cedia com o sr. Diretor do Devarta· 
mento ,de Educação .do Estado. A.ln• 
ela nãó estava tudo perdido. A qués· 
tão seria levada à capital .da Repu• 
IJlica e de lá é que deveria vir a res· 
posta. Por isso, os recl_amantes 11ão 
se deram ·por v·encidós. com a ordem 
cl_e. arquivamento dos seus protestos 
.como resolvera. o sr. ·sud Menuc: 
ci. Uma· restea. de esperança ainda 
brilhava 110 céu da capital do pais. 
Por essa. razão os pastores de Cam
pinas não se, arrefeceram. Engrossa. 
ram "os protestos" formulados por 
organizações inteiras e .. en~mlnha.
ram tudo à consideração cio Chefe da 
nação, que, tendo' em mão a exposi· 
ção do . l\Ilnlstro · l\1arcondes .Filho, 
achou por bem arq~tiva-los .. E a ques· 
tão ficou Hquidada. 

Papai por acaso, com Edd!e Bracken. - D • . , 
IPlRANGA PAI..ACIO - Flor de Inverno, com Sonja. He1:1ie. - D. 

Felizes pal'a sempre, com Ann Rutherford. - · • A.. 
Z;UX·-"--Mais forte que a vicia., com Dana Andrews. - APA, 

·'~ança eterna.' com Raim11. - :R. 
· MODERNO - Paixão tmposslvel. com Hugo Dei Carrll; 

Emtle Zola com Paul Muni. - R. , 
OBÉitDAN - Carregador, e com Multa 11ónra, com Nino Nello. 
ODEON 1sala azul) ·,... o filho de Tarzan, com ,Johnny Weissmuller, - M'A, 
· Muralhai; de Jericó, com Red Skelton. - D. 

(sala vermelbaJ - Horas de torme11t.a, com Bette Davis. - r.. · 
ó a11eJ,da morte. cem Tom Conway_ - APA. 

OLIMPIA - Rosa. a revoltosa. com Betty Grable. - D. 
Ela. quasl matou Hitler, com Elsa Lanchester. - ·-· · 

PARAJSO - Cal·tas de amor, com Pedro Lopez Lagar. _. 
·Agente ,subterraneo, com Bruce Bennet. - A. 

.. PÀRAMOUNT ;... Assim é a gloria, com Wallace Becry. - Al'A 
. _: Mukralhas .de Jericó,a com Red Skelton. - D. 

PARA.TODOS -- Sob duas bandeiras, com Ronald Colman. - APA. 
Três meninas endiabradas. com oeanna ourb\n. - A. / 

PAROQUIAI.. <lplrangal - sua Excia o reu, com William Powell, ..- APA. 
A tenta.dom, com Rita· Hayworth. - AMC, · . · 

PAUUSTA- Nin~uem escapará ao castigo, co:n Marsha 1tunt. -- Al"A. 
. ·· Cancioneiro do amor. com Alberto Villa. - APA. 
PAUL/STANO - Almas no mar, com Gary COOper. - APA 
· . Cinco covas no Egito. com Pranchto Tone. - AP A. 
PENH,t - O solar das almas perdidas, com Ray M!lland, - M. 

-Herol de arrabalde, com Robert Paigc. - A. . 
·prRA7'INJNGA .,.. Comboio para leste. com Humphrey Bogart, - APA. 

Turbilhão da Argelia. com Hat1·y Baur. . 
RECREIO <centro) - Exploradores do oeste, com Roy Rogcrs •. - AMC. 

O tunet fatal. com Gene Autry. - A. 
RECREIO <Lapa> - Ali Babá e os 40 ladrões, com John liall. - APA

Aventureiro mascarado, com Sally O'Neil. - .jlf. ... 
SEX - Revolta, com Erro! 1'7lyn. - APA. 

Sedução tropical, com Mae West. - D. 
RI ALTO. - Almas no 1nar. com Oary Cooper. - APA. 
'itOIAL - Candida mllionaria. com Ninl Marshall. - APA. 

· TrubUhão da Argelia. com Harrl Baur. 
ROSARIO - Força do coração, com Roddy Mac Dowal. - A 
"ROXl. - Viuva alegre, com J.eanette Mac Donald. - R. 
. Pierre· o a.v.e11tureiro, com John Carrol, 
SANTA CECIUA - Assim é a gloria, com Wallace Bcery. - AE'A, 

Três meninas endiabradas. com Deaimfl. ourbin. - A. · · 
SANTA- HELENA - A sereia das selvas. com Suster Crabe. - D. 

· Atire a primeira pedra, 0111 James Stewart. - D. . 
SANTO.ANTONIO - A Ou Barry L ... um pedaço, com Red Slr.elton. - ]): 

Torvelinho feminlno. com Lupe Velez. - D. · . 
$AO CAETANO - AI! :8abá e os 40 ladl'ões, com John Hall, - APA. 

A mulher sempre vence. com Alan Janes. - APA. 
SAO CARL,OS - Nascida para o mal, com Bettc Davis. - It. 

Expresso de Bagdad Istambul, cc,m George Raft. - APA. 
SAO GERAl.DO - Mulheres de nlnguem. com Otnger Roge1·~. - A11A 
. :Sa11dldos contra rurais. com Charles Starret. _, AMC. 
SAO JOSE' - Alem do 11or1zonte azu,. com Dorothy Lamour. -· lt 
_ Emlle Z!lkl, com Paul Muni. - R. 

SAO' LUIZ - Ma1·roços. com Oary Cooper. - D. 
'Palheta. da vida, com Monty Wooley. - APA. · 

(Conclw;ão da. 1.a pag.) 

· entrelaçados, emblema 
versalicfade e, pois, da 
sença cliviua. 

dà uni
Onipre-

Sob os mesmos, um peixe dou
rado, ~mparan<lo ,um cestinho de 
pães do mesmo, lembra Jesus na 
Eucaristia,· - "o Pão· que· dá a 
vida", porquanto, cent~·o da vi
da cristã, a Eucaristia deve ser o 
maná quotidiano das almas an
siosas da verdadeira felicidade. 

O Peixe, além disso, é o siín
bolo <le Jesus Cristo. por· qu;ut
to a palavra grega "Peixe" -
"ICTUS" - ericerra as iniciais 
desta frase: Jesus Cristo Filho 
de Deus Salvador. Dest.e modo, o 

, peixe simboliza tambem o cris-

1.. __ tão que. ~ascde_ na agua batismal. 
para a vida' ·. i alma, tal como o 
demonstram as ondas · sobre as 
quais os peixes sobrcnadam, 

No quartel esquerdo, a pombi
nha_ de prata, brisura das armas 
de S. Sà'ntidade o Papa Pio XII, 

· lembra o Pontífice da Paz, o Vi

gario de Jesus Cristo, a quem to
da a Cristandade deve esta_r es
t rcitamente unida e que se dig
nou elcvar-1':os aos alcanclorcs tlo 
Episcopado. 

Na Ponta, a montanha de sa~ 
ble significa o I\Tonte Carmelo. 

ti ladeada de duas estrelas, para 
designar as <luas Paroquias onde 
excr~e1110s_ Nosso .ministe.:rio Sa

cerdotal, como Paroco: Bom 
Jesus.do Monte, de Piracicaba, e 
Nossa Senhora do i\Ionte Carme
lo, em Campinas. 

A estrel/1, de ouro d~ sete pon .. 
tas, 110 centro da montanha, sim
boliza as sete dore·s ele · Nossa 
Senhora ela Piedade, padroe1r·â da 

Diocese de Lorena, onde exerce
mos as primicias do Nosso Epis
copado.· 

Flanquea1tdo a montanha, dois 
hra:ços · ao natural, chagados ao 
YÍvo e cruzados aos pés da cruz, 
lembram São ·Francisco de Assis, 
Padroeiro da Diocese de Tauba~ 
tê, p3:ra onde a Divina PrÓviden• 
eia hoUve. po:· bem enviar-N_os. 

Finalmente, a legenda: GLO
RIA DEO - PAX HOMINIBUS 
recorda a vigilia .do Natal, oca
sião da Nossa eleição, o resu1110 
de toda a vida' cristã, este.reot1-
pado nestas palavras <lo cantico 
dos anjos c a simplicidade fran
ciscana do Poverello de Assis, 
iriiciador do costume piedoso dos 
presepios, a quen1 pedimos pro
teja e ampare sempre os novos 
filhos c1ue a liberalidade divina 
confia· aos nossos cuidados." 

Já decorreram semanas depois 
deste feliz desfecho. Contttdo jul• 
guci ser bom historia-lo para. mdstrar 
aos ciatollcos como os "cristãos" de 
certas seitas protestantes conside· 
ram a Cruz ·do. n.oaso s'atvador e-

· ayontar-lhes a. atividade dos que es
tao do outro lado. 

-O JUBILEU DA JUVENTUDE 
CATOLICA SUIÇA 

o 50.o . aniversario da. "Jungmanns
chan ", Aissoclação da Juventude ca
tólica. Suiça, foi ·comemorado por uns 
dois . mil e quinhentos dirigentes juvenis 
reunido~ no ambiente multo acolhedor 
da Aba.dia de . Ein.siodeln. sua Exc!a.. 
Revma.. Dom Franciséo S.reng, Bispo 
de Bas!léia. celebrou a Missa. Solene. 
Dura.nte a. grande assembléia foram 
feitos vários discuri,os e lida., as men• 
sagens de congratulações envlàdas por 
pessoas de destaque. Ao encerramento 
das cerimonias foi dada. a Benção es
pecial enviada pelo santo · Padre. -

SÃO PAULO - Sonhando de olhos abertos, com Oauny Kayt. - ~ 
Cancioneiro do amot, com Alberto Vllla. - APA. 

SÃO PEDRO - Damasco, oom George Sanders. - APA. 
A. três Glorias, com Gloria Jean - APA. 

J)NIVERSO_ - Horas de tormenta. com Bette Davis. -- /t, 
Puas pequenas sem cerimonias. com J!nx falkenburg. - · .Al'.t 

VILA. PIWDENTÉ -. Preço da. perfídia.. 
.! Indicador ProfisSional i ___________________________ ...; _______ _ 

· Hospede inesperado, com :iay Mldctleton - R 

TEATROS 

CASINO ANTARTICA - Alo. alo São Paulo, com ~a Sta.chino, - M. 
:SANT'ANA - Santa Joana. com Dulclna. - M. 

EXPLICAÇAO DAS COTAÇôES 

A. - ACEITAVRL - filme que pode ser visto por todos, embora. l!Cn'I pro• 
8. ·. - BOM - Fllme que pode ser visto por todos oom proveito· moral. 

v11tto moral, ' · · 
AMO. - ACE!TAVEL MENOS PARA CRIANÇAS - Filme que pelo enredo 
· ou cenas pode impressionar o publico \nfantit ,· 
BP4, ,;._ BOM PARA ADUL.'I'OS - Filme que pode ser visto com proveito 

moral tão somente oor adultos. . _ 
APA. - ACEITAVEL PARA ADULTOS - Filme que pode ser villto tão 

somentE por adultos embora sem proveito moral. . 
R. - RESTRl TO - Filme que pelá enredo ou cenas deve ser estritamente 

· · l'eservado a pessoas rle solida formação ll'!Oral e rel!i;iosa; . 
; l); - DESACONSELHAVEL - Filme que pela g!'ave lllCOllVeniencia..do enredo 

ou cenas, deve ser evitado por qualquer public1:1. 
.· li!. - MAU - Filme prejudicial para qualquer publlcu, . 

NOTA: .,... Ê importante .que o espectador n:io se contente com a simples cota.• 
ção do filme ou da peça de teatro. mas ,que procure conhecer pelo 
menos alguns detalhes da critica. Isto Justiíicará uma· cotação. que 
afü·mada sem nenhum comentaria poderá parecer Injusta, e so• 
bl'etudo com a leitura de uma analise que põe em i·elevo os ele• 
mentos bons e maus do filme o espeétatlor pouco a. pouco, educará 
sua concle1'!'~ia e aprenderá a julgar por" si .ueamo o~ ou~ro.s filmes 
que lqe forem apl·-nta.dos. · 

O boletim da Orientação Moral dos Es~taculo:i contem um11. 
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A POLONIA SUBTERRANEA l>IRI
GE·SE AOS ALIADOS 

A radio do Movimento Subteraneo 
Polonês- ''Swit" irradiou recentemente 
o seguinte: 

"Somos uma naçao, a unica que, de 
livre e espontamm vontade· e sem 
auxilio do exterior, escolheu a luta 
contra o invasor e, podemos afün)ar 
se,;n exagero, uma Juta incomparavel. 
Recusando-se a qualque1'. colaboração 
com os alemães, a Polonia resolveu 
suportar todas as cons~quencias des
sa resistencia heroica. Fez o que na,
ção alguma da Europa fez. Nenhum 
Quisling ou Hacha trabalhou para os 
alemães na Polonia. 

Os alemães estavam de um lado e 
os poloneses do lado oposto e entre 
ambos só havia um mar de sangue 
e nada mais. Qaundo a Polonía to
mou· a decisão, sabia o quê a esperava 
e o preço que tal passo ia custar-lhe. 
Lembtamos hoje tais cousas, porque, 
ultimamente, foi-nos recusado o di
réito de uma vida livre e tomamo
nos objeto da guerra de nervos. Que 
os alemães façam uma guerra de ner
vos contra nós, nisso não há nada . de 
extranho; pois sabemos como lidar 
com essa gente .. Outros há que tam• 
bem faz;em a guerra de · nervos pon
tra nós. Não é isto demais?" 

O INIMIGO TESTEMUNHA DO HE
ROISMO DOS DEFENSORES DE 

VARSOVIA 

A radio alemã irradiou um artigo 
sobre a luta de Varsovi:;1, salieritando o 
espírito de resistcncia dos poloneses: 

"Gente faminta, com olhos faiscan
tes de furia, ·saia dos esgotos e lan
çava-se sobre os soldados alemães, 
com as annas que tinha ou mesmo de 
mãos vasias. Comparada à de Varso
via, a luta em Stalingrado foi uma 
brincadeira." 

O .ÉPISCOPADO 'fi'tGLtS -'DETER:; 
MINA PRECES .PELA POLONIA 

Ao terminar a primeira sede de 
devoçõe:; e preces pelos defensores 
que tombaram em Varsovia, o Episco
pado Inglês determinou que em todas 
as igrejas da Grã Bretanha se fizes
sem novas orações e preces pelo po
vo polonês, tão infeliz é o mais so
fredor e · torturado nesta guerra; e 
igualmente pelos soldados poloneses, 
mortos em defesa da Inglatena, os 
que lutaram ho Exercito Metropolita
no Polonês e em outras frentes de 
batalha. 

Os Bispos ingleses apelaram para 
seus fieis afim de que estes mani-

. festassem aos polonescs e à Polonia 
seus sentimentos de simpatia e os 
certificassem de sua posi~ão perante 
os· direitos do povo polonês à liber
dade e à independencia. 

SE'l'E CAPELÃES DO GENERAi, 
BOR MORRERAM NA LUTA POR . 

VAR.SOVIA 

Da Polar.ia Subterranea chegaram 
noticias a Londres de que durante a 
luta de dois meses em Varsovia mor
reram 7 Capelães do general Bor e 
muitos foram ;eridos. 

O Clero de Varsovia juntamente 
com o t\rcebispo Mons. Gall foi con
duzido para os campos de concentra
.,:.o. A Gestapo criou para eles um 
campo especial e separado perto de 
Lowicz. Daí, após as investigações de 
l :axe, acompanhadas de torturas as 
mais das vezes, os Sacerdotes mais 
jovens foram enviados. para trabalhos 
forçados no Reich. enquanto que os 

A VOLTA 00 MAESTRO 
MONS, PERDSI 

Uma. breve noticia. do. "Oservatore 
Romano". anuncia Que o célebre com• 
positor Mons. Lorenzo Peras!, diretor 
da. "Schola. cantorum" da capella. 
'Sixtina., dirigiu ~m pub'tco, o que não 
fazia l1â 20 anos. 

Os conce:•.os toram reali;;a.dos na.s ce• 
lebres ru!nas da Basílica ele. Consta:nti• 
no e C0!18Ílit!ratn na execução do ora• 
torio "A Ressurreição", do proprio 
Mons. Perosi. · 

SANTOS 
Rua do ú,merdo N." ~:i:_..: 

Fone: 6--777- , . -: · 

mais velhos foram sepàrodos. ,e· en
viados via Poznan para ó campo de 
concentração de óranienbul'g. Apesar 
dos boatos, . até o · presente . 'IJ,áo foi 
possível determinar o . parad~iró de 
Mons. Gall. r · · 

A IMPRENSA SUECA E INGLÊS.~ 
OCUPA-SE AINDA COl\1 .A QUES-

TAO DE• V ARSOVIA 

A imprensa suec~ continua man·I_; 
!estando seu interesse pelo levante 
em Varsovia e pelàs, eonsequencias de 
seu esmagamento> _. 

o diario "Aftl)nbládet" 'e 'outros·or
gãos· colocam. nas primeira_s' pagiriàs 
as fotografias conseguidas depois ela 
capftulação da capital •. pó)on~â; _:yêm
se soldados poloneses . {atigados .. ~es
tindo uniformes esfarrapados,. condu .. 
zidós pelos soldados alemães por en• 
tre as ruínas da cidade. Vê-se- a po• 
pulação civil. mulheres, criai:iças ~ ve..: 
lhos, magros; em andrajos, mas v~.se 
"que em meio ai;' desgràç.is humanas, 
en1 meio de sangmi · e da lagrimás, as 

. crianças polonesas e;. alem de · tudo, a 
saudade da liberdade e a . ésperariça 
da vitoria final, vivem ainda dentro 
das minas de Varsovia" .. · As--Í~gendas 
dos clichés dizem que . ''os poloneses · 
den:m tudo em defesa da liberdade, 
deram mais do que podiam ter ·dado.•t 

O hebdomadario londrino "úbser
ver" vo'ta igualmente, a trat.ir dci:"Ie .. 
vante em Varsovia e suas conseqt,11:m .. 
cias, ·e. escreve que, "Varsovia, Jevan• 
tando-se para semelhante luta, em tais 
condições, tendo sofrido tão pavoroso. 
aniquilamento, deu à conhecer clara .. 
m,mte ao mundo Inteiro, quais são . os 
s_eus desejos e porque inativo s~cri .. 
ficoi. a vida. Esse sacrifício tremendo, 
feito pela ·população da capital polo• 
n:esa, ,talvez 3eja util para o futuro, 
pois sabemos que a quebra das pro
messa:, e a construção da paz; basea• 
da na injustiça, por menor que seja, é 
semente do mal, a qual de novo en• 
volverá o mundo em chamas de guer• 
ra .e de miseria universal." 

AS CRIANÇAS INGLESAS PRES
TAM TRIBUTO AO. GENERAL BORl 

Um comovente tl'ibuto- foi p1·estadr.i 
ao General Bor .. Kon'lorowskí e aos 
defensores de Varsovia, pelas crian .. 
ças da "Priory School of St. Mal'Y's 

. Church" em Torquay,. na Ingl11,terra. 
O então rpimeifo Ministro, Míko .. 
lajczyk· recebeu duas cartas,. uma da 
menina Pat . Burke, ·e uma outra de 
um rapaz, Denis. Jackson. Pat :Burke 
escreveu· na' ·sua comovente carta: "A.'111 
crianças da "Friory · School" rezâram: 
muito pelo povo poloriês. Creio que 
brevemente a Polonia se1·â libertada 
de seus inimigos. e. que será mais Ul~ól 
vez um país livre. Rezamos especw.I .. 
mente pela Polonia,: no mês de Setem.; 
bro. A Superiora marida-lhe tambe1'1 
uma lista . de nossos d_onativos". -

Denis Jackson escreveu: - ''.Foi-ma 
dada, pelos meus colegas, a honra· dl!l 
lhe escrever, · informando-lhe que, na 
mês passado. foram aqtíi celebradas 
missas, benções, etc. pedindo a -.Nossa 
Senhora da Polonia ~ de. Czenstocho-1 
wa· -:- que· intervenha· para' aliviar ai 
sua Patria dos seus sofrimentos; e es-
pero que as nossas préces ·serãh breve 
atendidas; estou certo que . i_nterpretel 
assim os sentimentos das Freiras, doa 
professores e · alunos." . 

Veio junto uma caixa com a inseri-, 
ção: "Rosas beutas para o. General 
Dor." . . . ( 

o Pl·imeiro Ministro . Mikolajczykt 
· respondendo às cartas destas crianças~ 
disse que espera que as · suas prece~ 
não serão em vão. 
(Noticias ·da ·Agencia Catoliêa Polo_. 
nesa de Imprensa).· 

Esse oratório é o pl'imP.!r'l seguind11 
ordem cronologica composto par moru;. 
Perosi e teve grande' influenciá, em 
sua vida, pol.s, Jogo àpó& a sua primei• 
ra audição, o Papa Leão XIIl o no• -
meou para seu atual posu- no Vaticano. 

Mons. Perosi declarou ao cronista, 
que havia. vi.sitado Londres, há varios 
ano.5, fica.:ncto bastante ilr.pressionaâo 
com as manifestações inglesas na . mu
sica religiosa, e numa Missa composta 
por ocasião do centena.rio de São Car
los 8orromeu, introd.i..liu um tema que. 

- se repete vár!a.s vezes, cujo motivo mu
. sical e o carrilhão de Westminster, 
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O. LEGIONARIO . recebeu : ô nu_; 

mer,o . sete do folhçto. ,"q Propjgandis~ 
ta".'' .. :. e ::, .-.,,~·-.-..:.-\_?·-'~;.r::: ~, 
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1 
.._ ________________ , _____ __ 

Amador Cintra do Prado 
l!ln.11:1>11hulfo 4.,qqltelo · 

iuQult11tura re1tli/fo1a, ,o,ea!o•, real• 
. den.iae •o1•ttna 

.B.llf, ~o. &dllrt>. n1 - §IA b.Ylf 
. ':l:el,: a.7313 . . ··· '-

SA:"iATOftlO_liAN'.l'à ÇA'l'All1N4 
·cuwrfü!A l.>AS Vl:AS · ·SU,IA1U?lS 
·cona.: .El.ua M.a.r•onl, ;~ • a.o iaudàr 
.-Fo11u C.1>'111 - Oa• u. ã.• l6 hora, 
.. .Rt~ena,,., M. Piu,.1tembd. 10.U 

ll'one: &·262& • • • ··· -

• e41oo nnmaooata da e. A.· e. 4a 
i=:,-.r,.aa.bana. Olr•tor •llnlco do ·. Am~ 
b•ll'l.torio HomenpRtl•o do Carmo. , 
Corui.! R... l:lenad,.,. lr.Ut>, l!O&,. telAfo• 
MI i-e~311, t-:ee., llol14'l1. M&T'Qll.1!', ho~ 
ra. da1r s ·te &- lforu 1'elo t$l,: a-osat, 

Essa. Missa foi executada solenemente 
uo Duomo de Mtlão, em· 1938, mas, a. 
censura fa.scista. proibiu que fosse exe
cutada em outroa lugares porque con
tinha um tema inglês. Moru;, Perosl 
concluiu sua. entrevista. decla.re.11do ter 
4uasl conelutdo 11m novo n:r,.torlo Inti
tulado, "O Jumo". , serido que algmw 
temas lhe foram !nsr1r.c1os pela litur-
gia. dos três \lltiJl1,oi; ~ da. ~ma.na. 
Santa. · 

E' o orgão da .União, de -Pr,opagai1.ii 
distas Catolicos (U. :P. C:,). 0 ° f 

Procede d,f;Pouso Alegr~:'Sul .d4 
Minas.. Çontetri . i11terelS$àntêS'•; notas; 
artigos, dádds, de p~vêitf para ot 
eatolio::os em .geral. --~ . :~~-. .... 
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O RIO SARRE ATRAVESSADO EM VARl0S PONlOS 
PATTON: ·COMBATE NA LINHA SIEGFRIED 

LADOS DE GUERRA 
ABASTECIMENTOS PARA OS FLAGE

OUTRAS NOTICIAS 
PARIS, (Reuters) - Anunci.a"Se que· 

as tropas do 3.o Exercito norte-ameri, 
cano realizaram 4 ·novos cruzamentos do 
rio Sarre, todos eles .em sarguem.in~s-

PATTON RECHAÇA. OS NAZISTAS 
COM O TERCEIRO. EXERCITO DOS 

ESTADOS UNIDOS (Reuters) - De Eric 
Dowton, conespondente. especia) .. - _A~ 
tropas do genei-al· Patton rechaçaram um 
contra-ataque alemão desfechado com 
tanques e. Infantaria, num encontro tra
vado na. linha Siegfrield. 

-As colunas do tanques. norte-americ'a
nos estão lutando nas rua.s de. Forbach, 
cinco quilometros de Bearbrachken. A 
33.a Divisão noite-americana está ata
acndo para estabelecer uma cabeça de 
ponte em sarrguemines. 

Desde que. iniciou seus ataques, ha 30 
di.a.s, oi Terceiro Exercito do general Pat
ton já fez 30:136 prisioneiros, numa me· 
dia de mais de mtl por dia. 

ABASTECIMENTOS PARA A HOLAN• 
DA LIBERTADA 

LONDRES (ReutersJ - O navio-mo
tor "Amstelstroom" retornou a um por• 
to inglês depois de levar abastecimentos 
~>ara as partes libertadas da Holanda, 

O "Amsterlstroom' não só foi o pri
meiro barco llolandes como o primeiro 
na,vio aliado a tocar em porto da Ho
landa desde a primavera de 1940. 
CRIANÇAS HOLANDEZAS IRÃO PARA 

A INGLATERRA 
LONDRES (Reuters) - A vinda de 

crlan~as holandezas á Inglaterra afim de 
se reraz2rem da depauperação em con
sequencia da ocupação alemã começará 
dentro de 3 semanas, quando chegará 
o primeiro grupo de 500 meninos. 

O tJtal · de crianças a serem recebidàs 
na. Inglaterra é do l.OCO, que passarão 
dois meses como hospedes das familias 
inglesas e holandesas radicadas neste 

país. 

FAlA O NOVO 1.º r~INISTRO POLONÊS 
· LONDRES, (,{leutcrs) - Falando 1ic. 

lo radio desta capltal, ao povo polo. 
nês, o. novo primeiro ministro Areis .. 
zewskl disse o seguinte: 

: "Estan1os unidos não somente pela 
vontàde de 1utar·-o- vencer 1nas ta1n
be1n pelo nos:so desejo cou1uu1 Jt: e; .. 
construir a Republica poloucsa iudc· 
pendente. sobre os alicerces realmcn .. 
te democraticos da lei, do rcsveito pe .. 
lo direito dos cidadãos o do individuo 
qualquer quo seja a ::;ua orige1n, rc-
ligiâo ou raca e sobre a o.a se de uma. 
estrutura econo1nica e social que a~,. 
seg:ure· a catla. cldadí1o ocupação con
dig·n,a., uma µarte justa das riQuezaH 
nacionais t.:. o a.cesso á educa.eâo. AK 

TERREMOTO NO JAPAD 
, NOVA YORK, (Rcutcrs) - 'l'elc

g1·an1as il·1·atlÚ~ .. Uos pela emh5sora de 
'L'oquio, .captados nesta cidade, reYc
Iâm que, ~eg,undo o.s olJscrva.Lorios ~1~ .. 
tronon1icos, o a.balo sts1nico ontem. ~is
s"inalado na a.roa do .Pacifico teve re'..l 
epicentro localizado no mar d'e. E"nsyu. 
Assinalarn.111-se alguns desmorona
mentos ele ten·a e alg-utnas a vala n
che3. No ,Jitoral o mar inundou .:d
gumas casas. Os prejuizos 1nateriais 
fora1n ligeiros, 11ão se assinalando 
prejuízos áS · facilida(l_cs de p_ro,1..lução 
do Japão. 

Essa foi a primeira \"CZ (jllO o Ja
pão admitiu ot'!clalmente, atra,·és .. clG'· 
urna ele suas emissoras. ter sldo aba
lado por um terren1oto que. ·scg:.111-
do os' obsc1·va.dores . de LouclJ"C'S e ütl

tros pontos da· Europa, sacudiu toda · 
a terra com sua maior força. nas fll

tlões das ,úeutas, ilas Curilas ou 
do Japão. 

A. GUERRA NA ITALIA 
Q. d-. ALlADO NA. ITALIA, (Ucu

ters), - Anuncia-se que as tropas 
aliadas ·capturaram a localidade r!o 
Pindeura, --·ªº redor d_a ~Q uai cstâ tra .. 
Vàci°à-ágôra,. VÚ>Jenta. batnlha. 

~- G. ALIADO NA l'l'ALlA, (Rcu
ters) - · Anuncla,se oficialmente que 
as tropas a!iaclas do 8.o hlxerclto cap
turaram a localld,c,le de San Prospe
ro, a su~ocst~. de I:i"'_aenza. 

dificuldades que estamos cn frenta.ndo 
dcvc11i ser vencidas. Não esconde1nó:1 
o rato de quo o IH'Ohlema das .relações 
polono-russas é uma das maJores rli 00 

ficuldadcs. ·Todos os polouest.•s dese
jam sinceramente alcançar relações 
amlst.o:--as P ele hoa vizinha1v;a coiu a 
Hussia, {!t1jos magnifico:s feitos ·guér
rd1·os na l~urop.:1 ot'iental fízcra1n com 
(Jllt) a halatH,:a da vitoria pendesse· pa-
ra. o laclo füls Nacões Unidas. 

A melho1 expressão desse desejo sao· 
as bat:Jlhas do exercito metropolita.• 
no i)olollés. o (1ual, ~m propó1•ç:ão com 
sua fon:a e os seus meios, juntou o 
seu t::::ifvri:.:o armado para ajudar as 
onc!·arJ1e~ <los exer·cttos sovtettcos ua 
sua vitorio~a nfcusiva no solo do nos
so pafs. E::;tamos cheios do admira .. 
c;ào para. com os sacrificios fe_itôs ))e·
los 11ossos gi-;1 ndes alia.dos. em n..n1bos 
os hümi~ferios f! confiamos etn <tu.o 
o c!1fon;o da nação polonesa .,m
contraxú. u111a Ju:;ta e. adequada avre
ciaç;âo do rn11ndo. É o ·csfÜrço ele 
tuna naç:ão, que '-.!ntre- toda$ as Naçõ,•s 
Cnida:-c;, lutou durante 1nais tem110 
coutra o itlimig-o ü sofreu e está aiíi..
da sqfrPrnlo 11J,t1ores e mais ci·u~\~· 
1icrda~. O go\·0rno polonês acrodit~~ 
que todas a~ q uc~t(içs cn tre a Polo-
111a e a, lü1:;~ia ;:;,·1·ào resolvidas :sey;un
<lo os principius <lura<louros ü 

ju~tos q1t0 salvag-uardHm os interes
::.cs eh; am lias a::; parte~. 'l'odu a nn.
ç:ão polonesa deseja unlcarncnte sor 
uni cll!rnPnt.o <lu pa:1, duradout·a· da tloa 
vizinhan<;::i 0 da amiia.da com as na ... -
Ci1cs qu1;, como nós, utra\'t:..:ssam o in
ferno da agressão german ica, A Po .. 
lo~ ia desi,:,j;J l'Onstituir entre as na.
çõcs livres do munrlo tnn elemento do 
p:t ;;. rlú li lJerdade, e de progresso em 
cada dominio das atividades hum:1--
11as''. 

13 ALMIRANTES MORTOS 
LOXDRES, (Ticutcrs) - A agencia 

japonP.:.,;a Domüi. cm it'l·aclla~ão aq,11 
ouvida, an.t:nc;ioü a morte, ch1 açàn. 
1w Pacifico ::::udocstc, do um total -<lé 
1:3 almirante:-; da frota niponi(·a. 

1•;11trc os mortos figura. o contra.
almira.nto Sllig;urn Yano, ex·por:ta•voz 
oflC'ial do i\linisterio da l\Tarinh.a e 
adido ao· "Burcau" de Co.ustrução 
Na.\'H1. 

C A'S I MI R AS , B R I N S , 
LINHtlS E -AVIAME,~iOS 

C·~/.\SA _ALBERTO, 

VOLUNTARIO CHH.~NO CONDECO• 
. . ... . RADO . . 

LONDRES (Reu,Ú~) - O voluntario 
chileno. tenente. David . Cutran. Duncan, 
do regimento de·recónhecimento, foi con
décorado hoje com a· cruz. Mtlitar, por 
"ato· de heroísmo em. ação". · 

O tentente Duncan, cujos pais residem 
em Valparaiso, chegou á ·inglaterra há 
dois anos. Na ação c1m a qual conquls· 
tQu ·a Cruz Militar, Duncàn foi ·gi·ave
mente ferido numa das pernas. Essa 
ação se verificou na França. Embora 
Dundan tenha se restabelecido comple• 
tãmente, manca l!geframente. 

"NENHUM MAL-ENTENDIDO HOUVE" 
- DECLARA LORD HAl,IFAX, 

WASHINGTON, (Reuters) --' O em
baixador. btitanico. viseonde Hàlifax, de". 
clarou hOje . que "-Não·· houve nenhilin 
mal-.entendido entre. o secretario de Es· 
tado Sttetinius· e elé". Teria.havido tão· 
ll,1)8nM falta ,de, con;m,lta;s, de .ambos. os 
lados. . . . 

Lord Halifax afirmo~ que há completo 
e substanciai' entendimento entre .ós· Es
tados Uriido.s e a. Orã~Bretanha.· ent.én
dlmento esse que ·será.mantido. e _desen
volvlcio pela mais franca troca· de vista 
em todos os ·ponto.s •. 

Novos ATAQUES AtlADOSCôNJRA 
. . O.TERRITORIO ALEMÃO 

LONDRE:l (Reuwts) ,- . Poderosas 
for:;as_ de "Láncastets escoltados pJr ca
ças continuaram ontem sua ofensiva · con
tra o sistema ferroviário alemão desfe
chando concent1:ado at11.que a um pawo 
de 'manobras em Duisburg. . 

Mais' tarde, uma ~abr!cà de pet1·oieo 
sl.ntetlco nó distrito de Melderlch, foi 
tainbem atacada. , 

DETALHES DA AR:MA V•2 
LONDRES (Reuters). - O l\füJistérlo 

de Aero11autlca distribuiu pela primeira 
vez. um comunicado desc_revendJ deta.Jhes 
dà bomba foguete "V-2": Diz a comu
nicação: que .. i>

1 
podêro,m, petardo_ a1e1:11ão 

desenvolve- uma: vélocldaae de quas! cmco 
mi! qullometros por hora .. carregando uma 
carga explosiva de uma tonelada •.. 

o peso · da arma secreta alemã é. de 
12 toneladas. A extrema velocldiJ,de dá 
bomba faz com que. não seja· ouvida em 
sua. trajetorla na demanda do objetivo. 
Explode como um trovão. e tem enorme 
efeito d~strÜ!dor. · 

:oiz a nota que, ao· que pãrecê,"'os 
a-lemães lança,ram · mão da ".V-2" e.rites 
de completarém seu ·aperfeiçoamento.· 

A "V~2" ê muito mais complicada· em 

ua montagem 'do 'que â "V-·f"; · ·i;; toda 
montada nu!hà · · ~tn1tura · de'· àço', sob a 
forma de. uma· .. fuselageni de. avião. · · 
os ÉSTJ\DOS UNIÓ()S E· A ,QUEl.t&A 

Al1:Rli:A 0 .•• . . 

W,o\SHINGTON (Reutets) .• -:- As _for~ 
ças àe_reas ·do exercito_ . no1te-am~ricano 
despejaram l. 202 .. 139 toneladas de bom
ba:; e r~alit.aram: 156 329 ·sortidas, desde 
o episodio cie · Pear Ha~bour - declª'i:a o 
óeparta.1nento · dá' Guerra, · pii~ndo em 
revista as operaçõts -desse.s fdrçàs . .- Ber
lim foi objetivo màis . visado, .. vindo éin 
seguida . Ploestl e ·Munich, respectivamen
te em 2ó · .e 3ô .. ·lugares, Os aviões· do 
"e!xó'' destruidós somarani 29.316-·contfa 
a perda. pàra os americanos de •13.491. 
Na are3. do Pacifico incluído o Mar. de 
Bismarck, a:317.236 tcnéladás de nave
gação japonesa ' foram posta.s a . pique 
alem de :outràs · 614.000; ·. provavelmente 
afundadns; e-h3!l2.219 danl!!éadas. Quans 
to ao ,pessoal de- serviço aereo mU!tar; to! 
de 86 580 o. numero. ,:e baixas, incluindo 
mmtos. feridos, desaparecidós.·e: doente.s, 
no perlocíó que . ya! dé 7- de Dezembro de 
1'941· a 31, de .. Outubro .. dé 1944. 

A Força ·Aerea Norte-Americana· agora 
conta mais de 75· mil aYiõ~.s. 

PROSSf GUE o· JULGAMENTO DOS- ·COLA

BORACIONISTAS FRANCESES 
Alexandre, Vilaplana, 
Gestapo responde 'à 

l'AllJS, (llenkr~):..,; De llaroltl Kiili;, 
'da·J,eutcrs .;.-. Cidadãos de lodas_as cà
ma'ctas a.a soetedade, que tomaram par. 
to ati-vn. n·o 1\ióviment.o. 14~rancôs. do· J:to..; 
:sislc.ncià desfi'laram·, llianto d·o. 'l'.rll.)u..: 
uai de .W~1)ui·go desta cap\tal, con10 te_s- . 
tcimunJ1as. Uiria- apôs outra, essas tes. 
ternunhas; tdeiifi(Íc8.ran1 69 .meml.n·os da. 
<t uadrilha gestapeana d~ Paris, no tem
po da Ócupação . nazislà-, respons'avcis 
pelaS ·iitl;:;ões de Seus' marict0S,. du ·suai:) 
esposa;. do .s_eus' filhos. . . 

Os a.CtlSado·s no s·oxto <lia ,de s·e.u pro-· 
cc~so, jã. co1rie1,;a .. v.ap1. a n1ostrar sinais 
dl.3 fraéJucza, Cecton'do ante a evidencia 
lta.s provas apresenta.das contra eles. 

· Alexandre- .-VÚa.plana, fatn:oSo ''astro'' 
intcrnacional·cto ''íoot·,IJail" .e c1ue- é un1 
tlo:::; acusa"d.os, ouViu ·ortte1n acusações 
ti·o1ncnctàs conti-a si.. Nos printeiros 
dÚis do processo, Viilaplann. se apr~
scn ta va confiallte, mas onte111 acabou 
deiXando passar as acU.sa_ções se111 se
quer contcst.a.,las. -O inspetor l<'rancl1-y 
o acusou d<) ter sld'.o responsaveJ' v.elo 
assasslnio ele 200 v·atriotas no Uepar 
taniento de Dordonha, em multas al
deia~ dali. ,!,;sses ·infelizes - mostrou 
o depoente . ...:... fora1n ·n1ortos pela. -cha-
1nada .. Brigada, Norte-africana' '. en1 
unia 41ex1le~ição de punição" contra os 
'
11naquis·.· 

"Nada tive a ver co1n tsto" - avenu
rou-se, a êert.a altura, a d.izer VlllapJa. 
n;i -' slmplesnientc obedeci' a 01'dens 
doS nossçis chefe·s ·. e· pàtrões. ·de ent~ô, 

Uina outra· :testc_inunha, .unia mulher 
que·.cram Os a::~1n~es .. 
pat1·iota; contou ao· 'l'Í·ll,unal · como a 
''Brigada" à.tacara o pilha1:iL uma fazen
da., dàcruela area. Vl!aplana - frizou 
ela - entrara na .sua propriedade e 
d:tlt roubara 3U0 m 11 francos e todas 
as sua$ joias. Um jude_u, de no1no 
l3renner, ·estava escondido -nà (a.zen<1a, 
li'ora 1)re:so' pelos lne1l1bros da .;U.ri"i:~:a
<1a.u e éspancido. ACrescentou: 6'1,;u 
odeio os até.mães, 1nas o _qu~ eu poSso 
cllze,· ê que o alemão que estava com 
Villaplána era o melho,• dos dóis ..• " 
Proscguindo no seu dep0in1ento, 'disse 
.:inda a testemunha que, 'depois cio 
:i;a.que .(!. sua proprtea:ade, a· "brtgada'~ 
fazendas, n1atando ü111. hoinem en1 un1a 
vassara· -a fazér o nicsmo e1n outras 
delas. . 
-V111apla11a' contestou a a.cusa~ão ele 

ter · roubado 'dinheiro da testemunha, 
1nas esta n1anteve · sua arirrnáção· o 
lamentou, que os "maquts· não tives
sem apanhado Villaplana, para cxeeu• 
ta·lo 11or tudo ele quanto· de mal ii· 
zera na Uordon-Jia. 

Uma n1ulher, clc11ondo tambem, con
tou· que ela e seu marido tinham sido 
presos por: terem escondido dinamites 
e outros ,i'xploslvos na sua proprieda
de. ·Tarnbem essa. acusou Villaplaua 
de lhe ter ro,ubado dinheiro. ao qtie 

, . 
o acus~dO .. _~espondeu: uNa _verdad~, 
eu tiréf de você duzentos mil francos, 
mas deixei com você '25.000 francos 
para· levai' seu fllho ••• " 

Outras acusações de igual jacz · ío· 

membro. franc~s· <d~ 
justfçâ _'<lê . se" .. pàls 

1 
ram ainda feitas contra , Villaplana; 
r1ue:- tambe1n usava o. nome· .ae "iéne:n~ 
te Alex'1, 1101'ue alh\s .. t). -tfiul_o.· .q"uc: ·f'lC
prop1·io .se puser.a. -Cornl>r_O.v.ou•:-;é 
l;unl.,ém _ ÜU~.· O aeú~ado r.Í_ç~bgl'_à .. <,le 
uma . feita,. 400.0.00 .. fra.ricos, em . Pe1•1. 
guex, pa1•a · ;11ão·: · fuzilar \lll]à. mulher 
•1ue tinha . dctidá. , A. w·o1frla rirnlhcr 
serviu de' teste1nunha·.e·- conton_:!'JUe ,l,;1,. 

g·ara_ e.rece).>era Ó, rêcjb_~- ,.,:.:;,Xl,l,\apla
na dc'cl_aroú- que m~ntira .. E .nessa ~Is 
tura a testem unha,' . .Jevan tarrcfo:,se,. ,)i. 
rig·lu•se JJa.ra.. O. julzcJ)resldentc·.: .lllOS• 
trando-lhe .o recibo. 

0 capitã()· .lJené ·Dreyfll~ .que:·fô"f'1n'e• 
feito de u.ma pe,1uena cidade (.ii:poÍ1ês), 

·he1·Ói da. primeJra Grànde; Guerra, e 
cvnhecido ludÚsfriah:;,ta j11dcti, · coí,~ 
to~ a' seguir co1n,ô _Pier.r~~ Lavai, o :e_n
tão · ·pr~m~ir(>" 1niil-istro ·:"t.19 "gov~rno --:()·{i 
Vichy, se. recusp,rá a reçebe-lo; qua1Í·
clo oflcialment" lhe flzera .. uma, visita, 
mandando-lhe. apenas 11ma mensag·em 
nestas··'pal3.\!r~_s:· · · · 
nest«s palavras: "O ·sr .. de,·_e, ficar 
muito oatisfeito de poder escar,ar corn 
tudà sua pele Inteira .. ·.,., No 'cntan• 
to, pouco dépois o ·ca,pltão ·Dreyú,s 
íôra preso polos membro·s de uri,a·qua' 
drilha «uxiliar da . Uestapo .. e ~ntre• 
gue a esta., i\fals tarde, fÕcra 1iosto «m 
liberdade. Nesse ·1nte_rlm, pore.m, a 
quadrilhP.,.-·saquear.a. suá: caSa, ,t'"oubari.• 
Uo as farnosas telas que ·ele possuia, 
Inclusive quaclros· de·-valor,,: enorme 'cif 
Botticefll,' ·Delacrolx ,e Lenoh;, Jl°elos 
c1uais jâ, rejeitara 40 mllhões de f~a11· 
cos. Em ·t:itce disso voltara .à.lfres~a
damente a vic"hy, a se queixar a !,a~ 
vai, _q u.e· noV'arÚente recusa1;â-se a.· rC·\ 
cebe-10;_..a.penas, e. 111ais.-un1a.·vez, lhe 
1nandá.ra dizer; ein. curta._. e inCiSi\·a. 
n1ensagen1: '"Aviso ac:;, sr •. que, ,~esíst-a 
da rcc!àmaç1io 11a1:a a. resUtu !~1io de 
suas cóusas, a nâO ·ser Que-.-o sr.-_Quét
ra, um belo dJa, ser, picado pelos i;. 
ros de un1a nietralhadora,··.é'n1 -algum 
canto ·de rua .. -.• "· , · _·-. · . . 

. Ainda np proces~o de Alenx·ác1re Vil
laplana,· outrns testemun·has aj)resens 
taram comprovações ele· nietodos bar• 
bàros · usa.dos pela Brigada· Norte;Afri°• 
cana.. DePõs, el\tre otitros, ·xavier 
Alossandrlc, antigo .oficial, e chefe de 
grupo elo Movimento_ de Resistencla, 
o qual mostrou' que depois de barba• 
ramente espancado tivera'· de escolhêr 
entro se'r fuzlladÔ ou· seguir para á 

·Alemanha e trabálhar·.coínoi escravo. 
"Naturalmente- que :. não :-t,!nhà · o.utra 
escolha a fazer que a segu.nda ovor
tunidade, da quál ainda :PÓ~ei-ia V'Ol· 
tar ·co'n1 vida, um dia· •.• !', _vnàplaila 
procurou covtestar .. sua .-resp:,msabili
dade nos maus tratos '. á. testemunha 
e para mostrar . seu. poderio, daquele 
todas as suas afirmacões e entre a 
fuzlladf seus. d"!is filh.os diante .de. YO· 
cê e, em ~egulda você mesmo;. ;u · 
, No entanto, · a testemunha . manteve· 
todas as suas· ,af!l'lrmacliéii e' 'entre a. 
apróvaçilo.. da assls.tl)ticla,. grltou: 
"Você não . passa de um mentiroso e 
assassino". 

O processo contln ua, 

Matriz: Largo São Bento N .º 40 

·Distribuidores: Alfredo Serra & Cia. CA!llPlNAS 
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lrineu Gomes de Almeida - Rua 12 de Outubro, 191 
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Folhinhas para .1945. 
Otimos clichês 

· Papas emiiienies. 
e um resumo historico, do p~n,tificado'. de 
Cada exemplar -Cr;$ 6,00. 
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BRINQUEDOS 
Todos·poderão cons_tatar qu'C oferec.e111os os mais líndos 
brinquedos e bonecas por · 

{{ua Direita.162=169 Caixa Postal. 17 7 

Aproxima-se o fim da, resistencia niponica na ilha de Le~e ___________ .,.. __ __ 
Tropas americanas desembarcaram na Baia de · Ormoc; ultimo 

baluarte.·. nir>onico 
Q. G. DO GENERAL l\I.\C ART'HüH, 

(l'teuters) · - Anuncla,se O(icialmen
te quó as t'.or~a·s . .-·norte-americanas.·tts
tã.o conve1:gil\do s.Obre· Ormoc, .na ilha 
c1e .i.~yte, vindas de norte e ·1cstc. 

1",\.S UIF,DIAÇõES- DJ~ ORMOC 
Q. {;, .DO GENERAL l\IAC,ARTHUH, 

(Rcuters) , - Seg-undó o ccimunicaílQ 
deste Q, · G. as fo1:ças japonesas enclll'· 
ri1aS eStã'O nà -itninencia õe se.rem. 
nnl<iuiiac1as cni Ormóc. · · 
OS DESE~llh\H.QUI-:S · AJJERICAXf)S 
Enl ORMOC SURl'REK'liDERAM OS 

. 'NIPONICOS 

A .BORDO.· DO ~A VIO-CAPITANlÜ 
DO CONTRA,ALMlHAN'l'E, S'!'HU
BIES, NA BAIA DE ORMOC, (lleUten;) 
·- "Cohseguimo's apanhar o illimigo tão 
surproeÔ;.quanto dcscjavamos" - àe-

1 . . 

' . . -
cla1'ou o: major-gerierli.l .Andrêw· B1'u• 
ce,, ··veterauo da cainPa'nha d.e· . Guaiú, 

.que comanda .a 7_7.a dlVlsãô, · quando 
Se pi·epara.va par~, .~~~~er. ?- ._te1~rà, · 1~
i:io que· a _ínalor parte ele ,:rnà. d.!visào 
rôra ·desembarcada a 8 · milh'as. ào sul 
de Ormoc. . .. . . . . 

Ess:i- .surpl!esa.!!cou patenteada. pelo 
fato ·dos desembarques tetem 'sido efo
tuados virtualrnen.te .. sem· 01;osição. A 
tiritlleira vaga. pisou _eín:: ter·ra ··ás. 7 hq~ 
.-as da' m'anhã de . onfé.m,: depois <l.e· 
c~.nvén,ent~. bom.~artjeio. -d·e_ ~-'ipnti~·~ci_~ 
n1ento'" ·tevado_ a:: cabo. pÔr_-cons"ídcra\1el" 
for~a. ct.é desfroiers. ,i,;.guu:!a i>or cle
vastaclo, .fogo de "lança-'{o-gúetés" das 
embarcações ·de assalto. . 

Como tle costmne, no · iJtincip~o ·f)ou• 
co se poude. ver através. dà· .cerrada' 
uat•_ragem dos foguetes que. cobria ·C8,• 

r-·-·-·-·----·---·--·-·-·-~·-·-~--, 
. 1 JUVENTUDE FEMININA CATOLICA., 1 
f , MaiHot "Distinto'' 1 

Elegs:ncia, Distinção, Modicidade.· Pará mo~as e criançâs. 
Em. jersey de lã, nas cô'res: azul rei, vermelho, grenat e terde • . ii 
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Os russos a 25 quilometràs de Budapest 
Acesa a luta em todo o setor 

Cidades capturadas 
hungaro 

ESTOCOLMO, · (Re1:t;lrs) - As. forças 
russas avançándo pelo nordeste, estão a 
cerca de 25 qúi!ometros de Budapest em 
vach, segundo uma Informação germa-
nica. · · 
1.1!:FORÇOS RUSSOS LANÇADQS. A 

LUTA 
ESTOCOLMO, (Reuters) - A radio 

. alemã anunciou hoje que os russos ,es• 
tão lançando reforços através do Danu
bio afim de ampli:w sua cabeça de pon
te a oeste da ilha Chvpel, imediatamente 
ao· sul de Budapest. ' · 

CAPTURADA LEPSENY 
MOSCOU, (Reuters) - .A11u11cia,se 

oficialmente. que a.s tro1ias sovieticas 
i:apturaram Lepseny, cerca de 5 quilo
metros ,distante da extremidade nordeste 
do lago Balaton, na ferrovia que se 
liga com a .Unha.procedente de B\ldapest 
e que vai at.é' Viena, 

sas de Sargosel, localidade situada a . 32 
· quilometres )este de. Lepseny. 

C01'1Ul'ÍICADÚ RUSSO 
~foscou, (Reuters)' ..;.. ·o comunicado 

do alto coma-ndo sovietice informa," Dü• 
,ante o dia 8 do corrente nossa$ forças 
na Hungria continuaram sua o_tensiva 
entre o, laga ~alaton e o Danup!o, tlO 
curso da · qual ocuparam' mafa.· de 40 ·. Jo- · 
éalidades habitadas. Entre . as cidades 
ocupadas Incluem-se varlos entronca,men- · 
to's ferro\'iar!os; ·. inclusive ·. o· de Og 
Lepseny. · 

No setor .entre o lago Balaton e o rio 
Dravá,. nor;sas tropas ocuparam .30 loca
lidades habitadas, Nos demais. setores da 
frente continuaram as ações locais. Du
rante o dia 7 de Dezembro _nossas forças, 
em toda.s as frentes destruli-am 33 ta11- . 
quei;. e dei-rüliaramº 3 aviões" ..... 

da polegada de terreno, por onde pou-· 
co depois avançariam· os. soléla.dós 
uurte-alllericá.nQ~. , 

No· n1.eto· ela · C.innacei_fa, as embarca• 
ções· a·os variados·. tipos encostar-a111 
sou ,i pi'óteção d~ fogo dos: d.estroters. 
A un ica resposta 'dada pé!os japone
ses a tódo. esse deyastàdor fogó· 110.r
LO-ámericano foi o ro·go. aberto por 
u,n canhão. contra' uú1 destl'oier que, 
log;o. co1n · alguns· can·ho.'naç9·s,, fez'· ca""'I 

., lar, aquela' débil. e quasi nominal l'C• 

slstencia. 
·C.o.ntava.-sc que haveria neéessidn-. 

ele 'd·e fazei· em duas: hofas o·s desem•"
uarQ.ues . de vi_ve-res. e' ·riufniçõ~s. para. 
as . fotÇas <1:e -as.sal to~ inas na verdacle 
o com boio (icoti ao largo da caber.a 

·.de_·ponte durante cerca de 4 ho·ràs, ~crú 
que tivesse surgido qualquer oj,osi~ 
gão inimiga digna do ·ser Ie,·ada cu\ 

conta. . · , 
c·olltudo, logo 1,1ue· o co111bqio se~ pre- · 

parou para en!rentar a viagem de re~ 
g·1·_etiSO, o caso m u.dou de· figura~ 
i\.viões japoneses entràra.111 en1 ·Jt~ã.9 
e. ·segundo a ·expressão . empregada a. 
bordo dest~ n.avio-·capitanea, as ••·coi-

·-s·as -·ficar.a1n pretas". 
A vattir de .então e durante O hol'as 

· est1.ven10s sujeitos a ·aUHJues aereos 
"quasl conLlnuos,. levados a · catlo C01ll 

térrivel impeto. não obstante o· mag~ 
nlti~o esfoí·ço dos pilotos dos , aviõ·és 
_qµe . -no~ p_rot_~g-lit:111 .•... 1)articnlarn1~nt~ 
os '_1Lightnü1gs", ·que flet'rubaran1 ·nacla. 
menos de. 40' aparelhos·· inimigos.. · ;\ 
barragem àntl-aereá. · '- ··ciue foi tam
uém sob.er.ba -- e!e,·ou . pará 1)2 o to• 
tal 'de aviões japones.es que foram fa· 

. zer · compatÍ)1ia aos peixes. do ÜCê:l.• 

no Pacifico. 
., -ini111igo, ·contudo, co_nsCg·üiu, àa-

·ni.fiCar um destroler e ll1ll pe'Queno 
cargueiro quL teve d,e ser, _afu·ndado 
pela nossa piovrla .. attilharla. 

A d"sesperada teu tatl\·a 'dos jà!>o.,: 
tteses (Ie · clispersar - O co1n0olo ·cotiti~ 
li liou ,Jurante· a tarde e noitinha, coJn · 
lnterv.alos, até que a escuridã_o notuf. 
na, · ofereceu prÓteÇâo baSta.11.te pa.rà 
que ·nossos Uavlos. ~avcgaSSein' .a to-

.· da· à vclocldÚ.dê co111 a esperança· de 
évltar riovas perdas. 

.o comandante <lr> nosso comboio 
que · se · compõe de · cmbatcacões de 
üe.semh3.~<Jue'· dos ·mais var\ados·~ tlpoS~ 
com·· uma escolta de destrole'rs · - ê. o 

· con_tri,t-almirante · Arthui: SLrubles, <!Uli 
foi chefo do li:stado-maior elo comàn, 
do (!as força:;; anfiblas. de descmbàr-. 
c{ue ~~ ·Norinandia, . •. · . ·: 

O fato ·do lnimlg·o ter sido apanha• 
<" de Sl:)t':IH'esa ~ deveras notave~ por .. 
quanto o comboio navúgo,u pelo me-. 
nos metade. de sua rota de 180 mi
lhas através de a,guas. que, segundo 
se Supun_ha: estavàm Sob cü"nt'rolé· · da 
a viação nipon i~a. - (De John · He11ry, 

. cOrreSPoilclen te e·specii1 da. "Heuter.s")_, 

. . . TAMBEM SARGOSEL . 
MOSCOU, (Reuters) - Foi oflclahneri

te anunciada a captura pela.s tropas rus-

DESMENTIDA A RENUNCIA . 
CONTINUA . MUITO SERIA A · ~TUACÃO 

DE -FRANCO 
LONDRES; (Heuters) -· O embaixa

<101_. espanhol, sr. Sangroniz, decla1•ou 
que é ab_solutamentc falsa à noticia 
de qu~ .o .general, Franco -re_nuncl'ou. 

Serão inqueridos os novos 
f uncionarios · da Secretaria de 

· Estado norte-americano 
WASHINGTON, . (Reuters) - A Co

missão de Assuntos Ext'eriores do Se· 
113.do, de.JiàiS de 'Prolongada ·réllil'iã·o, 
decidiu .que a· partir de 12 _de dez.em· 
bro ser!í,o inqt1eridos · publlcamen te os 
srs. Joseph. Grew, nomeado SUu•secre
tarló' de . Estado, e Wllllam Clayton, 
Arcbibald MacLeish e Nelson .Rocl<e· 
feller, nomeados à;ssistentés do secre-
tario de Estádo. ' 
_ A apr0Va1:ão dessas. nomeações fol 

· adiada . atê qué os nomeados sej;i,m 
ouvidos acerca .de sua atitude em face 
de certas questões· de poUtlca exter• 
na, eomo :i;lranco, . o regime de . Vi• 
chy, etc.· 

A decisão de·fázer um inquerito pu-
. bllco foi, a.provada praticamente por 
unanimidade,. segundo deélarou o pre
,.sidénte · da · Comissão, senador Co. 
nally, • 
· O. lnquerlto. será. 'iniciado. com. ques• 

tões · ttpresentadas pela Comlssiio ao 
. secretai-lo de Estado, Sttetlnlus. · Em 
seguida," cada · um dos nomeados· prés

: tara. se,ll.lf il~P~l!llll.11,t~!il. 1!!!.«;__e1:1el:v.a .. 
. mente. , 

POLITICA NA GRECIA 
A1'ENAS, (Retiter§) -· Foi <livulga

do nesta éapltal o seguinte comuni, 
cado oficial: · . 

"Um n.ovo setor-. da area da. cta'ade 
csUl ser,'lo limpo. l\Iais de 900 · sol· 
dados o oficiais· rebeldes · foram .cap• 
turados e entregues â.s autoridades 
gregas. Noventa por cento' dos rebel, 
des estavam vestidosi como civis e in
clplam-se tambem entre eles ·.certo n.u• 
mero de mulheres. Os .rebeldes fo
ra,m libertados apôs terem, sido .. de.sar
mados. A malor·parte .das. armas .cap
tu·radas eea. de or.igem ·alemã, 'e 'italla• 

-na. _.Os ataques, não proyori~dp_s, -con• 
'ti-a tropas brita.nicas estão aumentan
do, eº" rebeldes declararam.sua lnten• 
ção de manter co·mo prisioneiros 
os solcladós brltanlcos · e gregos cap. 
turados. Segundo · Indicações prece• 
,cientes de, fora da; capital, as tropas 
~-ebelde·s ainda estão. vindo em d!re
tão a Atenas. Não exlst""' '>Utras ln
formações sobro ·1rrupcão de luta, 
alem ·das que se travam entre as var• 
tes adversarias em Drama. 

As 'medidas de socorro ·toram para.
llzadas pela greve geral em· Salon!ca. 

Bombardeadores inedlos da R. A. F. 
·1aiiçaram '·panfletos nos subur'bii>s de 
Ate.nas· e ·realizaram· vO.os de" rec<>nhe~ 
cimento nas proxlmldade·s da· cal)l
tal._ , Em apolo âs tropas . brita nicas 
e g,egas, caças bombardeadores e:ca. 
cas atacaram postos de metralha!)os 
ras e de mortélros dos: rebeldes· no~ 
suburbios\te Ate11as e. do Pireii. Três 
de : nÓSBOE .avUles. fÕràm. ilanlficadoR 
pelo fogo das armas de pequeno. por
to dos re_beldes. ·Oa aviões , da. for. 

ça area grega não tomaram parte nes• 
sas operações, mas continuam a 
apres·f-la.r a retirada germànica·. 

A. l•'t.•Mi,; ROlliDA A.'l'ENAS 
ATJ<:NAS, ( Heuters) - .A fome fez 

hoje com que centenas ele atenienses 
at_e1nortzados saissem para as rµas, ·â 
procura. de alimentos. · As balas dis
paradas .pelos franco-atiradores oiin, 
da sibilavam. procedentes dos telha, 
dos, . e podia-se ouvir o. pesado fogo 
das metralhadoras. ' 

A. organ lzacão de socorro brita.ui• 
co,americana e8tá enviando allmen• 
tós p.ara o. g-r.ande hospital, eompjeta~ 
mente cheio, para onde foram levados, 
desde domingo,- 250 feridos de. am
bas as pa.rtes, inclusive homens, mú
lh'eres e crianças. De cada qU!nze 
crianças feridas, quatro morreram. 
OS DERATES· · NO l' ARI,AMENTO 

BIU'l'ANICO 
LONDRES, <Reuters) - O sr Anthos 

ny Eclen, encerranclo os debates ,M 
hoje na Camara dos Comuns sobre a 
Grec1a, disse que seria um rantasti
co disfarce /los fatos ,]escrever o go• 
verno grego como um grupo reaciona• 
rio~ · ·acrescent:tndo que ,s.egundo sa
bia. todos os 24 membros do governo 
erà. republlcanos: 
. O ·sr. Eden ilisse que os ministros 

ela "Ea.m''. tm;lstlam na desmobiliza• 
çã<> ·das · unidades regulares gregas, 
mas desejavam manter suas -pr_oprlas 
briJ;adas .. 

"·Por esse motlvt> " não por quais~ 
't1ler . outros. é que · ~urgiram as lns• 
'tru~ões ou conselhos do g0Vcer1>9 bri• 
ta.nico". - acrescentou ·o sr. Eden. 

. I • 



____ __._ 

Damos. o nosso mais . illteiro apoio as 
vigorosas declarações feitas pelo sr. 

.wlston Churchlll ua camara dos co
muns, acerca da expansão sovietlca. o 
grande perigo pará. o mundo, abatido o 
nazismo, é o comunismo. E ó absolu
tamente necessario que a Europa reaja 
{lontra · a . Invasão da heresia vermelha 
llo · mundo ocidental. 

* * ·* 
A este proposlto, devemos co11Siderar 

aumamepto significativo que as ttopas 
soviéticas, em lugar de atacar territorio 
germanico, estejam "passeando" pela 
bâ~ danubiana, e pelos Balcãs. Porque 
.esta lentidão em abater o nazismo? A 
explicação· mais lmecÚata e mais evid,m
µ. é simples. Existe para os sovietkos 
·o ~mpenho de colocar sob o tacão de 
,:ma bpta os povos danublanos, com o Jn
tuito de fazer deles uma zona de in
jluencla depois da guerra. Se o nazis• 
lDO caisse neste· Instante, a Austria, a 
.Hungria, . os Balcãs recobrariam sua ln
dependenc!a. Entretanto, se a Ru.ssia 
<JS invacilt' antes da paz, quando reth·ará 
<la.li sua.s legiões? Eis o grande pro
bl~nia. 

Ha alguns e,nos já, São Paulo tem a 
. ·.-erítura de hospedar ó Revmo. Sr. Pe. 
Walter. Mariaux, diretor do sec1-eta1·iado 
geral das Congregações Marianas em 
Roma; Dotado.·'de lntel!genc!a e cultl1• 
:ra. Invulgares, o eminente Sacerdote, 
amigo devotadlsslmo do Bra;;il, e um dos 
elementos mais representativos da Com
pan_hia de ,Tesus no mundo. inteiro, vem 
consagrando seus esforç~ para a !or
mação dos jovens . congregados Maria-

C Cnnclue na l!.• oag,) 

Bodas de ODro Sacerdotais 
Çoinemorar.i tio proximo dia 22 as 

J1od.as de ouro sacerdotais o ilustre 
Sacerdote Meus. Jo·sé Joaquhn Gon

. çalves, que foi por multo tempo cura 
· clá · Catedral de Rio Preto. l\Ions. 
José Joaquim Gonçalves, que ha lar
gos ànos .vem trabalhando no seu sa 
grado ministerio conta com inume-

... rcis ailmjradorés e amigos, aqui, e na 
clda~e d& Rio Preto. 

·o· Jubileu Aureo do Revmo. ]\Ions. 
José Joaquim· Gonçalves será come. 
mo,:adc: em Rio Preto com gramlcs 
festividades. 

Diretor: ANO XVIII t'LlNIO COR~.11 DE OLIW!RÀ 

Transcorre a·2r, do corrente o 
jubileu de prata episcopal çte· S. 
Excia. Revma. O Snr. D. Bento 
Aloisi Maselfa, Nund,q- ,Aposto· 
lico 110 Brasil, e Decano.:do- Cor~ 
po Diplomatico acreditado· jun, 
to ao go~é~rio · da Republi~a~ : A 

efemeride aprésentà~se, . _pelos. 
inumeros titulos de benemeren• 
eia que exornama; pessoa do'ilus
tre prelado e diplqm~ta, como 
das mais expressivas para o 
mundo · catolico brasileiro, 'que 
se associará ·iritegralmente á sua 
celebração., De fato,· póde afir-· 
mar-se que S •. Excia. · Revina. 
soube conquistar ·· uma pos1çao 
a bsolutainete. singular µo· cenario 
nacional, firmand.o · ~ · elevando 
cada vez ffi?-ÍS O prestigio da 
Santa Sé em todas as eSferas da 
vida brasileira. Porém, de modo 
todo . particular, é conveniente 
recordar, nesfa oc~sião, .tudo. o 
que deve o movimento catolico 
de nosso país' ao zelo itifatigavel 
de s. Excia .. Revma. Neste sen• 
tido, não é ·exagero' dizer-se que 
S. Excia. Revma. teve e tem par
te principalíssima no surto de 
actividades que se ob!lerv.am'nos 
meios católicos brasileiros, . É 

preciso que os brasileiros saiba1n 
ver, sqb o desabrochar de 1 for
mas novas e ,sempre, mais pu· 
jantes · da vid.a religiosa , entre 
nós, a figura inconfÚndivel de S. 
Bxcia. Revma., cúnl'o, uni de seus 
mais destacados fa.tores. 

. . 

,;/ 

· .. 
. São. Paulo. 17de- Í)ezembro<de.,,194ÍJ!'~'- -
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Diretor-Gérente: · . : 
1.: ' ~ NUM. · 64S :F.RANcisco MoNTEmo MACHADO . 

,,., ' ' ,-.,1 \ , ' • 

. . -·~ ·'. . '• .: . 

st~,. ' Niineio : A~osf olieê 
Aviso · dai:uurta <MêtropoJÍtána· 

; ;1 I' , .. \ J • , 

Revma.- o. ,or~gahizador,.e Diretór. 
des.ta Oô~a,."cfandÔ~Ílitis esfatu-
tos,'-di\ri.diirdo' _;s 2:Ônas,Aé ... 'tráha~.. · · · · : · · · 

-! -'.A>:prbposifo . da gr_ata : cfemé~, 
lho -eJÍi :seis ,regiões, ,efacônrpa; .. ··· ricle, a CUriá; Me,ropÓlltar:ià de 
nhando, coni O n;aior füteressé O" . ·'•São''P~úl~féz~·bàixar;aeín.;d11t~t'. 
se~ .d~senvol~im~1itó,. regosi)an".', · 'de· 14 "cl.oi, córr!'rité,',é'iSsó~, ··ni:l'f · 
do~se é~'m':cismagriWcos\rêsul:.,:\. mero:;?s, o,s.egllJn.te aviso!- ·· 
tados ·que vão sendo;~l.canç_;_'dos. .. "0 ·E~mo. ,e Revn,o, Sr. Ar~, 

A CARREIRA DIPLOMATICA 
DE S. EXCIA; . 

Desde o anoqe 1905 o Snr .• D. 
Be'nt6. Aloisi Masella está ao.ser~.· 
viço. da Sécretaria de .Esta.der da 
Sta. Sé. Em 1908, S. ~xcia. Rev 0 

ma. foi nomea:dó Séere~àri_o da 
Nunciatura, emr Lisboa, sendo. 
posteriormente, Clll 'fev1:reiro d~ 
19i:4, promovido a Auditor. 

Em 1910, estando aúserttés' · 
tanto o· Auditor como o· Nuncio, · 
estourou a Revolução .que der
rubou o regime: e instaurott: um 
goverúo sectario · e anti~clerical. 
Nestâ difícil conjunctúra, S. 
Excia. Revma .. port_ou-se. com 
rara habilidade. na.•defesa dos.in~ · 
teresses da Igreja. . 

. É interessante- 11otar que fot 
durante a passagem de s. Excia. 
~evma. na Nun:datÍira.,de Por-. 
tugal .que se deram as nÍÍiagro
sas aparições de Fatiína. 

NO·CHILE 

·Promovido-para a Nunciaturá. 
do Chile, S. Excía. Revma. 'dei~ 

· xou, naquele pai:;, indclcveis !iig~ 

ecbi~p/ ~~t:r,o'polrtan~: : c;áip,ú;' 
nica :ao· Revmo. ·.Clero· •secular 

' e ',regular' é ao.s ·.· fiéis . cio' ;are~-. 
' bispà~o cjile,', â<>s 21 ·ifo 'co~re~;" . , 
te, o · Ex.m,o, .. e Revmo. Sri_.E>.,j 

, Bento. Aloisi .. Masella~\<A,rçe, 
: bispo. de :éJssaréià ,d~ 'M.aufJt~;., 

tJ.-cr• ,< oi• ' ' (_.,; •,,_-~,º,:",,"7•LJ'.t:;,P-.',;:~ 
··. nia, e DD> Núl\Cló Apostolfco"íí~f . 
',Brasii;. c'elêbrârá. ·o Jublleo: de , 

, prat~; episcopal. · ' · 
rilàscÍdô.iéin,:Pontecorvo. (!ta

.· lia)~ ao~ J9 c;le Junho de 1879, foi 
; eleito É31spó a 15 de clezenibro' 
'.de 191~ e. sagrado .à ,21 clo.:ines
.mo · mês, e ano. De.sele o, ano dei· 
1927 sé . encontra· no · Brasil ge· · 

'rindo os' migo~r<>i ela: Santa Sé. 
. ; ij,ão se faz.• mist~r. ençó~los 
, ã pessoa ele· S, , Excia, ·Revma.,, 
'· pois que é· po·r derhals· corihe~I,· i 
• . eia,. !'m, tóc;l,o o. ~ras.11, ,:suà ·atjvf .. 

clade es.clarecida; · ponderada ~ 
~fecunda;-

0 Sr. Arcebispo 'Metrópbllta. · 
.no. cleter~lna que se façam. rie~ 
se .c;l.ia; e~'~oclas.as Igrejas parô. · 
quia:s,; · c>ratori.c>s- publicos. e 
·senif-pu,bllc·os, 'as 'possiveii; SO• . 

.le.nldacles, .para ª·: cóm!imoragão .· 
"e• tão glo.riosa data; e. aos fiéis 
vivaménte ai:onselha que .façam. 
c.omunhão e ri,'uitas: preces pe: 
Intenção. do Exmo. ·~ Revmo. Sr. 
N.unci~ Âpostolico, . 

., .,1Fl!~ }_e_',s1:1a ativid:adê.· 

Marianas a S. Excia. Revma. o Sr. 
Arcebispo Metropolitano 

. ·um índice exp1;essivo do in-' Guamá, · 1Ma;a:jó, Rio .. : Branco; ;"e1rciímento,' que ve.fii torn:àndo·o 
Realizou-se, domingo pai;.sado, com 

grande solenidade, uma assembléia ,;e
ra! extraordinaria da Federação <1rrs 
Congregações Marianas, sob a honrosa 
pri>s!dencla de S. Excla Revma. D. Ca r• 
los Cannelo de VMconcelos Mota, 0D. 
Arcebispo Metropolitano. O teatro Mu
nicipal · apresentava um a.specto festivo, 

. estando a ·grande sara transformada num 
ambiente genuinamente mariano, com 
grandes quantidades de bandeiras pen-
dentes dos camárotes. ' 

·ocuparam lugar à mesa, no palco, fi
namente ornamentado, S. Excia Revma. 
? Sr. Arcebispo Metropolltano. o Exmo. 
e ·aevmo. Mons. José Maria Monteiro. 
grande numero dt sacerdotes e elemen
tos representativoo do 11osso laicato. 

O Revmo. Padre Agostinho Mendicute, 
1)D. Diretor da Federação das congre
gações Mariana.s. ao fazer a chamada 
ieferiu-1,e à piedade mariana de s. 
Excia. Revma.. D. Carlos Carmelo, que 
.li t~bem Co11gregad9 Ma-riano ha 40 
anos.· , 

S. Revma,, depois de falar sobre a vi
da exémplar do insigne Congregado, àe· 
clarou ser ele O Congregado Numero Um 
de S. Paulo. pedindo , S Excia Revma. 
se dignasse receber naquela solenidade 
a fita -azul que U1e era oferecicJ,1 pela 
Federação da.s Congregações Martanas 
de S. Paulo. Sob vibrante palmas ca 
asslstencia. S. Excia. Revma recebeu a 
ins!gnia de ouro. com•à··1magém de Ma
ria Santlssllna, pendentf' da fita azul. 

Depois da execução de alguns nmne-
. ros dé canto, a cargc, do excelente coro 
éla Federação, o Revmo. Padre Mendl
cute, tecendo justos elogios ao Elxmo. 
e Revmo.· -Monsenho1 Jo.sé Maria Mon
teiro, declarou ser ele o Congregado 
Numero Dois de S. Paulo. rnzão pela 
qual pedia licença para. lhe entregar a 
inslgnla côm 'que a Fedewção pre.stava 
homeriageln aos· Congregados Marianos 
(!e S. Paulo mais altamente colocadcs 
11a. escala hlrerarquica. · 

·Novos O:umeros de canto f!.zernm-se 
ouvir,. te~do. sido muito aplaudidos .. 

Prosseguindo na chamada. o Revmo. 
Padre Mendlcute foi nomeando as va
ris.s Congregações filiada., i Federação 
que. em sinal e.e presença, proferil·am a 
saudação - .Salve Maria! repetida em 
coro. pela assistencla ~uMe todas i,.s 
C(!~regações se. fizeram representai·. 
sendo muito grande o numero de con
gregados que enchia· o nosso teatro ma
ximo, o · qual ·a.presentava um ·aspe'.:LO 
2.graclablll.ssim·o, pela profusão de fitas 
-azne& 
· O t:\Cvmo. ~dre Diretor · da Fcdera

çã.o, · ietnbrando ·os frutos produzidos r,e
las. Congregaçôe/l. n;en~ionou os Sacer
dotes rsccnterpente ordene,dQS que na
viam !)\lrtencido, às . fileiras ati,vas , do. 
exerclto•c!e ,Nossa ~nhora, 

Para saudar o Exmo. e Revmo. Sr. · · • · · · · · . · .. . · · . 
ArcebIBpo Metropolitano usou da· palàvr,i. cremento d_o catolicismq rio_ Bra- Xin'gú; Jtiruá/Diamantina, Cha'· . 'ilós'so. país ·conhecido nos aJtós 
o Congregado dr. Alfredo Buzeide, que sil, durante a gestão :do Siu:, D. pâda, GttaJará 1\firiln, :P~racalú, ·. éir.culos tu]fürais 'dÍt lgl'~j<i ao 
~~~re:;~r:n: E1c;~t5t;:é:~eb::~eº~ Bento Aloisi Masella,,i é da:dcí . Jat;í; pà)1n~,r.-'Pinh~íro,,Vacaria ~i~~Sllj.O.\~Illpo: que fo'nha'. ~acer-
tropo!itano a· homenagem d~ Congre- pelo, desdobra1~1ento das cir.cmí.s- c/l'ocanÚn!i. · , dotês de preparo t9do especial. 
gados Marianos de São Paulo; salientan• · · · . . , 
do, sobretudo, 0 papel da. Federação Ma- cnçoes · eclesiasticas .. É assim O Brasil <leve a111<la à S, .Exc1a. S. Excia; Re-vma. te111·de111011s• 
riana na defesa dá fé no Brasil. o ora> que, pelo atual Nuncio Apostoli- Révtna,' tllll ou\ro. inestimável . trado, ,por todos osinodos a sua 
dor reafirmou a Incondicional obedien- co, foràm criadas as s_eguinte.~ . servi. çc/:. a iüstalaç· ão :elo Sein_ina- <ledka .. ·ção.• ·. ào Brasil'. Bis ta dizêr. -eia dos ·cougregados ao seu Pastor, · ter-
minando por ·pedir a D;.Carlo.s Carmelo Dioceses; Bonfim, ÁniargÓsa, ·1:io. Brá;ileifo i1p. Rorn/i,' vérdà.~ se quc··s; Excia.' &~1. percorÍ'ido 
que desse SUM 0rdens, pois os congre-· L.e.01Jo!dina, Oliveira,· Jàbo_tica~ . deh'.o. . rrtonun1e11to arqui_tetoni~o ,o terr.itoriÓ na. cionál 'cn1 tÔd~~ ;is 
gados ·estavam. prontos a cumpri>las. · 

Como s. Exch\. tives.se outros com- bal, Assis, Rio Preto, Lar.ena, e C(:nfro ,de fqrmação a mais apu-· .dire.ções, tendovencido ;t.s maio-
promissos naquela mesma tarde, 0 Piracicaba, Caxias (Rio .Grande -rada. e_. eficiente ·para-' os, 1·ovens ros distai1cias afim <le estar pre
Revmo. Pad1-e Mendfêute anunciou que 
não seria !Ido o relatorló, ficando .para do Sul), Caiéó, I\fossoró, Límo· cit{e· segueni a vocação sacer<lo- sente onde o seu desvelo o exi-
outra oportunidade a apresentação do eiro e Caxias (i\Iatànhãa), E tal. Nãó será·liece. s.·~a_r_. io éntàre-, gia. : ; ' : 
programa de marianismo à sei' .ainda cte- . 
senvoJvldo. tambcm as seguintes Prdazías: Cfr 'a' impOr~ai}éia-' d~.te em~re:.: Poucos brasilefros:.conhecerão 

Para encerrar a-brilhante sessão usou ~-~----·-· _. _•.,.· __ . _.i . . . . ., , 'tão.bem o 1eui.país con10;0' Snr. 
da. · _pà.Javra D. Carl~,s' carmeló/ · que, ie - ...... · · ·--· " ·. ~· · , ·· · ·- .. _: · · · 
referiu ao g1·ande prazer que lhe propor- e· . A M A n· ·a ·E·· e L-' E s· · 1 A,s· T 1 " A D. Bento Aloisi Masella. 
clonara aquela -reunião, polt sendo de . • . . · · · •. · . ·. .· . '. .: ·. K·'. · . \J O 'seu 1m~r pelo 'Brasil, ~on-
modo especial devoto de Nossa;. senhora · · , · 
estava bem. ·entre os ma.rianos. s. Excla. g·.:o·. ·R•I· ·o.· , .o· ,_E· .. .. _J· . .. A·. ;_N\ .. E·l-.·e·· o· tudo,, si.e: 'manifesta especial-
Revma. lembrou o dia feliz dé ~eu ln- mente ativo:~o .cuidado qu~ tem 
gresso Ra Congregação Mariana,, ha 40 · - , .. ' · · · ·· .. · .. · ·• · · · · · · · 
ªªºª· e disse que Jamaki .. abandonara $tiª A V . 1 S O. . N.,, .. 4· 3., 4. . .. ;,:. ll~~str,à1o . pelo e deserivolvi_men,to 
medalha de Congregado, exibindo. mes- ' ' .... /'., ; ' '.i Aa._Obra da; Propag~_ç_ ão da Fe.,. 
mo a preciosa re!iqula .que o vein ·acom• ;.,. ' 
panhando durante sua vida. s. Excia. Jubileu· Episcopal Ido· .Sr. Nuncio -Apostoliêo;?rt, ,f > ,Não h?-verá brasileiro que não 
Revma. apontou como uma da.; razões . . . . ' ... , . : '.: ., .. : ·' ,. · .. :1, .:ti·,~·. ·éoinpteetrdâ o:~lto alcance dos. 
de seu esplrlto mariano a grande devo• Celebrará, em 21 do corrente niê~. vin- , · .. 3). No. ,dia .21, da~· jubilar, c~I~i;tm- · 
• d d i , Ma ia s . . ·'.·.e'n.ip'i:êendimento. s. destinados: a çao e seu sau oso· pa · por · r an- te e cinco ,anos de sa,gração episcopal, , se mlssiis ~ .. !l.omuw,.ões, geráis dos.,fieis, 

tlsshlla dando a tOd~ os· seus fllhOs um sua Ex.celencla o Sr. D. Bento Aloisi ·. segundo·all.il,ltei:iç'ões de··,Sua "Excelenci.i, ; 'civilizar ós no:;;'sos iÍ1digenas/tra-
nome que lembrasse Nossa Senho:-a. ·Ma·se!Ia, iN. u·n· elo·· ·· Aµ· ostoliéo, n._o·._· Brasil: · nàs m. átrlzes,"1tl,' se 'poosivél, · em té>dás 'as· · · ' ' ' · · · · · · --) ' • · · _ze .. 1r1o_-os.pa. r_a o s_eio. ·da comun_i-. Afirmou que fazendo, questão de. jun- Só a razão de. ser, entre nós, sua Ex· : 'igrejas: do ;\;rcébispado. . \.l 

tar a seu 1.o nome o de Carmelo, quando· ce\encia. Revma.,, cÍlgno ,-epresentante. tia' . 4) /.l'anto,,para a solene. Mislla:,Pon- d~d~. nacional: ·Pois ;tinda neste 
lança sua assinatura· em qualquer ,do- no.sso santo Padre, papa_ Pio ~II, fora tlfical, .às 9· horas,· na. igreja do Mos- -po_. nto_. 0 Sr. D; Bento Al_oisi Má~ 
cumento, é porque dese)a que- a. Virgem wtante ·para,uma festiva: c~!{braçi.o da· , teirô de··são:::Be1ito; •como para ·o,solene, 
participe das suis ·decisões é. colaboi·e tio tão a.w;plciosa data; , Juntamente.• côm Te-De'.iun, :às· l7 _ !1oras, na.. Màtriz da selÍa lé benemêrito : . foi s. Excià. 
governe da .. Arqúldlooese. S. Excta. · este i:hotivo de fé, porem, ·,outros · exls- ·candefar!â;,0 que: sua . Excelencia · ·o sr. 
manifestou grande' satisfação· por pàdér tem de perfeita·justiça, par~ C!lÍebramo.s Nunclo cêlebrará, na festiva data de seu 
contar com Um exercitó tão forte e tão a!~remente , 0 . jubileu episcopal do Sr. · Jublléui' ,flcà,ín !1esde , lógÔ · corivocà.dÓs. a .•. p' ·1·0· ·· ;x· ,·,.· .. ·· m•·a"n: ·1'fe.-·s .. ,·a· ·. ~·se'- . e· ·o·n· tr, ... a 
bem armado, na Arquidlcoese. \}ara- lo-· o. Bento. Alôisi Màse!la, · pois não é pe- com~!)er,. o .'Càb~o Ml!tropo!ltano,· a I' 1 
das as realizações quê boúver por bem quena a soma cte. relevantes serviços .J)Gr êoleglada,'--de Sãb Pedro; ·cléro e, semi~ · · 
promover pará a,· gloria de ·Deil$ e· de Su!l, Excelencla .prestados à' ,Igreja_ :,o . nario .daArqÚidioc'ese. ·.. .. •. certas .. teorias· . medicas . 
Maria Santlsslma. As.sim, · no cênte- .Brasil, inestimaveis serviços · que; . ele ·5) ,Para. 'a· ·recepção que, no Palaclo · 
nario da definição do ·.dogma··da Imã- qÚalquer maneil·a desejaria.mos agraqe- df NU:nciatfu,a. A~,stollcà,: ditrá Sua\Ex- A. agencia de 'informações do Vatida
culada Conceição· um 'l'rai:ide·· é~ngre5- · cer, ·com O testemunho publjCQ do. !tis- ~1enc1a;.no dia, .. 24, ,às .. J5 .llOras, ·estão;. no revelou que: Sua Santid.ade o Papa 
so martano pretende ·S. Excià: realizar SO' reconhecimentó e da nossa afelçifo. pelo. presente' ávisÔ, 'igualmente cónvi- .·. Pio ·XII, peisoa!mente, .. pronunciou. um 
em São Paulo e, por· derto,- it . gran- . Neste intuito, e :pat·a: condigna célébra- , dlÍdos o' Clero: Se<iulitr -e' Regular; ,o $e;- ·discursó na. As.socláçí'io .Medica. de . .Ro
de força concretizadora.: -de S.'U Ideal S<:· ção do. referido Jubileu, SÚe, Exc~leric1a minario,, a .• Ação., C:atÓ!i~, ~ciàções. . ~a;_ 'tendo conderiado vlgorqsamênre · as 
rã o exercito · de · Maria · Sahtisslma · 0 sr. Ai-cebispo · o: Jaiine 'dé Barros ca- · ré!igiosaa, Colegios e 'Pios.· Institutos do ·medidas de certas teorl.às medicas, des
s. Excla. reafirmou :o qupc tantas vezes a · , niara houve por. bem determinar. ·0 .,e.- Arcebispado. · tacando que, de. acordo conf os dogmàs 
Igreja tem repetido: por Maria nos velo ·guinte: · · ···· ··. · · · · · · · .... ·ticifo., nos·seja; a,go1·a; ao. slmpJes· eclesiastlcos,-nenhum poder-· humano·cá 
Jesus; pelo. Coração I1111tculado de M;a- · :1), Promovam: .os srs. Par.ocos; em suas.: anuncio de tão,· .alegre- quão oportuna direitos e,ó medico \>ara c;lispor da vida 
ría. havemos de . chegar ao Coração San- · . 1g1·ejas mati-izes; ··para os dias 18, 19 e 20 celel:Jração . Jubilar, .. dirÍgb: . antecipa.d!'\- . huumna.. · 
tis.'llmo de .Jesus. • dest& mês, solene triduó ·de publicas ·pi·e- mente a sua·.Excelén!:ià. o. Sr:- Nun;:lo, o Papa, em sua primeira. declaração 
. As 'palavras repassadas• de-· .fé -de· 's. ces; . {:lelÔ' Santo. Padre' .e ··seU, digno .. re- D,· Bento·. Aloisi Ma.sella. nossas, respeito- .. nesse· senUdo .feita. ha_ :varlos anos, _de~ 

Excla. Revma. arrancavam a ·todo o mo• presentante: no:•Brasil. Tal solenidade, de- : sas e. cordiais .saudações, acompanhadas clarou:. _ "En~uanto .o· home:ni não. Vr 
mento entusiasticos apLusos, da assis- verá· ser precedida' de .oportuna prega~. cios .• nielhores·votós•da·trquldiocese,_sc, culpado de crime, sua vidá"é.intocavel, 
tencia. ção sobre:o·Pàpa. · . . _; não·,•dé. togo· .o.•Brasll .catollco, por sua motlvoporquequaiqueraçãôdiretaoujn-

Cqm sua grande benção ·!)llterna1; que. 2} :No dla:20: em t'rerite--à. martiz.'de · <felicidade .~ssoaJ e maior· gloria de ,füa . direta que vise• t_erminar· sua vida,· estes 
. todos recebe'ral\l de joelhos, terminou santana. sede-da Obra nacional da: Ado-·· já" benemerlfa mls:ião··a,postolfca,, e.ntre· ja esta ·em.manifesto··e.stado embriona-
essa magnifica assembléia' mli-ri!!:na, que ração Perpetuá,. logo ·após a celebração noo. · rio,. ou em· seu completo apogeu ou.,1J0r 
contou tambem con1 a presença de re-, religiosa, ·às 17 horas .prestarão: a.s' ai,"'., , _ · _ .. se· ·extinguir, 'é Ufolta, · O, .. medico, iião 
pl'esentantes .da .FedetaçãO:' MarU111a ·Fe- : soctações; reUg!<>Sl!S·, grande homenagem· · Ri0,;,dp ,Janeiro, /i: (je deZClllQ.l'.O; de-.l~H , : tem;,ô>direitó; de.'dtspoi-; ii~: . .vÍÍ:la .. da n,~e 
mlnina e de varias ,<assqclal:ões ·,da,. Ar~! · d~ apreço e ·.veP,~Ia!,ãQ JÍQ -~. ;:·~µpi::.lo;. .:. ,{a) .i, M'.Oll!ÍeWt4li' , ltqsal"" '· .C!l&tai ~go : .: ,,OQ 2'.Q.O; ~filhJ>,, ... N~.nhum:·: p~d~.r ~nuni!lgO , .• 

. guidlocese. · · · ipostoil<;O, .. · Vigari°: Geral.., do.· ·Arcebispado \'.pó.de investi-~<> deste,. a.U:t.oridade,'', · 

p~r .. 
1nà.: ·rnanencia 11aqtiêfa RepubHca te,<:: 

"Deus quis couccclcr-aos ,1. ~Ie vencer situações- sobre modo 
.graça de énviar para Chile, como 1nelind~os.i:s;, a ele se'.ditigiain . 
representante do Papa, mupa ~ ós catolicos 4e .todas as catego ... 
epoca bem difícil, um Prelado no : riàs pedfüdo direção e conselho; 
qual s~ reuniam ~ eram~ de tóda. éra . pr~c'fs~· ~stiÚ1úlar' energiâi,+·· 
necessidade, Ulll apuraéÍo tino-di- e11ca111inhar boas~ vontades, sal .. 
plomatico e uma ciencia e pru- var'-0, possível se111 se êxpor a. 
denc;ia invulg~res pà'.ra coadfrnú qüál9uer atrito ou diverg~i1cfa. 
o cuidado dos interesses ~-eligio~ E. não deixou ~ma só difi~ul .. -
sos com as exigencias da poli ti éa dadê 'sem. solução, acresce~i:;i{à, 
cm. momentos. tão.· espinhosos.- outro-· Prelado, e tudo isto· •$tirem 

Bastarii reéoi·dar, corno Íno- ter atraido sobre sua :pessoa"· ·a 
numento dessa grande obra; ·º. 1i1enor trialqu~renda, se111:qué se 
ca:so da separação da: Igreja e • tenha ouvido contra ele a mais 
do Estado, aprovado e louvado . leve censúra ou queixa, respei .. 
pelo Sumo Pontífice e apontado tado, querido por todo~; pefü>gh .. · 
depois ;omo obra modela'r pelas verno da Republica,. pele;> ,EP,isçº" 
clausulas sabias e cheias de prus pado; pelos· ,cclesiasticos ·c1ó 'Cfe7' 
<lenda governamental». i .. acre~ ro regular e' s.eettlar, .e por ,todos 
centava :" Quando .se escrever a os .catolicos.''. · 
historia da noss;· Igreja; ver-se~ DÓ. Chile; .foi S; Exda. trafis .. 
há quão gran:de ($,,a nossa divida ferido para a :-Ni:inciatura de pri .. 
para com Mónsenhor Masella." 1rteira classê, nó Brasil, ~infr!-#7• · 

'··\~?· 
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1' L E G I O N A R I O " 
~~AlUOCATOLICO COM 
· ,AP.J,OVAÇA.0 ECLESIASTICA 
~5 ! }w~o e AdnlinL~traçá<> 

!tua do Seminario. 199 
. .. retefone 4-0931 
j ;;, ,:/_ Ca.txa·_Postal 147-A 

· · São Paulo 

,~~ 3~\_~-~;:._r•~-·~~·····-··! .. ·cerrss· 2550 .•• oooo 
"Extêffor ~ · •· • • · ••• , •.• • • •••••• 
Nilinero a1vúlso .;~~ ••• ~ •• Cr$ 0,40 
Nunferó 'àti-ài:a.dó • , ••••• ; • - Cr$ L00 

Rógiimo, · aos- nossos assinantes co-
1111(tiicârem a mudança de ,;eus ende
t~ \)Bl'â·a Caixa Postal 147-A. 

stJCl1BSAL ·NO ·RIO: . 
'· ~c"'L ,,::. .Agéncla aoticiosa Sul-
. · ,~,; • :. _Ainerléàila ".A5apress•• 

. ·-:-:·:- ··--~ .. 
Eua··.AJmirante Barroso, 7.a 
l!'onea 22-4375 · e , 43-6637 

Anuncios: 
,e~ tàhela/ sem êomprornlsso. ' :1 .-.- _... -, 

-~ 

Não ptiblléamos colaboração. de pes• 
aoü ·extrilíílw · ao 1iosso quadro de 
re~~ 

.~.~~{-:~:-~ . : . 

. O é·LEGIONAlUO tem o maximo 
~ em recebe? · visitas à5 -Instala• 
gõea, ,d•· ,ua redação e oficinas mas 
peda que· não sejam u mesmas feitas 
~.:?~_Jtas e_ 4,as feiras, pot exi• 

.,e.nwa;i do ser,riço. . 

l DIAS EM REVISTA 
(Conclusão da. l.a pag.) 

110s no Coleglo São Luiz. onde tem Ob• 
tido resulta.dos admiravets. 

Por este motivo, no dia. 21 p, f,, às 
20,15 horas, o.s membros daquele oodali• 
cio pmta.rão a, s. Revma.. s!gnincatlva 
homenagem, para e. qual são convidados 
todos os amigos e admiradores do llus• 
tre Sacerdote, · · 

Publicamos em · outro .loc111 a. noticia 
pormenorizada. do perfeito lncuc:e.sso. da 
demanda. mov!cta. pelo escritor . Erlco 
Verissimo contra .o. Revmo. Sr. Pe. l,eo-
11ardo Frltzen, S. J;;. por motivo d.e .êen• 
suras mereced!sslmas feitas a ,&ua. obra. 
''.O resto ê sUenc1o". · 

com este. solução t~unfa.l, o. B,ovmo. 
Sr. Pe. ~'rit2Xln Vê coroados •OS -arduos 
esforços que desenvolveu para.. pteserva.r 
nol!lla. patria. de doutrinas que tendem a. 
sua. completa. descrlstia~ção. 

TANAGR-AN 
Otimo · fortifican• 

te feminino -

Formula do iD~. 

repedin_o. Merc8 

de seus honno• 
nfos especial; Tanàgran remoça 
a mulher. 

o:,~NlTAL E A EUCARISTIA 
M. A. · Pequeno 

' <'lómefuoração ·querida do orbe ca• tro material e espiritual de Jesus• 
toUoo, relembrando, tiuma efusão pro- · 1-Iostla é o Altar e a alma do· fiel ou 
f~da·de -alegria espiritual, suave ·co• sacerdote comungailte. Como, pois, 
mo:uma benção paterna, o m!sterio se irmanam, e se identificam, estas 

. da.- Ilicarnação. dua~ grandezas misericordiosas ·(la 
.A.lvorada · de santas esperanças, Creaçã.o do Pai Eterno infinitamente 

· sempre renovadas, divinas; ninguém, poderoso! · 
aqut na: terra, deixa de· sentir o eflu· A proprla fts!onomia moral da·Jgre• 
Vio:salutar desta. santa comemoração ja, remoçando como-•nova tenix, juu• 
a.uual,' no ciclo das efemerldes 8'il.o to ao leito de Jesus, irradia, por to• 
gradas ••• · da parte, vitalidade espil•itual ~nas àl• 

O . Natal abre, diante do mundo, mas, nesta · comemoraçãó · de· .Jesus• 
combalido pela. .destruição da guer- Infante, e é bem ce1·to, que outro nas• 
rá; nova. perspectiva de Paz, procla• cimento resplandece no Ostensorio 
mando no hino .angelico, pregão :;;o. sagrado, para felicidade de cada um 
lena de caridade entre os homens, de nós; todos os dias, o eterno. e in• 
Já. '°ouvimos, entrecortado de soluços sondável Natal das almas eucarlst_i• 
dolorosos, os murmurios de reco11ci' cas. 
llação humana, manifestado nas a.n• Ah, nií.o pode restar a. menor duvi• 
sias tttdefiniv,is de milhares de al· da, verdadeira semelhança, pertetta 
mas a.fiitas. identldad·e ,enti•e Jesm;-Hostla, - o 

Como: se enti•eláçam, na Economia Santisslmo Sacran1ento· - e o Verbo 
divl'1a da Creação, o nascimento de Incarnado: o mesmo Sêr sob aspec· 
Jesus:e- 0 Sacrameuto maxlmo de seu tos diferentes a).lenas. 
amor infinito: - a Santlssima Eu.• · ÃqÜi; junto ao berço pobre .de. meu 
caristla! Jesus, fica a alma enlevada na ·b.elis·· 

. Querendo. preparar' a alma de cada sima "mansuetudo-. pu'erilis" a mau• 
fiel;. a Igreja estabelece, com antcce• sidão iucomparavel cio Divino Ip.fau
dencla; .. quatro semailas preparativas, te, como ainda uos fala, depois ele 
chamadas _ de> Advento, para a .ceie· tanto tempo, o Sumo Po11tif1ce Leão 

· ·bração do .maior aniversario do mun• X. O Ostensorlo Eucaristlco, na eua 
do, o _uasé1µ1ento do Redentor. mansidão e ).laZ lnalteraV'eis, .nos en• . 

. : . :Historicamente, 0 ~~tal, envolven• sina a caridade na fraternidade lm· 
'do o mlsterlo da encarnação, esteve maná, filha leg!UÚ1a cio ·Evangelho 
!sempre, .. estreitamente ~nldo à, Eu1:a· do _Mestre receninascido., .. 
!rfstfi/póià, -àtê <(secúfo 'XIII. e.ràm Quai1tàs)li!lõés.,nos,,of<:;re~ ,:~pra, 

. :01i'(~l~'~brlga:dos; por.preceito, éomo i-0-Vestid1ts'tle :lu'i divina, o Natitl, ele 
, ::se 'fôs~~-.uma. pascoa antecipada, I : 'Nosso Senhtír. Oxalii;ttue a0 nra:nstdão 
·~fuungar UQ. dia .da vinda ao 111u11, · que se lri'adia . do· prese'pio; veri!Ja 
do,._;d~cJll'ist9~ ·:- · aquecer o mundo estagnado 110 · gelo 
, · Sà.I1~O· ~II1!>t:0_$lo,, senipl'e iluminado d, odlo destruidor, 
0:pelo':Espfrlto _ Santo e pela facúndla 

·"faV,ttlgaÍ- de S'eU talento, mostrava;·ao 
:.sa~ér'doté_ ·Horonc!o, a grande rela· 
çãó ,e:tisfente ehtfo o presepio de 

<Selem e <>"aita1· .. Transubstanciação · 
•!Eu,ca.r}!:\tic~. Se o· claustro material 

de ~fé~us,. ão ·nascer, toro ambiente 
e,stteJye,_ daq_uela maugedoura, 0 .claus· 

i, ·:. 

I.ER E PROPAGAR --0 . 

''LEGIONARIO" 
e DEVER .OE TODOS 
OS CAtOLl<H;& 

IN&TITUTO · DE SERVICO SOCIAL 
..... · ·--: -· , , ' -· ·, . 

. . ~t~'.1',!iilz.áàa dui·aute esta. sema, 
:na" p,c ~J"glilção dos trabalhos prat!cos 
· a.pÍ'~siíritatlós pela primeira turma 

de''i-aiíi;lstentes sociais á' ser dlplo· 
mà:qa.jél<> I)l&titut() de Sei-viço Social. 

.râ"s'é ach:anfcohstlfu!das as bancas 
exáínfoiêlo'i•iís para os seguintes tra· 
b;ilho.s.:'.... . ' . . . . 

":Cr-crnemà : e a formação social··. 
do '41uno:·sr. ·II êlio de Quadros Ar. 
:rucia; ·-· ·· . _ . _ · 
. . '' ,f Procuràdoria .de Assistencia 
Social", elo alunei sr. Francisco Ma· 
lheiros,. 

· "Assls.tenc!a s.oclal aos egressos 1la 
Penit~nêiifrià ao . Estado e suas fa. 
mlliàé :do aluno- sr. Lauro Esteves. 

. ' 10s probleii1as de · asslsteucia SO• 

ciaf rià. CÔ.álxa .. de Aposentadoria e 
Pe~sçis-·nÔs Banc~~ios", pelo aluno 
Sl\ Q~C~f;d~ .. ~~~h> Filho. 

"Alguns aspectos da assistencla 
judiciaria em São Paulo", 11elo alu. 
no sr. J ósé Pinheiro Cortei. 

() Instituto de Serviço Social, ,qu~ 
se destina à formação ele Assisten• 
tes Sociais masculinos, pàssou, po1• 
ato recente do sr. diretor do DepJ1,rta•. 
meut0 de Serviço Social _do E_s"tado, 
do regime de Inspeção provisoria. pa.· 
ra o.de inspeção .permanente. 

Tem sna sede à.' .rua Qu!ntino Do. 
caiuva, 176, 1.0 andar, e ·oferece ex
celente oportunidade- para aqueles 
que sentem vocação para o apostola· 
do social, e desejam aparelhar.se· de
vidamente com.os recursos da moder· 
na· tecnica assistencial. 

omctmFRTAl ORIGEM UE INFORMACõES 
\iiflfSAfATRIBUIOAS Á SANTÃSÉ. 
·'!:-·:·/Ei .·:'.·:~f:;. . ·. · ::'+.:. - . · ·.. · · - , 

. !l'~n~ore-: 1t01ni1,110, ao condenar ram nuinerosos "informantes COnftdC'n· 
"cett<is de'spa.ehOs à1101úinos e clandes- cials'' pessoas que con'i' ou ·sem direito, 
tlnos. ®bre" a.. Sa11ta Sê'! destinados à declaram ter aceliSo às fo11tes imPDrta:n
publicÍdade · m,undla.1. denunciou o cul• tes de il1!onnação, Os seus · clientes 
da.dos:J1,ab,a.lho· com que ise lnientam frequentemente batizam-nos de "fon~ 
as ·fàlJla.11·\naUcta;s antes de ver.•.~:-.s aoa-. tes autorizadas· do Vaticano". e muitos 
có~dertt.eá estrangeiro:;. a.tó re.:ebem "tituloo'' vaticanos. Sem-
·''~it ,ciilgilin e temp• - escreve pre que o Vatica110 se !nte!ra.va destes 

-L'O~tófe 'Ron,li.no ~ sê vem dan• casos, desmentia ímedtatamente as no
r do' "ajnpJei i,:>ub-ÍicicÍa<iê a _ certos despa- . tlclas e negava. toda autoridade in10r• 
c~-:anornmos. e clandestinos sobre a ma tiva a, seus vendedores. 

isântà.:i~~··: 'Estes tnrormes. · que osten• Um deles, que se declarava relaciona~ 
;.taill''úfuS::,:/;ltr& de a.rquh'o são elabora• do com a Secretaria de Esta.do' do· Vati• 
!.,dos · éom '\1in cutdadc,· meMrwoso· dtan- cano, escrevia cuidadosamente · suas· 
. do '\'J~sôils:;/e · tltulos. mencionan<Ío fato& "noticias", e inseria ocasionalme1ite 
'i e, éifF·vli'tüâé de· terem o · numero • CiO Mteriscos e referencias: EX1i.tame11te 
i ptot-Oçolo'.·va.tfoano. teqtam dar a. impr.is- 11este tempo começaram ,a apa.recer 1n~ 
são de ter· um carater· direto, exato e tormações ffylsas em esti-an11a o.btll'lcla\1~ 

. sentt°;.Qflelal •o;·· • ·· · · ela, incltwive no.Uclaa sob1"l uma .. · s:1• 

~Ó sr. BÍirke WaJsh, do corpo redato
rial cjg)~.; Ó. W. ·e. News Service e ue 
N'ctlcl~s C~_t11ll~a~. ainpllou _o sctados. s1-
bre ·. -as· tq:!<ii-mâçóes falslficada.s conde· 
nada('(*lo L;OSS\'r-1atore, 
o ·sr. Walsll, que viveu em Roma .:iu• 

ratit,e .os três ÍllWlS qÚe SE seguiram à 
llbert,ição da · cidade; .. ~ucle : descobrir 
~aji ,,0 seu ca.ra~1. 'ie . tntermectlar10 
entre ,ó.•:Vatlcano e. nume~os ·corres-, 

: pondenta;' . ~foi.dos; ó . p•ocect!mento r!<' 
' i' Cel'tQs '~ in!orÜ'là.nte$ confidencia)s ", ~l.lC 

l'ven<i!.e.m,.nottd~ à..- l!µpreI!ll:t. ; .• 
: ''.-~~J . - dlsse o sr,w:.i.is1r - que 
; ao . p:roêurar Obter•_ inf1>1'iifi,ilçÕ"...S $Ol'1'C l•S 

suce,11~: na:l . ca,pitais· · elil'?lJ(}!t:~;_ -~ur~i" 

posta aproximação entre a ·Santa. ·s~ e n · 
R-ussla sovl<'tica. Posterio1·me11te ·des
colJrlu0sc a. falsidade · das ~ot!clas, mui• 
to· embora estas ap1·esen~assem ·todas cs 
visos da verdade. e que· o con!!dentê 1a-
111a11 teve t·eJ.ações .oflélats. com··o, Va.i.f•
ca:10; ate compi-ovou~ · que escreylà 
seus despachos em ·sua· C8.'l8,, onde, a.vr.• 
riguou•SC, "60nhava lls • noticias"_. -· E 
mais: que o. homem, ha ·tempos. ·havia 
se dedicado a escrever hllitorlas porno-
graficas:· · · , 

Da der.1aração do L'Osservatol'e -
. concfülu o sr Walsh ;.;, podemos dedu· 
z!r: tjué éste· :nomem se· mantem . _aMvo 
eni Romá, e. que elicontrou imlta;dorts, 
tiufoã aínda. m""i,u.._4g!l.~i~9~ ", ' 
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u_ .. MA ÇRANbE E NOBR~ DATA I ECLETISMO ~SPI~T~A 
. ,- . . . _:,., ..... _. .-· . . . . .. - . . . P.e. Vicente M. ZtOJll• 

: Plinio Corrêa de Oliveira. do S. N. D. F. 

, ·.eom .. Ôeléb~g$e1 qu~ -H gén~rillir:arlo·,tm ,todo· o. fa doa.NunÔJ.oa cujo oficio prlnclpfl 6 proteger, estlmulâr, 
O Esplfülslno, na. sua triplice fonna 

· hodierna de pretensa Filosofia, ciencta 
e Religião, mau grado suas Incoerenclas 
e. erros manifestos, merece toda.via. 1,10s• 
sa especl.al- . atenção, porque constitui 
ameaça terrtvel de rulna moral para. a 
Humanidade em geral e para o nosso 
povo crente em particular. 

ma.io~la dos :sectarios do Espiritismo ve, 
na. doutrina. clB. 3.a ReveJ~ão, a. rgoso-. 
fia capaz ele expllea.r ao homem o pro
blema a.uguru;tioso ' da ll.0$53. origem • 
fim: de oncie vim e para ,onde eu vou 

· paí11 io Brull catollco festejará, .no proxlmo _dia '21, o Incrementar :de todos oa modoa essa união. 
. J~bll~ti eplàr:opal, :dcf"emlnente ~r~lacio que rêpresenta lt olim~, na $antili Igreja, o·•ionu1" o o "honor" andam 
\ ehtre nós o Vlga~lo ,de-_;Jé111s ;Cristo',, ,Vivemo,, ·em' ,um : eempr~ a "pari paosu", a Santa Sé tem adornado da maior 
: ril.uricl~ .oprllllldo pelo ~rró, :d.llâceràd~ pela. Ma, l;lom d_lgnjdade 0S seus Nuncloa. Apostollcos. Primeiramente, b) lncoerencias deploraveis. 

· (,que desviemos p~r alguti~ 7instan,es, 0s no11Soa 0111011 pelo .ol!rater eplsc~piÚ que lhes costu_ma conferir. Suces· 
. ti{J41!.dro lancln11nte q"'tdec:t;o(las' ali pârtes rodelia nOJl· '' a:ores do.a· ~postolo11, Irmão;. p.ra Ordem, de todos os Bl:.· 'º ;Pàis, ~~ra ,o_iístd~ràr,moa ·â etllflc:,antt · ~ .harmonio• . , poil.:do muíido, .oercado• de. privilegio.a çanonlcos relevan•. 

. Visando · formalmente a Santa Igreja Doutra. parte _são !numeras as ineoe• 

· •a '~pon~ordl~ d~ (todf:• in:i,oi,ea :arei btJi•ll~lra', f111tri, · tea~ roal~adÓ·s pel11 prerogattvas .dlplcm:ia~tc~s de que óc• 
. j~~~o. :nof ·· vlno.~IQ~à fda. Car,l~ad,e .•que!~ ciuo .i:-Prêae11t~ . liam ~ qu)h.i totalidade· i:l1>s povoa clvl llz:ados,. os Nunctos 

catollca, a Igreja. da. quas~ totalidade 1·encl.as doutrinarias- e prati~ do E_spi• 
. dos bra.5ileirol5; o ;.Espl.ritlmno nega todos ritlamo. Seus mestres não .o pudera.n.1 
os seus dogmas e, a.o mesmo tempo, organizar de um modo logico, e:qiosit1• 
tra.ti,a com fingindo respeito e atenção, vo · e ditattco;· suficiente·· pará eer · bem 
COl'llO uma·· Instituição necessa-rla pata. compreendido e aceito indistintamente 

entro ,;061 . a C11~edra da . Verdade, ·. Arrani;an,o.nps as· Apostol!cos· são verdadeiros don!i d., Deus, presentes da 
sim ao'. _.turriulto q~stes. t~istes · dlás,. e nos-. preparanws · Igreja aos povos da t~rra, igualmér,te dignos d~ amor de 
pa\'a · ,c;nbrar -po'ncllgnamcnté -~ 'Santo ·_Natal' que H Deus e .doa .hom1:111,, 
ap;oxlma. . . :- ' . 

.. _coibir os desmandos morais dos csplritos por · qualquer intellge11cta. Ao contr:i.
atrasados. rio, -apresentarara seus p0nto5 de vLsta 
· A razão desta atitude devemos busca- desni.anteladamenté, ,sem.·11exo ou relação 
la. em duas grandes ca.usas; no seu odio com os congeneres. . 

·.A 'Ftl podo''aer charnad1,<1ogund(! a btla ·expresi~o 
do Dan~,' lui:· intelectua1.,chola: do.•amor;.·ànior _cheio· do 
todo bem, o 'verdadelro-

0

a111~r ·nasce, nailgreJa/da con• 
atderação aten~a .e lntellgonte·.da Verdadcí, por· melo :eia 
qual ·a vontade H ,orienta para. o Bem, e nele··.se flr, 
má: e nio . da exalta~o 'rtlflclal o desordenada 'da 
sénalbllldade. As luzes -da Fé · aio cholae de amor', . : .E. 
esse am·or 6 cheio de· wdo o bem, 

Àsslm, ,pois, ee queromoa proátar no~o apagado 
c_oncurao. a~, n,,~t_o_r _ oaplendor dosoeí fe,toj_o•, lembre• 

, mos,. de ,r:\ó'd~'embora sucinto, ,os multiplos .motivos que 
tornam f-s~:Núncló ApoatollcC! credof dai nufueroa.a, tua· 
nlfcstâçl!ea cie qÚe ~orá alvo, . . 

.••. *'' 

·* * ... 
sabiamente contido contra a Igreja., e Se hoje em dia os· jornais e revilltaa 
nas ·suas inega,veis incocrenclas doutrl- espir!tas, secundando a · opinlão dé ai
nar!as que o levam fatalmente. a. um gUns dos reus- ·mentores, reeorrem. ás 

filada de. mais terrivel .para esmagar um homem, do dêploravél ·ecletismo · rel!giosos destruí· obras de Allan Kardeé; Leão- Den!ll 01.1 
dor da. mesme, doutrina. Gabriel Delanne, é uuica.mente pa.rà. te•-

que a.disparidade entro a eminencia de suas fun;6u o· a petit suas afirmações gratuitas, · 
inslglnlflcaricia de acua predicado~ O pÓvo tem por ve· a) Odi11 contra a. igreja. Sentiram e ~ntem 11,1,nda esta.'!acúna.. 
~ea olhos de ·lince, para dlcornlr desde Jog0 ea_aas despro• Consoiam-se, parem, com u me11,sa,sem1 
p~rç6es,_ Na Slalerla doa aoberanos que a Historia quallfi· Eis cl)mo se exprime um· dos gran<1ei: de ·alguns poucos esplritos deslnearna. .. 

orgãos es'plrltas do Rio de Janeiro, o dos que; preocupados tambem com o 
· ca de Ineptos, muitos ha, que seriam homens de. uma· en· Reformador: l92Z, n.o 14

1 
,pa:g. 293: mesmo problemf!.,, próméiem•lhés ·-. Wl1lli 

vergad\fi'I açlma·da mediana, se vivessem a vida de par· "E. os dogmàl!, crede-o, s:!.o necessa. futura. apr~ntàção log1ca. oi.t elztem&• 
tlclilareí, Nio oram pequeninos, Fe_:101 parecer tais. a i·ios; mesmo com o :ieu carater de ina• t!zação racional do Esplrltl.sMo (?); 

· · , viblll"-~d · "' · lrlto Esta, tJOrem·',.· •• aind• não ·10•.· f"tta·-'" de11P,rop_orgão entre o IÍue deveriam. ser por suais funções, mo - e, para. ce,,os esp s ,4uc = w • • ., "' 
, ·· " · · não cheraram ao desenvolvimento que porque dE!!inec~arla rio momento (?). 

e o que de fato fora'1"!, De11de 1927, o. Exmo. Revmo, Sr. permite olhar de frente O . vasto plano visto como. os trmãos encarna.do., ui,O 
D •. •Bento Alclal Masella vem exercendo auas altaà funções di1. evÓluçã.o, çom seu inc-ante reno- estão suficienteinente ·prepa.radOà,. i 

1 n'o Br,asll. Por muita, tr1nafórmagõe11 tem passado nosso va.mento. Se a tais ·espirltos se pudes- .· Como expressão maxhna./ destas mcoe• 
Pars_ durante esse tempo_i Mu __ daram_ •&e hom,ens e ai/tn6• se oferecer a visão exata. do funciona• rêncl.as a.i estão OS pontos duvldô&IB' cíe 

· mento· das leis· qúe metamorfoseiám ae.m doutrina. e as li8tas· interminavé!s de .pa. .. 
tituli;6eê,. O panorama polltlco, sochJI, econom\co, cultu~ cewi.r O cxlstente, ficariam aturdidos e · lavru de sentido proprio e bem ei;~i .. 

' ·_ . '.,: ... · ·· . ·... -. •· . . .. · . ,· . •. 1 fal de· nona patrla tem passado aucesslvamente pela6 vcr-se•iam impotentes pa.ra. cJa,r um pas• fica.do que_ entretanto ·os· C;5plrltas USll,lJi 
A Ságrada Escritura compara frequent,mente a lgre• . mala fundai o. repentinas mutaç6es, No•sa vida religiosa so no caminho r,Jo 5eu progreM,o porque indistintamente, como slnonµµas; Aaelm, 

l• .• ·1,1m''f~b~1iho •. }~ra, o r_ebanho 6 ~ CC!r1Jtmto formado pe• , ••:tem ·desenvolvido de modo su.perlor a toda a espeeta· 1\ tncertua. 05 C1Jnduzlria â inação". · por exemplo, não raro trata.m cért~, e.l• 
lo Pastor e pel-as ovelhas,· A úrand• ·1etcon1tltutlva .do Noutra ·parte . da. mesma Revista le• crltores kardeclsta.s de' alma, esptrito e " 

- • . · · ·tivà. Do todos os ladoa, multlpllcam•ae,oa problemas. En· m· o. s, um poúco.mals cJarainente, 0 mes• intellgencia, como se •-fo~m a. m~a 
rebanho,,:·• que o Paito_r'esteJa unido l. a'ovelhaa, aa ove• , ·. · · · tramos em franca adolescenclà nacional,. numa terrlvel mo Intuito' de combater; a; Igreja. cotoli· cousa; de evolüção, dl!l!ma.terlall~lo, 
lhas ao P~stoi:~ Do contrario, o rebanho ae dluolverla, .epocà da Historia. Entretanto, a figura do Nuncio Apos· ca.. Assim, por exemplo,. impugnando perfeição,' progresso, adhtntameoto espl• 
Na medula de todo cora,.ão _catollco clevé enc.· ontrar-se, o u~tei-laUsmo os no.rt!dar1·os· de T.·ar .ritual como ·se todo.s'-_estes termos e!g • " tollco, sempre nobre, sempre austera .e venoranda, aem- .,.... • .-- ~ • 
130111 o sentimento fundamental de um ar.dentlaslmo e eXl<• dec tentam ·ém vão demonstrar, experi• niflca.ssem O mesmo CO!lCClto; de·co,nu .. 

, · · . , · · • pre discreta, .palrou acima de tudo, mantendo i,ntacto o nientalmente,_ a. e'·lstencla .da. vida ~u•,u- -nicação medlunlca. e revel~ão; de do,:. 
tinimo apegó ao Vlgarlo de_ Jesus._Crleto, Pastor vlelvel " • · prestigio e a autoridade ·do· ~lgarlo de Cristo, na mana . ra, negando o verdadeiro Espiritualismo mas e Imposições; de romanos e ,~e~~; 
da lmenaa grei crlatl, Noua perieverança na Fi, ros11l· I I li I d I d f - da Igreja · rios, etc., etc, 
t. 1 t d. . . _ t d fl . . cl t . . ld da. popu aç o braa e ra, · es11nvo ven o com menaa am· · · . :ruo tuclo é -0 que nos dizem os livros. 
a prec aamen e essa vol'I a e e ca~ e 01 armos un 01 · plltud, e ºª· quadros. d_ 0 . Elraell ca. t_ollco, 1 ropreaontando · Eis :suas palavras! • 

àquolo que 6 a_ colu_ na da '111r0Ja, à ancora da aalv_ a_ "le, Ser "Q · do Es · ·t· jorna.ts e revletas espirltas. , . 
" Junto ao nono governo, cort1 0 coração de verdadeiro ami· , · ua.n .a.partlceu O PJrJ ismo, ª Ra.cloclnando um .poucQ '.sobre ta.!l! .:fa.,, 

catollco 6 estar unido ao Papa, Quanto mala ie eatA. uni• . 1 ... d Fé c:i.toilca. .havla. naufragado,.. Es· . tos de.vemos tirar a. .. conclusão que l'lã<' 
. . go do Brasil, ·a Santa Só Aposto! ca. a. esta sua gran e, ta.va. pois triunfa.nú:· 0 Materialismo 

do ao Papa, tanto mala se ,é catollco, Deixar de 11111r cato~ - pode ser verdadeira. a doutrina, que •cei-
. , . · ,sua esplcndlda vitoria de diplomata consumado, de ho• q.ua.ndo ã, Frov_ idc_ncia. fez que surgisse .ta, ind'·crlmlna.damente O bem-e .0 -~i-. · 

llco é rompe_r com o Papa. Onde catá Q Papa, aí eatã a · "' ...... 
.. m·em dé lgi'eJa l ;1ltura cloa ma,lores "homens de Estado_" 0 Espiritismo, o espirito e a ma.teria; Deus e a criatura. 

Igreja:-- .flubl Petr\i•i lbl_ Eclê:ala", L;,ogo, •6 e~U. ~om a eontemporaneos. . "~té meados do seculo passado, "ª· como 8inonimas. , . ' . . .. 
Igreja quem eatA com o Papa, Ora,· 116. eatA com Crlato bia a. .vitoria às idéias materialistas por- . Não. p()(fe ll!lr · boa llc. doutrina, que 
quom:·ea~t com a Igreja",•' 'Lo90,: só catá com Crl11to quem. '. * * * !{Ue o Esplritµall5mo não havia. api.-e5en• .. desautoriza. o proprio·-Delll!, det~ndo 
cst~ corry º.: Papa·, il\.do prova; nenhum.a dá cx15tencla. lla. o senti(\o da~ suas~ dlv~ pala,vras ie• 

. . a.bn.a. · · .veladas a.os honiens, 
Essaâ·:ver(làde• toologica11 t!m na. Historia uma 11rave O~íundo de familia nobre, 0 -Exmo. Revmo. sr. Nun·· "Fois bem, apare«u o Espiritismo e . Não pode inspfrar oontl.an~ uma. dou• 

oonflrmaçlo, · o. LEÇ,ÍONARIO publicou, ha aiguns anos cio Apoetollco tem·,_ na flcíalgu·ia· do. porte, na nobreza das apre.sentou' essa tão desejada prova". trina que, para se lm~r. oo -vale de. sub• 
· t· ~ • t··d ·.d· ·- 1·1 t· .- t 1 · b · • · · E rematando este mesmo pensamen- íer,fu. gios, mela_ s_ .paI.a.v.ras_, equlvocos e U• a r .. s;·o· era_ u o, _e ua r,e 00 ogo europeu, ao ro a cauH atitudes, na d_espretet\_elos_a e singela elevação de manei· to, o outro· líder ·do. "'·p·1·r1t1sm, Glller·, · · ,, d d · f , t 1 d · '""" gundas intenções, , . _ • . , , 
P!>f quo as1cr,~tan a es da .A rica Seten r onal eaapar:·. ràl, todas as caracterllltlcas de··um gentil homem. de gc· 110 congreliSo Internaci9naJ Es).lirlta. ele Não pode ser,certa.)L doutr1na qul;l ele• 

'-çeram -tão faplda e completamente, sôb a oprcealo dos , nulna .fldàlgula, Nascido na Jtalla, patrla por excelencia· Liêge acrescenta.: . "quanJ)o virem a turpa. o sentido natural elas, l.<léia.s,. · a; 
·.P:~v_oa ·ba_.~bàro:s.; : Sua reÍpoi!ta_ fO_ i que CHH. crhit11ndadeo~ doa dl,..lómataa agels, observaddres, _ aubtla, S, Exc_ la, autenticidade .d05_ fcnomenós Cl5Piritas,, .111ercê dos propr1os inWrealiel!, fuú-Odu• 
· · ·· · d , · · · · ' .. · d , ,. - 1·ulráo a11 bases do Dogma. e do· Materla• zlndo .. Um deprimente.· e_. per•-óso_ ec_· Je-
-1.!n Idas· sem. · .uvlda a Ro_ma, vl~tam entretanto. e uma, Revma, se forMou por um longo, tlroclnlo', na diplomacia llsmo".. · . ·-· · . · tismo ctoutrtnarlo-fl!osoflco d:' laméntA• 
11nlio. pe,Íi\rosa,;.~·pertl~lal, ·ch~lá do reticencias pará com ·da santa sEfJamoaa em todo O mun·do, ao mesmo tempo l"Qcle-se,_. mesm,o dizer, que -a gra11de vel repercussão pratica .. 
o.s.Sucnsôrea dÍrPedro. E; dlss~ aquelé t,ologo, .a Hiato, pela fmpocavel clevaçlo·de seus prop9"11ltoa .e 'pela .alt;1 
ria_-~0.11 niô~tra_qué a6· resistem'. às grandos.cataatrofes 03 · ·sabedorlá de :sua conduta.· lnln,lgo''de atitudes espeta· ... · · · · · · · 

ppvo1J~r1en1énteuh!d9,tao'Papa: Unidos ao Papà,de uma ;cula~es e de propaganda,tmtorno de sua,pc'ooa, o Exmo. u·N IA,,_ o· ''A .. N. -·e 11· 'LA D 0-1·· l:N I '' 
•. _ü··-~

1 
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1
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1
.•_ o -_de'.· ,R_ evm_. ·_ º: __ · __ ª-.·. r. N .. ·.u.nc. lo·i'A' ',, .i.,c·. Q.···.'._._'_4ê_m_ .•. _.·-_ e_. n_ i_ ... il. etia_·· ___ ;i __ tº .. ·. ___ "_._··d.ea·_·e·n ___ v.-01- . . . . . . . . . . • . . .· . . . . .·· . ·itli~t~#!.~~i!t~~1,~~~tiij:,~í(~~l~;-~~'.lnt~ja_ínifJ#~t 'v~o,:~;l,.'nosáo ;paii ,u Aft~iJif~{ d~ :q~~;·tii~él\ce · .• ; , .;· .·,. • . :: . . L A · •. • ~,'L,/ ._':._ : .:1 . ' ... , 'i- ...... ~-';' ,;, ;! ' " ; é.,. ' ' 

:gécllê!.ll~â~~.h,=!r(l,!~Jrt,,Jú.f,J'§l~"' vlv.er .i:ia.li•a p#'.te_rna, ; >mu,lto ÍÍlgnlfieritlvo :'a . __ p)fo'ií~~~! do numero 'das Dlór.e• ÍiIS'l'~Riêcf·' · .. 01':SCIUMINAÇÀÓ D()$ SE'i:tVlÇOS D,\ 
E :J'âO "ª'.!.r},,~.·bf~~~t~~.,i,,t!fijn~,. de teci.lo e.de, malq1,1e• HI, Multo ativo, nio\~j;~~eJ;~Q'~dt. p,o.sJ,a vl$!a rell9lou UNIAO' '" ANCILLA DO'MINl" . 
rença, C°-111,i,~,f,;~~I au_~~~;~~/~)111º pat~n~ o fJlho pro- · que n~o (t1~~i-esa~, oj:'J#l,\ ·~rufo ~111si.ifí!"!lã~.'; Nà tran• Aos 24 de Junho de 190, fundou-se 
digo .que i.~,,,~e,_en~aX/l:~,J;,~lfü•r aeu .quinhão e deaer• qullldade v~nerandà cfVs1à~t6ea<'da,;iNün~tura, um 11a. P11-roqula de santo Antonio .. clÔ Em· ·· 'DISPENSÂÍUO 
tar ·.,f. 1111'. -fK~Ue íj~~9~t·'.;;,::::;:;:;; -visitante ·J~· ·p;imeÍra ~sta, pàâérta: ve~í,~quarlrô riormal barê. e!Tl Sa.ntos, uma asi,oclàçãoi ';°ni O - - -· - . , - . 
'. .. :·,?/,}';% • .-v,.;,, º'"'··., .,.,,,.,, ... ,,,, / de Uma vida br!l_li;1n~ O !<t~(i,i\';~upâa)i;', Nic/a' menos nome dé União "Allcllla. Dom.ln '., . ,,· a) - :pll;tribulção de generos, 

· · · ·' ~- ;~,'·;·•': ;··;!:i/ rea1:. Aquela tranqull~,$~~v~m,,a;;~odaa as ar~:;i~ f:~1~~o~º~f;:;::~-ei
0 ::~~e~ . ~;-=:-~~::~~=~ost~1:~~\~t 

. t cols•s .. ~Ô:br.ês,e gfan.a~i_.,';:~111\ -~~·J!l_ xr\f'~Opetosidade dé de se1;egnano que idea1!7.,ava, l1avla mui• melito. de.;µnl!or~e.s· ·co1eglií.µi .·;_,:; For• 
,.. · ·_ ·c1 p'o· "& • sa·nt l"re·a· tenha ·m·u1t·1· ' · '"mw'.TI.;i · to, ca~avanas =~oquiais ·desti1•õdas· a necimê. nto ,cte eni.. o_va.~·.pa·· rn recein_ -"as~ 
.. ompreen e•lJc, •~, que. a a ., J. . . • todo!I. oa .Instantes, ~-"!;;:~mft'.P1~~~~'.#~lêi de' todas aa auxili;r 

O 
Vlg:i.r; 

110 
trabalho-de con, · cidos: , ,. .· . , .. 

plicado os' meios de _vincular-à ·catedra de São Pedro to, Igrejas"; que ílla e 'noft.e 'nJó.,'.'~ava'·sosacgo ao Apostolo, versão e santt!lcação das· aJma.s· que 1118 d) + Gàblnete· (Jerit,ar1o: · , . 
dos os povos fiéis. ·Em primeiro. ·h•gar, cerçando a auto· Certo· Bispo ·comparou uma vez a Nunçlâtura a um foram conflada.s par Nosso Senlloi-. seu e) .;,,.. Ambulatono, c<m1, serv!sos me .. 
ridade eplacopal .. de toda a grande e forçá que Ih~ pcrten•. ponto· dé. convergencla· piirá onde sé dirigiam todoa os coração, como o do Divino Mestre, afll• dices_ em projeto; · .. -· . · · 

· dl 1 · i tit 1 "' Sã · B'I pos - •"'e 1 · gia-se diante da. Messe tio grande p· ara I.ner~mentaçãO. aa.~. ll.Orta,s clomest1ças, ce por v n,1 _ ns u ç .. o. o os s . , por "'" e en: problemas. espirituai=i do Brasil, . O Exmo, Revmo, Sr. o. - ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · tão. poucos operarias! Em regooijo pelo com w. trn_ções··sobre pla.n_tio e .. tra.to da. 
ela, os elo$ de ouro;que prendem todos os povos à Catt-. · Bento Aloist' Masella sente o peso desta durà cruz:, Mas ·aniversario, nessa. data,· da ordenação ter'.ra e· distrl~ulçã<) ·4e seri1entei; · · 
dra de São Pedro. E, em segundo lug.1r, multlpllcan,do · qu~m' 0 visita, por seu acolhlmcnto bondo~o e paternal, sacerdotal de S. Revma., doze inoçaa pa• Biblioteca, com··fin.s de. prop_a.gar a, b-~& 
:;abla e suavemente os meios .de' contacto ·da Santa Sé por· ~ua Ininterrupta Jovialidade, pela .serenidade, inabiila• 1·oq:ulauas, 'éhelas -de fê e 'cl:1eias .de zelo -leitura, por nielo_,de .. livrei~,· revistai;, e 

t d · ,. ·p I t. s ·· t. Sé d" · · ,· · 0· · · · =la aa._lv•,.ão dll8 almas, &"'_.resentaram- · jomais · recomen_ davéls. ; . . , ·· · . com o aa aa_naçues. _or s o, a· an a .· 1s51m na P r vel .eo· m·. que, cónsid_ era as mais_ dl_.flceis sltua,.,ões, podo "' ..., ·. ... · · ~ se ao piedoso Viga.rio, repetindo ·as pa• Aulas .. de :formaçãó' dóme.stfoa · e · df 
toda a-face da terra. enas magnificas mmclaa que a'Ao as -medir bem a envergadur;.,.ex.cepclonal de15ses homens qu~ 1a:vr11s com que Maria. S3,ntl..ssima. 00 pÕ/l elevação_cle .êooti.imes pàl'.ll os ~i;posoe, i 
O rele na Rellglosas, direta e Imediatamente sub_ordinadas carregam. essa cruz com O esplrito de. conformidade, com ao serviço de Deus na Obra. da Reden- ~aber: · __ . .. . · · . . .. · 
ao Papa para. prÓclarnar por. todo o mundo, na aua m;iis uma continuldad~ de energias, de for!/a e de d_esvelo, que ção: · a)> ·- :·eiiucàç~ó élvlca e inóral 
cristalina pureza, a doutrina de Jes~s cristo e os enair.a· s6 9s. personalidades m. uito e multo_ r_ clev_ antes possu~m b) ·:- educação õll.nita.ria - higienf 

' . . . . .. "ECCE ANCILLA DOMINJ!" pessoal, "li!gfonte "doinlc!Uar e noções Gc 
m'entos cie seu Vlgarlo. · E; 'em terceiro lugar, por meli> como especial dom de Deus, profllai;ia, contra as mo!est!as :;oclala G 
dos representantes qtle a Santa·S6 envia a todas as Cris•' Ao pugilo de moças.que, na oferta. ,er• contra alcoolismo · · · 
-tandàde"s 'do orbe,. afim. de serem a emanação. mais· pro• ,i. * * ba.l de sua dedicação pelo bem-do pro• c) - instrução religiosa 

· · !mlt Ma · sa tis· · d) ...; economia. · domestica. e nue,rlcul~ xima e mala direta cio pensamento "O do coração do Viga• xuno, procurava. ar ria n s1- ,tura. v 
ma, cumpria manifestar-se, tambem, pe• 

rio de Cristo. Por quanto tempo-o ~eremoa? P,orque lan!/ar aso:n• · la ação, concretizando, a;sslm, ewis pa- Colocações! 
Esses são os Nuncíos, os inenaagcios, os .repres,i,11• bl'a desta preocupàçlio na alegria destes dias de festa? roqula.na.s, não só· o desejo. ·da. Santa Encaminhamentos a serviços m~lcos 

· · · r · tld d ft"ft 1 _serviço pr~-natal, escolas, ·a.silos, hospt-
tantes que a Santa Sé costuma delegar junto ao.s gover• Por certo, a.Santa Sé atrac a si o:s valo~es qu_c lie desta· greJa, no sen ° e c"'""' pai-oqu a, se-

., ja. uma familia. éspl.ritual, ante cujo 'l'a• tais, etc.; 
no:s e __ p_ovos, como _meto de_ tor_ nar mal.s vivo,· agil, cone_11:an· · cam no serviço da lgrejà. No àp,iee da carreira diploma· IJ ui d servi"" 3·unto· .aos cartor.ios pa•a. re-ernac · o on e Jesus reside para eJà, s-v • 
te, moral, o contac~o do Papa con, ,s yarios i:ebanh1:1s que·. tiea _;_ pois que o B'rasil é consld_erado Nunciatura de pri• tod.a.'a. familia. paroquial se ajoelhe, ouça gistro de crlança.-;; · 
constluem sua Imensa ·grei. melra classe .... com tantos anos ·de Imensos labores, per- a pa.ia.vra. do senhor e reconheça os cte• Legalização de uniões por., meró· do ·ca-

. veres de relação nue_ têm o:; paroquia· . eamento civil e rel!gf6.so; sonàlldade brilhante sob_ tantos aspectos, o Exmo. Revmo. ,. p •- t ,.oftR~ 110s uns para. com os outros: assl:stencia ropagaç...,. e en ron~ do SB-gra-· 
sr, Nunclo ·Apostollco tem certamente voltados p.1ra si, espiritual e assLstericla materlat; E II do coração de Jesu.s nos leres: · · ,;: ,;; . 

Ã. vía~a ao que -fi~ou dlto,.não ê dÍflcil aquilatar a gra~ 
vidade e nobrez:a das fúnçõ_cs de um· Nunclo Apostollc:i. · 
Se ~ união com R'oma ó a condição de toda a fecundlda· 
de dá vida espiritúal de um povo; _se essa união, par'a aer 
plenamente fecunda, precisa .aer dllitlcnte,. cordial, filial; . 
se a perfeição da v_ida caplrlt1,1al de um povo' é não 16 a 
melhor garantia de sua ~têrna salva~ão, como 'dê aua gran· 
deza temporal, ·comprcendé•&e,. tudo quanto &lgnifica d~ 
responsabjlidades, de encargos, de preocupações, a ~are• 

de modo multo' direto,. as vistas 'augustas do Soberano associação foi se desenvolvendo justa- Confortp a.os enfermos. 1.'repap.çãc · 
'Pontlflce. Existe pois o perigo·- ·"perlg·o", sim, perdoa· lllente com a. fina.lidado de assistir es, dos mesmos para a ·.visita do Sa.ce;dote, 

P!rltual e mater1a1men_te aos h&b!tantea Ação de fa.c!Uta.r 3ll consultas incdic~ 
dcto que tem de egolstlco esta expressã1> filial - de que ~ os medicamentos:· 
de um momento para outro a Igreja o chame para tare- neceBSitados da Paroquia do Embaré, ·Manutenção da Obra doo Tabemaculo.,, 
fàa ainda ,malÓres. Maa nio pen~emos nisto, Tudo quan- sendº' esta, comtituida. do Embaré pro• destinada a. vestir os altare:;: · 

. . . . priamente dito e · de adjacenciás com . Finalmente, a. _ pro"r.la- . :to ..... hio . e 
t~ ele fe: o leva para o alto, e. desprende de nós ••• mas os bairros de Pau Grande, Ponta, da. ,., • .._ 

' · 1 · · Pi:ala~ Bac_ la. elo Macuco, Vila. _ Joquei, aperfeiçoamento esp!iitual e tecnlco ~ 
noa · prende a ele. 11.t uma situação por demais complexa associadas, as ••anclllas", que se dlfi• 
para ler vista por olhos de filhos, Fechemos oa olhos a Para.,con-esp0nder, na. a.çãO, ª eStª fina- põem a servir a.o-Senhor; submete11do-Ee 

!idade, a. -=cia.ção propôs-se desde 10• a r!go_fOsa. etica.. é a dlsposi"õeS de._ ca.. 
eate problema, e go:emos tranquilamente eataa horas de 10, a realizar o seguinte i,rograma, sem- ~ 
j bll .dl d h J . pre .em relar.ão à fa;mU!a, consi"cr:i,n. pa.cidade vàriae, ,imprescindivels -à. mls• 
u 0 , 110 · ª e . 0 e, do-a; ~ " são nobre, mas .~lnhooa. do verdadeira 

e A T o L~ 1 e \o s 
Comprem 1xcluslva111e11fâ suas fóias · e · seüs presente, na toidaecida 

li. O, A LHA RI A · -.. . · 

CASA CASTRO 
úA U . DB NQVEYBRO N. ·. M 

J&1Q1UU .. aua .uohl,~J. 
• • OFHPNAS 

PROPRIIS 
• 
• 

, ... --ODúioi a.. U'.&U . 
~- l!lom •B~IAt•i• 

"A Obra prima , de Satân" 
o celebre orador sacro da compa.11hla 

d.;i J:esus, o Padre Ravlngna.u costuma
. va diZer que o Diabo realizou nos um
mos tempos uma , obra prima. Talve~ 
a malor e m.als astuta das suas .obras. 
l'1 .fazer-se· negai e fa:1;,r com que zom
bem de sua · propria existenda , como ae 
um e.spantaJno pára. mulhei·es e crianças. 
1 -ggm ·j$ ~ ~rs\ém M itmaã Cl ''1il ~-

gação e umega.ção chegam ao mais gros
seiro, matei'!a.ltsmo e a'· uma. atitude· ci• 
nica. em face dos nossos dogma,s Ju11Cla.• 
mentais; o Dial10? O ·Inferno? A vi• 
da. eterna? E riem~se às gargalhadas 
do que chamam 0$ . llvre-pen:;adores, ' 
papões e fantasmas pata esptrltos fra
cos e lngenuos. 

líl a vitoria. de· satan. Cegar os. que 
quer perder.. Negar-sê para melhor tra
balllar na obra Infernal da, perdição cla-s 
almas. · E os que nepm.o :OJa.bO e :;,m,. 
b.&m dQiute~si·w ~- ruit li âm• 

. 

pdo Diabo os Jl1Splra. e ve 11esta. · obra. a 
sua. obra. prima? . Crer na. exlstencla.. 1Jo 
Diabo, .é crer nwn mundo sobrenatural, 
numa outra vida alem. desta. Crer 110 
ll'lferM é crer em tQcta:. as consequen
cias deste dogma. 

Ora, não haverá homem tão Jouco que, 
firme ne.,ta. crença, deseje perder III aua 
proprla. a.lma. J?orttmto, a,· -velha. ser• 
pente inferna1 tnlmlga do genero hume.-
110, fell · neste seculo uma obra, prima: 
.... , & sua, -l'lrowJa ·. ru1sa9ão, ~r,1, · m~!?r ~----..... , .·-····-·-

; o. 

=~-''<:.'~ .. · ·s ·_. _ .. _··-~"·',_ .. _· ____ ~,.-_-_·::: 

reajustamento ésplrlt~l e social .: que 
1.o - Como , entidade formada. uor se propõem. 

elementos que têm um fim ;;oclal e &O• 
brenatural; . 

2.o - Na. totalidade de. seus proble
ma.,, investigando a.s cau.sas complexas 
e ssus males; 

3.o - Por um conceito. soc!a.l ela vl• 
da-, isto ê, elevando o ní-:el de vid11, fa. 
miliar e pe:;soal, de acordo com o adian• 
tamento ou tecnica contemporanea, os 
:recursos da sociedade e a, morall crl:stã. 

Este programa. é desenvolvido, tanto 
por serviçoa externos - visitas domi
cil!area (caravanas paroquiais), ·como por 
,servit,0s !nternoa na :;ede, · entroza.ndo
:.e os mesmos· quando o exigir a natu• 
reza. da. a&istencia. 

E a&Siln , como outroi:a:, na. Casa. de 
Nazarê, e. serva privilegia.dá. do senhôr 
< o divino mOdelo das "anclllas" sa.ntis• 
tas;' a, V!r~m Marial), reaJ.!Zava na ro
ca, a, •,este sa.crosanta, de Jeaua e nas al• 
mas a Divina. Pa.lavra., · asslm, tambem, 
as · componentes da União "AncIDa. DO
mirii" · c.\l. ·cidàde de ·santos, pret:urlil:n 
não medi? sacrif1cios · para levar alma.a 
a. Jesua pelo exerclcio direto de ·as crls• 
t!animr e p?lo cxercicio indireto de be• 
uettcloe e ag6ea; mater11.~ rls.G~ A ~m 
--__ , -- . • li! ( . V 
. . ...., A ' • 

NOTICIARIO · -CATOLICO 
INTERNACIONAL 

Q dr. John o. wu. not,a,veí .aibiC! e· )u
rilita. chinês, ha. pouco co1,vert!do · ao ca-· 
tol!c!smo, e~ã. a.gora empenhado cm tra-: 
duz!r, para o generall:»lmo ·chia.ng•Kal~ 
shek; a. sagraaa Escritura, A -informa
ção é de Mons. John iiomaniello; Supe
rior . da Mlssão de Marylmoll, -ein Kwei-
lin. . . 

o dr. we conveiteu-se lendo a. auto
biografia. de santa. Terezhlha. do Meni
no Jesus. . Graças à sua. cooperação, 2. 

missão dirigida pOr Mons. ~maniello 
conseguiu con.stru!r Ullla nova eaeola. 
de· llnguas. · Assiste diariamente. a· s1141ta 
Missa. Ocupou e e.Inda estã a. freilt6 de 

. cargoa de lmportancla. 'de seu país. . Foi 
presidente da Cõrte P.ofl.ssl.ónal da Ôhi
na, vice-presidente da,· Assemblê!& COM
tltucional e conselheiro do Munlclp!o de 
Shimgat. líl membro do senado chioês 
desde 1933 · e cll,retor da COmlssão de 
Codlflcáção do mesmo. Fez estm:loà llàs 
tl'nive.mdade · de Mtch18an; na · $orbÓ111. 
dl adi I D1 M atrllm,. . 



JOIAS Ultimas novidades e_m 'JOALHARIAS 
MU~l:RNAS de ourot rubis é brilhantes 

GRANDE. ESCOLHA E.M · -OBJETOS PARA. PRESENTES 
Grande variedade em RELOGIO S das melhores marcas suissas·, 

Lole:b Ê'· º~titulo de ~a: obrà sàida. agora ·do prélo da :pena brilhante e sà~ 
bia do Re'vino; Pe. Antonio de Almeida Morais, jove~ :sacerdote da ·pio

. cese de 'I'aul:iaté e·.conhecido orador sagrado: 'Traz um·sub-tifolo.(~µd9 

RUA 15 'DE NOVEMBRO. N. ,331 
HA 3. 

· filosofico-ciéntifico);.·· Fôra ~scrita em. refutação· ao .trabalho de, ~-:pro
f~or,,ó .dr: Urbano Pereira: ''Nós e o universo" •. Com,pretensões:~dé' 
sabia ii filosofo.évolucionL«ta, em sua obra: que· teve _certa repercµ~9.,;!lós Joalharia preferida pel~ alfa sociedade OERAÇõES ' meios·. cultps, graças: ao prefacio do sr. Monteirq Lo~ato 'e a ·proppg'ª1Jda , 
oúsàda ,do Espiritismo chamado cientifico, o sr. dr. ·Urb'a!lO Pei;~ip~ jµlga 
havér descob~~ a .polvora, E como o Autor dos. "Urupes" o chama fi
.fosofo-e, diz.sei- "Nós e ;.. universo" obra de. àlto ,valor cientifico. e de-:ttan
..de seruM>' filoscifico: tóda. ·gente s_e embasbacou diante do. ''poço da. ciencia, DOM VITAL , na· dé Niteroi; Imaginoso; fluente,. 

calmo, :pesquisàil,or da ·hfstoria, pren
. deu sem cansaço, talvez, o·· seu maior 
e mai~ brilhante aud'itoriO, trazendo 

.·iJ.. luz documentos :inéditos ~- ·cartas 
'que D. Vital, escreveu, agracieqéudo 
ao seu avo, parlamentar Dr. Leanrlr_o 
Bezerra de Menezes. que na Camâr.t, 
defendeu _D. Vital, ·preferindo clesli
'gar,se d,o partido e das regalias 'eia 
"Politica. dominante", a ser contra o 
ungido do Senhor que -defenderia até, 
se .preciso fosse, .derramando a sua 
ultima gota··desangue." 

· do filosofo rat'o, ê '.do ·prodigio da grande obra- cientificai E . os leitores 
sabéÍji conié º' chàmado :espiritismo ~ieritlíiêo é pretendôso e pernostico. 
E' 'fácil imaginar o baiülhão qÚe sé fez em blrno :do. livro do . engenheir<> 
füosofo-evolucionistà ,e .... éspiritist11,. Por sua_ vez, o ~; Monteiro- Lobato 
que cômo·homem ·de l1itras merece nossoslo1,1vores,. mas. como cientista ou 
filosofo, ·podé tirar ',-0' cavalo dá ,cht_tva, -O fonnidavel intelectual paulista, 
sémpre müito. i.n:~nsàdo .e' oracular, traça suas linhas. de basbaque ánte 
"llrós e:·o Uni".ersif'. · ·Tin,ha-se a impressão de que· o Clero retrogrado'. e os 
crentes catolicos inimigos, da. razão e das. luzes dá ciencia moderna, iam 
,passar 'um i:nau 'i,ocado e desta ,vez o Espiritismo. cientifico -iria triunfar' 

E A EXPRESSIVA E JUSTA HOMENAGEM 
NO TEATRO MUNICIPAL oo· RIO 

Muita se tem escrito e muito mais 
hã, de,. se esrcrever ainda sobre a fi. 
gura, imortal do martir e confessor da 
fé - D. Vital. 

É que o seu nome longe de ser es. 
quecido, ao ·contrario, com o decorrer 
c:los. tempos, é .·mais lembrado e glori· 

. ficado. 'Ao ·'passo que o dos seus per· 
. :seguidores· só é lembrado como o de 
:Pilatos no Credo, para mais ressaltar 
'O da .. sua·. vitima, como a sombra faz 
realçar-o colorido do quadro. 

Gloria, pois, ao martlr, ao ·invJto e 
intrepido -soldado da fé, que preferiu 

· o carcere, com os seus sorr!mentos e 
. dores, a renunciar ao compromisso 
sagrado .'do seu munus pastoral - o 

· o.e defénder as suas ovelhas queridas 
. do . lobo. devorador! Contra este se 
· insurgiu valorosamente como outro 
· eles temido · Martir . dos primeiros se
c:mlos da Igreja. Q mesmo "Non pos-. 

-sumus_non loqui", dos _Apostolas, pro
imnciou o nosso iniortal D. Vital. 

Custou-lhe caro ·o seu valor que o 
·tornou ·mais digno dos meritos do céu 
e ·dos aplausos dos posteros, coin0 os 
que- recebeu em a noite de 29 no Tea

:·tro Municipal da Metropole do pais. 
Cenar!o indescr!tlvel! Plateia, ca

marotes, balções, até a torrinha, tudo 
1·epleto; no · palco - embaixador do 
Santo Padre, tendo ao seu lado uma 
coroa de Bispos, representantes tlo 

. Exmo. Sr. Presidente da Republica 
· de todos os ministros· e do sr. pre'. 
.telto,; !muueros Sac:1,>1•dot<>s, ce1·Nirio,; · 
.J)or uma centena de bandeiras. de 

· todas as . Congregáções do Rio, · dan
do um aspecto. deslumbrante! ll:ra, 

· .Jlão· há .duvida, ·.uma ante-camara do 
<eeu ou visão do quadro do Juízo fi
nal, como nos descrevem as Santas 

· Esc'r!turas, quando . comparacerá Je-
sus,. no maximo esplendor de sua glo

. ria, para coroar e .julgar. os bons e 
condenar os maus. Os bons ali eram 
oá Bispos martires de Olinda ·e de 
Belem do rarà, e ris máus o.s seus 
perseguidores e· s1lgozes. Jubilo pHa 

·.os Martlres de. fé, vergonha e· trls
téza, para os que os· levaram à barra 
do.s tribunais. 

1',oi uma noite apoteotica, ein que 
··1todos.-os ,or.adore·s, cada um com suas 
caratéristicas, exàltou as virtudes· pc· 
i·egi'iJilas (lo Bispo Martir' que comple
tava o -eentenarlq de. nascimento, sem 

. se .. esquéçer do seu companheiro de 
· · carcere D. Mac'edQ Costa. 

Não pensararn os odientos filhós 
das trevas· que Sem O quererem, _t'S• 

Não Desperdicef 

· · Deposite suas Economias na 

PRUDENCIA CAPITALIZAÇÃO 

· Na . sessão solene da Confederação 
·Mariana. do Rio de Janeiro, o sr dr. Dai! 
de, Álmeida_ rez aos Exmos: Revmos. Srs 

_,:Bispos a. seguinte saudação: 

"Melhor esta.riamos df' joelhos neste 
,instante para que . a paz do Redentai 

· ·pJr vo..<sa benção descesse sobre hós. oc 
· que de pé. por mim. nesta· tribuna. " 

fizesse ou'yir a mocidade 'mariana dú 

:Brasil. A escolha, porem. da segunda 
·alternativa, não a ditou o orgulho, nem 

· o seu ·-revestimento covarde. que é o l'es
pelto humano - mas .o. desejo de dizer· 
vos que· somos. soldados vossos. "osso:; 
cavaleiros prontos à luta sob o ba.culo 
pasto,ral que ergueis ·em ·defesa da . fé 
E.~colhemo-Ia recitando o. Credo imorre
dourn em aossos corações, vendo-vos "º' 
co se fosseis o Evangelho- Vivo da lg :·e-
ja. de Deus. 

Alem do mais, s~ a llora exige que to· 
. dos se definam, outra não poderia ~· r 
. a nossa .atitude. 

_Quando , os homens se erguem, fugln
:do primeiro seculo o glorioso Santo Ina
·honiem que vern a esté mÚ.ndo" - para 
acêridel'em. nos c1arõei; . con·uptores da 
vaidade, as· Idéias que cegam - é justo 
levantarmo-nos. tàmbem para pedir a 

-.todo,; vós~ -ilumina! a terra. Soi:s. a 
candeia miraculosa do Céu. ' 
· · Quando oo homens fecham oo ·ouvido::; 
à palavra· salvadora, abrindo !nconse
quentemeute a. ooca esterll em di.~cus
sõss vastas· -:· não poderia mos silenciar. 
antes se nos Impunha o dever de rogar
vos: _:· falai ao mundo! Só vós tendes 
pa.la.vras de vida eterna. · 

· Ante os esforços ensoberbecidos da r:i
zão que se a.gasta. cinde. divide e repar
te, a destruir a união que- Integra, for-

. talece e cria - é _.Justo se. nos impuses
se à conclencla . o dever dP a.firmarmos, 
alto e bom tom. de pé para sermos ~ls
too. , a. nosi;a. · crençá em que unia só é. a 
Verdade, só um Çamlnh· ·e ·a. Vida uma 
só - Cristo - Aquele · mesmo Cristo que 
,•os chamou para.·-conduzlr-no.s a Éle. 

.'ff- *- ~ 

tavam preparando O terrível e 'oter110 
anatema contra .eles e suas seitas. 
Passados tantos 'anos os nomes de 
Dom Vital e ·do _seu. companhéh·o D. 
Antonio de· Macedo Costa,: continuam 
a ser gfor!ficacios, p;tss;indo . a . urna 
historia luminosa,. enquanto os dos 
seus calunlàdores · são mais e ni.iis 
cobertos ·de vergonha e 'dé:justo des
prezo. da parte dos homens de bem. 

A Confe.dera.ção' Nacional ().as Con
gregações , Mari3:nas, 'tepdo' à .. frente 
o seu notavel assistente eclesiastlco, 
Pad_re J~sé .Coelho .. $. 'J .. não podia 1 
ser mais ,feliz _na orgar,ização: do, pro
g11ama. Feliz _na escolha<dos oradores 
e da "Schola Cantorum" ·sob à batu
ta do genlalPacire AngeÍó da Congre
gação do. Santlssimo. Sacramento da 
Matriz da .Adoração I>erpetua d.a Igre
ja: de Santana que· deu: uni bl'ilho, ex
traordinario às cultas .. e. brilllantes 
c011rven~ias; como )he!I· sendo a mol
dura que fáz. ressaltar .as- cores· uas 
flores do ·quadrÓ. 

Não sabemos dizer ,:qual .d9a dis
curso3 e conferencias foi màl!r bela e 
o maisUnrlol · , · 

Cá.da uma, _no seu ~enero e na sua 
forma, era um -primor; ·constituindo 
uinà gema preciosa. colocada: na mi, 
tra do Bispo Martir. 

Dr, ·Al!redo . Bàltazar \fa ... Silve.tra, 
da Ordem dos Advogados .ef consé
lhell'o da. Fedei'àçãó I\1'.arianà> do Rio 
ein a :sua saudação .-ao Santo Padre 
Pio XII na 'pessoa do·-sr. Núncio Apos
tólico ali pr-eseilte. 'lapidou rià deli
cadeza da ilngúagem a: joia. que , o 
Papa da Imáeulàdai ",-' Pio' IX, colo· 
cou, num_ osculo de louvor· ê'gràtldão, 
na fronte de D .. Vital,' -como. ;ire
m lo .pelo s.eu heroico ·valor. ·em saber 
cumprir a :Bula ·da Santa · Sé, embora 
com o martirio do, seu sacriflclo pes
soal .de 4 anos de ·l)rlsão. celular, 

O. oradoi-, dr, Geraldo. Be.zerra de 
Menezes, fei um trabalho· notavel, e 
Japldar, digno · do excelente audito
rio que. o ouvia e o arHaudia, c_aloro• 
san1ente, muitas ve;,;es. · · · 

O ultimo orador foi o sr. d!;. Julio 
Baratà, _da Federação Mari~na do Rio 
que desenvolveu a tese D. Vital "ho~ 
. mem de' Deus". Homo Dei - Estilis· 
ta _:_ frases escorreitas, genial: f·JU
cissimo nas comparações, exaltou, e 
g!oritlcou a D .. Vital, como realmente 
foi, .é e será· ... o homem .de· D.eus, que 
por D_eus_'.deu: e· oferece'u, genero.sa
lllente; a 'sua vida. Quis assim unir
se, · cedo,· com 33 _anos, 9 meses. e 8 
dias . de existencia, ao seu Mestre, 
Jesus :que incompreendido foi levado 
à ·barra do· tribunal tam:bem,. !niquo 
e ilegal, que o• éonden-0u. à morte. 
Quàsi com :a. mesma idade · a 4 de 

. junho de 1817 em Tolosa, na França, 
faleceu D. Vital, vendo ·Maria Santís
sima,·. que_· lhe· apareceu ·como Rainha, 
'linda e ·formosa: · · 

Era o verdadeiro justo d.o Ev'ange
'-Il!o, que, eritregài·a sua:--bendita e sau
ta alma .a Deus .. 

O exmo. · miúistro da AgJ:cÚitura 
dr. Apolonio Sales,: encerroú 'a magJti· 
ficá: sessão com: chave. de. 'o'Uro, Des-

. temido, valoroso, disse que era diffoil 
depois de tão .-belos· e fulgurantes·· dis· 
'cursos diz_er .a ult!ina pajàv,a; que
era pecllr a Deus p_ara, _quanto antes 
ie:var, aos ".Altares" ô nosso· Sa.nto 
brasileiro. D. Vital. Mar:a. Gonçalves 
de Oliveira. , 

Com o Hino da_. Patria cántado por 
milhares' de fovens qÚe ·se orgulham· 
dé· bsten; · a sua:' fita azul, ·:foi, encer· 
rada, qu' , a .mais brjlhanté homena
gem: cívica prestada· a- D. v:tal Maria 
Gon'çalves de Oliveira, ~nós tempos 
··atuais. 

. Dúrante o Congress,o E~~ristic~ o Exnio:. Re~~~; St~i; 'Nuncio,, 
Âpos.tolico, hospedadó no Palaéet~ Pi:ate~, ,ireéebeu ení a11di~11ciá 
espec1a1 a repurcagem do LEGI.ONARIO. E~: seguida,. Sua: Excia~ 
Rev·ma. qttiz ser fotografado lendo .Ó no's~qjórnal. : 

\. ~ 

O novo · . pmvinçial da Ordem . do Carmo 
C:iín . a participação do Exmo; Revmo; 

sr. ,r;,: Ell.seu, ~lspo Prelado de Pare,çà
.túi rea.U.zou~se nesta· çapitaL á. . reunião 
capitular: da Provincla°Carmélltana FIU• 
mlnense,. ; ·. . . ·' ·. . . . .• ·, 

As reuniões se rea.Jizaram : ho Conven- . 
to do Carmo, sito à· rua. Martiniano de 
Carvalli.~. . . . · . , ._ _ 
. Nzssa. ocasião; foi. eleito· Provincial o 

RevÍno; ·sr. Frei Batista .Blencke cm. 
substituição ·ao Revmo, Frei ca_nlsio Mi;l
dermann.qUe até esta data:vlnha exercen-
do aquelas ,altas' funções. o ·Revnfo: 
Frei Batlsj;a. Blemcke ocupou :o· 
cargo de:<Prlor- do, Convtnto· dó, C:anno, 

. desta-'capita.J. Religioso· exemplar, .dota
do de ·a1tas qua.lldàéies , de espirita· e ro
ração, ~' :sevma. ~za.· .de-: largo :drculo 
de amigos e âdmiradores .que lhe :mani-
festarão toci'ci o. BilÚ- 11-preço. . 

'o Revmd.: rrei C~nlsto Mulderma.nn; 

em. nossos nielos·'cultos. · _ . _ . . , · · ' , .. . .. 
'Fez-se .'Íiiuitó, barulho com· "Nós ·e' o universo". Afinal a Ôbrâ''não 

-meréciÍi;'tamanhÍi . c~Íeb~icÍade o :sr,; Lobato poderia bem ter guardado os 
' àdjetivos cién'tificos '0 iíão·: gastar :tanta cera e tanto ·incensso com ;() ~def1iflto. 
que o.·Pe:· 1.1:p,àii(~cabà.-de ·honiosfunerite -sepult.i,r. _ . ·.:ic:' . 

· , · ''Evoluções:e espirifümô" .é,.·obra de .raro ,valor; e,-agora sim é"que,,se· 
pode usar.' o .chavão da- critica )iteraria: veio preern:her umá laculíâ. · ·:As 
reftitàções qo.'Espiritismo' eptre nó's se confinam em temmo ,dt>út,ririario, e 
nã'o ha duvida, ·h;i por 'àí obras· de real' valor ~ qtie tení 'ésclarecidÓ lícinüi- · 
ta gente.· 'I'.odá:via,. iio. campi, dentifico para cinde agora•-o&-.pseudos--sabios
do Espiritismo, nos 'estão:, ch;imando e. desafiando' petúlantemerite~- ainda . 
não tinham,os'uní. estúdo 'CÓmo estli,e sob este aspê!)to,: · ,. -'.'. · · 
, ·., ·. ó Felix culPa! ,.Feliz péc<1do ·o·c que cometeu o .st. dr: Urbimo; Pereira . 
).i que mcis· m:erecé'u 'a· gi:aça. de_ um livr.o·'tão necessàrio, tão oportunç_ e ili- . 
. gente··parà nossos 'meios: de . .cultm"a ·como o livro .do Pe. Antonio Morais:. 
."E,•oluçãcf e· ési>iritismó''. . . . . , . _· . . 

,Eü semprif bendigo.à hora ·eni;qúe o malogràdo dr. Eduafdó Carlos· 
Pére4"a escreveu '.o seu : "Prc:,blerita religioso na Amerjca latina" porque 

· ·deu- -o~ião a . que viesse a ."Igreja,· a Reforma e a civilização" do P.e.-;,Leo-' 
'•nél ·Fra~êá; _mole in;iensa de pedra a esmagar o rátinho. protestante( _1,~ós 
·. e .. o· úniverso" · está ·para- "Evolução e espirit~mo,, como. o opusculo .. do . fa
. 'lêcido pastor,-gramatico. para a obra erudita "e -admiravel do sabio Jesuita·. 

brasileiro,. Não ·é trabalho··pára. ci 'iulgo, mas· qualquer homem de estudos.: 
pode apreciar àchµirado e com . entusiasmo 'cresçênte . de pagina 'eni.' pâ-
gina, a .erudição, 'a ·~olidez ·da argumentação de Úma .. · fogica de. feri:ó; e .o·, 
valor cientifico! ·. ~otel}i _ béffi, verdadeiramente cientifico· da obra. Pe, Mo-

. rais' não joga co:m -hipott;lses ·e. os quem·: sabe, os·. talvez, da ciencia -ainda 
'muito pfoblemáifoá' ,do: Evolucionismo; mas com :a réãlidade de afirma.; 
_ções ~ cie1,1,cia_ pbsitiva"e de sabias vei:'dadeii:os,. auténticos sabios e não. 
figurões e medalhões. do cientificismo, já tántas vezes desmoraliza:dos.. , · 

. . . A 'primeira, parte .. da·-obra estuda com··cliíreza ,e. erudição. o problema 
o: do · Evolucionismo'.; ·e· n9utra as• incoerenciás de "Nós. ,e· ó·: universo";. o: 
.Autor. desta .obra, parti!1do da hii;>otese dâ: l!:vofüção µniversai ·passa a 
afirmar a Evolução das. almas pela reincarnação -d_ós 'espiritos. E aquise'.1-

_àchã élé diante· do Pe. :Morais que se inê afigizyá ·um mestre da escolà 
. áiítiga .com· uma· enorme palmatoria- Santa Llliia ~- deixar o menino eston:-· 
. teado 'e de · mão afógueáda! 

·.• .. · E . nó ,entanto a .respbsta esmagadora dé "Evolução e espi'riüsmo"' :ao· · 
<'~ós e o uni:v~rso", 'é d~lica~ai palr~ ~em- alto,. co_rri eJegancia de: expres
soes, ·cavalheu-lSlllo. ~. forma polemJShca, e argumenta, com·.· segurança_ e · 

. logica ,de _açci,,.já nem ·digo de ferro,.. . · · . . 
. Eu quisera .ver o livro do- I>e .. Moràis inuitissimo divulgado, em nos• 
sc,s·me~os.de cultµra, E' uma obra:'de caridade int~lectual:e· de apostólâdo 
•propagar amplamente "Evolução. e -espidfümo". E'. mister cortar- ó to_; 
,pete, do. Espiritismo chamadó. cientifico e o livro do Pe. Antonio Morais' 

. é maquina zero na :càbeleir:i va1dosa dos. pseudos ciertiistas Kardec~no11. . 

e.. 't' . á·.· ·.• d··.. o· . 1 ·1·t· ·1· - :en en, rio . -e , .• -"-l ~a 
Em . comemoração ao · primeiro-' cen~

;,na;rto do._ lllll!C~entoido grande, Preladó 
Br&<1ile1ro; D .. Frei· José 'Màrla Gonc;àlves_ -. 
de 0!1veira, · :toi:am. ·~11.$ -~ · Recife: 

, e blinda ·unia, ser!~' de' pã.Iest~ .e ses~ 
·,sões, :aobré, o. maior Bispo ,amertêano;. 

gulda,, p~~d!d& •de três bandas de' ·lnu~' 
s!ca: pat.t!iJ,uma -·1"9lll&m em: v~ltil. ao: 
tumulo:· de D.·. Vital,; no Cónvento>'dâ.i 
Penha, Oílde ·se fez. ouvir:. s: : Excia. t . 
Revm.a, O; Sr.• J), . .Mlgetit Vaiverde.- . 

O jovem. bacharef Dai! de. Alnie!da 
presidente da junta •,diocesanà _da:. Ju
ventude da. Ação.· Catolica dé·,•Niteroi 
, 'preslCÍénte da Congregação Mariana 
de .. Nossa .Senhora . Auxiliádora fe:i; 
brilhante-saudação ao episcopado na
cional,· lidlmo representarite pero 
exemplo, pela .. fé; pelo zelo, apostolico 
e. pe)a bravur.a do · Santo Martlr D. 
VltaL Núm ·crescendo admiravél de 
ideias originá.is,' ó jovem: advogado 
mostrou.·multo til.lento, .ff vlV'a; e ser 
at,Ostolo da. religião .dà. qual é zeloso 
defensor. Teéeu uma·coroa muito bri· 
lha\}te, brilhant!ssfma, ,éom a (lUal 
cingiu os Bispos at11als· ~ .aureolou o 
martir da fé - o lnioi'tal ,D, Vital? 

Dr. Plínio é'orrela de .Ollvelrà, Con· 

· · qué' ·· com : gerà1 · · contentamento· vlnh9. 
exercando. suás altas funções vinha sen
do reeleito .sucessivas vezes i;a.ra. a . dig
nidade de .Provlhci!!.l, em ,·cujo exércteio. 
deu mootras de. operosidade e dediélação 

· "invulgares. · · · · · · ·Nf dia: ·. 25 pp., à$ 7- horá-s, foi ceie
bradà. , a; Santa. -Missá,- co~ .ciixit(cos:; pelo 
Bispo ,de·:Naza._rê e ,comúnlião geral,das, 
Têrcelras, Flihll$ .de . Maria;' Mães ' Cris~ 
tãs,-. Apo.st.:>ladl:> dà. 'o.,r-ação,, Confraria:, 
do. Coração· Eúcarlstlcd e demais asso-

. As 20 horas - Noº 'Gàbúietê:],'ortu- · 
guês de- Leitura, foi· reaJlzáéía ':í.úriã. cop
fei:éncfa por Fre(Olàvio dé 'I'erilca, ca- ' 
puchinho, Jàzenci.o-sê .ouvir o ·orI~ão ao,, 

: Conserva.torió" Pernainbuca!lo. de Musi- · r~:g::~r:1~r ª~f taf ª .. t iie!ª~i·. s~t 
tempo". 

DADOS BIOGRAFICÓS 

6 °Revmo .. Frei Blitlsta:. Blen_ck nasceu 
n_a. cidade :de :Dulder, na-·ttoJanda, .!\OS 

20 dlasd · cte;novembto de '189.6; tendo fei~· 
· O conferencista, notavel orador _do!! 
Congressos eucarlstfoos, arrebatou. 
Em belisslnio improviso, sem nada 
sofrer a fonua ·e nem· a ·ideia, subiu, 
alcandoroú:sép .passo ualem dás'- nu
vens e .em ·verdadeira castaHa de t!lz, 
transbordàndo em ideias,. exaltou o 
exemplo, a energia e 6 apostolado do 
Santo quê. um ,dia o·. Sumo Pontifica 
levará-aos altares, Disseide toda a t.ra
nia desde a Iniciai ~à seità.·que, pe!o 
odio e -vingança, levou à -barra •lós 
trihunais .o Bisp·o,-que dali saiu maior 

to.o curso ~q S~mipai-q Meriôr eni.'Zen,"' "' · · · · · · ·' ' · · · 
derem. A s.eguir entrou :para, <> Noviciá,; otttíibro' dê, 1917/ . erfu.ln.ãdO'. Ô seu' cúr-· 
do dos Padres caririeutas em Boxinm, so 1de'.filoSlÍ~l~, vefo;-~ràj o B1;iÍi1I;, lni'.. 
ondé ,fez os' pÍ:imeitos 5oto.s; em-~- dé cJaµ.do aqui o seu éurso de 0 teoI0gia: Aos 

. claçõés femininas,· Das 16~às 17 hora.$, 
Hora San~ ~ela• 'cánonlzaçãó de ,D. 'Vi

'tal._· Ãs 20 horas, no dablnête'..pórtuguês 
éie. · Leitl!Í'a, gentiÍníente · .cecucio;, cenfe-' 
~nciâ pe!O" S\": Barreto, Ca.mpelo, . a~,ri~ 
lhantàndo· o :ato .o órfão. Carlos· Gó~ · 
mes;:Íio Colegio Marista. Retl·ro·· esp1·r·1tual na Paroqu·,·a·· 6 diaí;'·c1°' mês-_ de aiosto- c1e 1922:.~: 

. . · .. • . · Revma.·. rêcel:iiá.:.o: :s!!-n0 ~rà.!liento à;t 

-do. Carmó -· Ubardade . ~--on. te· d·_e~ .. -a· ça;..,o,:; ··.·e· ·a· t' o·~_-_.1·,c.-a·· ' • ff:1:~~.E:d~:-~té ~:~t:f!1t\t1t~~: 
A. Pia União das· FÚhas de Maria lJ l 1 ,verSid~de .ÂPP\'.>Ilnarls, ·volta.ndo.. ·pa.ra ',o 

da Paroquia de N~ss.a . Senhora elo nosso pá,is; la.uréado'.em Direito. Canoni• 

:nia 26; is: 7 botas, ror celebra.eia a 
.Santa_ Missa, e'. houve_ comúÚhão g~a.J 
da-s ~clác~ .lllascÍillna.,;'. · · 

· e mais gJ01·iflcado, enquanto que seus 
hilmig'Ós, cobe'rfos de· verg'Ónha, bai
xaram à sepultura 'do esquecimento. 
· O auciitório ficou· .suspeuso aos l_a

hios cio ·grand·e ·e. in<ioniparavel orn· 

Cárm~,· ~ llberdad_e. ~ promove,·á. :R~alizà-se hoje, . às i5 horas; nó'· · êo e Diteltci Rôma.n<>. · · 
nos proxlmo~ dtas 20, 21 e 2_2 do cor- salão ··nobre da Curfa lvletropolitana, 

. As 15;ao horas ..:._,, concentração _dal\ 
··associações tatoJica.s, ê escolas com seús· 
.respectlv0$ estandartes n<' largo do an
t!g() ·Pa.Iaêio. da · Sociedade, hoje, co1e~ 

'glo. Maristá, c;om a presença dê .ãutor!-
rente Uni sanfo ret'ro espiritual. a reunião .1~;ensal dá Confederação-· 

O retiro, .que se1·á aberto, terá ini- . Clltolica,, secção feminjna,. À re)lliifü:>, o·r. _Durval· ~rado·, 
l\lt'tllcn Oculft<t a· 

· dor, que e!etrhiou ·o audlto1;id./' D:- Vi
tal, Bispr homem de .Ação'', foi _o te
ma que CÍ}tl IJe à.o". sri juiz do Trabalho 
e presidente ·da· Confederação· Maria-

cio às 8· _horas do dia 20. To'dos os que será presidida pelo .Revmo. Snr. 
senhores' e 1i1oços -da Paroquia, são Cbn~gó dr. Antonio de Castro Máyer .. 
convidados a , participarem 

0

dos San• . deve1:ão comparecer todas ;lS senhó• 
t:Js Exerctcios Ésp!rltual de Sant-o ,ras Présldentes··das Associações Con-

IC. !i41nndc,r lªanlo . t1;à,!td.to1 ·• 1.& 
.o.e,• ifHl .. ~ .. ,~~1ás oJÍ3 -:.'. li •· lf 

~es. ecles!astlças, çivis . ê inllltares, 
sendo .. então irnlugtirada uma, placá. .e,n· 
honra de D .. ;\'ital. F'.a.J.iràm nesta oca-

Inac·o, que será pregado _pelo Revmó. federádas, fazendo-se · representái• 
Pe-. Daniel Marti. aquelas que, se- _acharem· impedidas: 

, l!l~<1. ,,,. __ ·. °H_.,,. Ju~ê. ~""'~""'º' .. 
Cons.; cnm. hnr.R mttr, ,rdà pelo 

'J'et,: a .. 731 a 
. sifu> .- Q secretario do Interior em. nome 
do governo, o 'des. Joio· Pais, do· cemro 
I)., Vital e um Padre Jesui,ta. · Em ::e-

srs. Bispos: . - VimÓs saud~r-v~s. . 
Em. três mÓtivos se funda :a oportuni

dade desta sa.udaçãp: - _no culto <1ue 
ora aqui nos une; 110 ·nome simboli,;:o 
daqueie a quem é -dirigido; em nós mes-

No_ . e· ente 11_ ari o d_ e _ o_· . Vit_a_l t~!!~::i~:::1~~,!i~!:'. 
~ero humano, deixanélc:H.he: lições de 

mos. que vos- saudamos, às.sim, sob o nosso poder,. qué é _o Seu, 
Pelo culto o tnstànte·. é propicio, pois submissos e. fiéis· na submissão àltlva dos 

nele, se _tributa. solene .1,relto à .purpura. que livremente ·se empenham. corii a n
d'1 um tmpoll,!t'O e her~ico. pastor de' um nalidade gloriosa. dos que coerentemen
apr!sco braslllco do rebanho• unlver~al ·tc,vlvem segunçlo.os fln:; as' impostos: 
ct11,. lg1·eja - · púrpura ·que pelo mesm·o . E. sómoo felizes, senhore ... Blsp:>s, ouvi11-
111andato e pela mesma Fé vestis, à pur- do .a vaz do ·Mestre. a voz do ,Papa e· a._ 
pura de D_. Frei, V'ita.J Maria de Olivci- voz dos Santos. FeJize_s no Reino c\fÍ 
ra ! · Este o nome · - · V:ltal - vital na · O raça. e na Esperança: da salvação eter
apostollcidade vigilante e serena, nr- na. · Sobretudo por Isso; mas felizes tam
me; segura, eplca, lmon·edoura.; ·- vital bem diante 'do mundo, pela co11cien~ia . 
porque, .éom um gesto vivificou um 00• de um .. dever cumprido dia.ate d:is · ho~ 
vo e. como um divisor de aguas, separou · mens. Porque pensar · e sentir · conf a 
c;uas epocas distintas .na historiá ec:Je- ·.Jgieja. -hoje como nunr.a - é um ue
siastica ·ao Brasil. · Vital. els tambem o ver social. 
símbolo. S!mbo!Q do Episcopádo, vital 
tambem ele à. gloria extrinseca de · Deus, 
á d!latação do. Reino de Cristo. l!O .pres
'tiglo da Cgreja Militante. . . Sim bolo 
a.lndá para riós marianos 'que !lm seu no
me vemos tambem. o ·nom1t de ·Maria, 
nossa doce Mãe. 

* * ,. 

'* * 

A cr.Lse formidavel e: terrível que /aba
la os alicerces da·. civilização cristã, . 11ãO 
é uma crilie de· crepusculo; como a. da 
lnd!a. dois se.cu!Ós depois de , Buda, l'Oc 

mo a da Grecla. depois· de Pericies, co
mo a de ·Roma depois· de· AÚg~to: É 

uma. cr~ de unidade. O ~eu:· gerinem 
São Pedro outrora.,. peMando nas g~ não é a · decadenc!Jl,, ·.mas o cáos, n1en-

. rações futuras .. noii dlssP · qo. fundo i.e. tal· e a lnflxidez dos princtpios, · à in~-, 
moto dos tempos: - "Jo\•Cns, sede ,mil- gurança das Idéias· e o an~agonlsril.o cta:.-s' 
missos aos BispÓs'' Nós _ó ouylmos. doutru1as. Poder .. familia, propriedades; 
E lloje, ciue se_· _.ncreme_nk o espirita ae· direitos nat)lrats e prescrições div4las; 
revolta. nos bal."ios ia· descrença., obc.- tudo. que · ha. de essencial à ord(lll:l;,. à ~e
dlentes ao primeiro Ponttflce supremo. gura.nça,' à· união, tudo. serve : de pasto· lts 
como a. t<idós os, .5el!S sucessores i:oma.- areriturl!S fllosoflcas, tudi;> serve .de· rt- · 
nos, queremoo dizer-vós. nesta saudação, cheio .àos programas polltlcos. · A fa.lta 
que à juventude mariana estará sempre ' de ·a:1go. solido que congregue os homerus, 
01ide estiverdes, como ·mandou aos fiéis criam-se mitos pagãos, como .o.da-ra
do à luz de Cristo - "luzeiro de todo ça.; hllsticas paganizantes, como a t•a.. 
elo de Antioquia. · massa.. . . ._A op!hlâó baniu à certeza, 

Não .só são Pedto, nen. santo Inacio· o lhterei:sê,iinpõe-se ao dever. 
e todos os santos sozh:ihos, ma.s Cristo, Só a Igreja Una e catollca ~ode rc-
Ele ·proptio - . o Cristo que. une na: Espe- solver esta. crise. 
ra-nça, que sani;lflca no Amor, -,que sal· Só Ela. com a 10gurança- de sua dou
va na Fé - . o Cristo qur pnr vós prega trina · imuta.vel e humanista, vivificado• 
ao mundo e nele permanece - o Cristo . , ra, sadia . e firme, rete -~ uniforme,· pode · 
que vos enviou e quP. pelo Esp!ri~o San- unir os homens dando-lhes ·na1;ões se~-
t.o vos · fez pa~tores da Igre la. - Cristo, ras ·.~obre as quais . reedifiquem, sem ·an
:&:l.P.. orot>rio, aaslni o .quer,:. E:le nos Quer gustiaa, o edificio: da civillzacão, .. corw · 

·roído em.' seµs alicerces desde o cisma 
luterano. · 

* * 
E ·é tambem· .pa1·a. ajÚdar-vos ·nesta 

· obra gigantesca, Senhores · Bispos, (jue 
estamos de· pé. N,lnguem . nos CUl'V&l'á, 

Anima-nos a certeza de 'noosa invenci; 
bllidade até ·-na morte porque, se mo1·
tos. na. luta, vencei·emos ·no céu· unidos 
Aquele que prline1ro morreu para ven
·cer. Por tudo Isso' é que vos sàudá.mo~. 
Bedé, pois, . benditós. . ~de benditos na 
terra_ de D.' ,Vital. e sciôretudo bel'lditos ·. 
na Patria onde· nos· espera. àquele· a quem 
nesta noite consagramos. um. culto dig
Ms dos martires e dos. heróis: Benditos 
porque . sóis ' os . instrumentos ' sagra.dos 
da · Redénção, os .·elos · da·· unidade saJva-. 

. dora.: da Igreja Jrnlvérs.al. Bendl~os por
que de VóS, .em união' coin o Pà.pa.; o 
'inundo·espeia o :fim da crise que'o t>.~
,tiola. - porque sô de vós o mundo pode 
receber a Pàz ·..,.. não a .paz dll.'l Armas, 
mas a ·Paz do Amor, a. Paz' que µne, ,que 
copgrega,' que cimenta., que , constroi. : . 
Sede Bt:ncíit\'.>s ! " 

* * ·*. 

,· Na mesma' sessão, o_ eminentn !ea, 
der mariàno. Sr. Dr. Alfredo Balt!t,a· 
zar -da Silvéira I.Írindou O Santo Pa
(1.re · P_io :xn coin as ~eguintes pa.Ja, 
vras: . : . · .-

·.Nessa· noite agradavel, .em que es: 
tão. esh·emecendo de nobres jubilas 
ós corações. dos ~arianos cariocas; 
pela merecida· comemoração do ·cen,. 
temtrlo, nataliclo do Imortal· Bispo d1;1 
Olinda o egregio Oom. Vital de OUvéi
ra, d'gno imitador do Oôm José Bo-· 
telho de MatQ.s, .arredado da: Arq11i
diocese .de Salvador pela brúta.l!d:l.-: 
·_tle _de Pombal, ó Rlchelieu· de . . iatã_o, 
<:01110 já fo.L ·al.cunha!fo - devemqs 
.~editar, . c.ontµdo;: a.c,erc~. /$1~ .. J~~ç)i, 

· - · · magua)avel, beleza e -oferecendo-lhe 
Iaridade'i-napagà.velda ·sua a'titude 'Ú 'a.inda, com a niaJs completa armadur~ 
integrai-' obedienciá:, ao , Santó .. Padre· mota!, a ,Eu_caristla .. , 
·Pio· IX. que, acompanhando a'esclare· · E o .advento ·do' Cristianismo. é por 
cida oi'Íentação dos seus' copsp!cuos · sem. duvidá o fa~ (!e maior' r~ilcii 
predecessores, havia fulminá.do a s:(,i;, da Historia UniveFsal, porquanto é 
t t ·secr!'lta, ,s_eínpre vulpina _nos· seus belo;· -sumamente bel.o, contemplar 

· gestos e linguagem. . · mHhões de indivíduos de varias na-
· ·Amahqtdoi;; na petul~ucia· peculiar. cionalidades e categorias sociais re-

. , aos qué se ;consideram· amparadoS: sidinda. em. paragens longiguas de, Ro-
'pelo pre11tigio ofiçial _e porfiam .em i'.µa; que·. consagr11,m .pleno acatamen-
antepor-se · à( sabias .instruções, ,ela; .. to ·ao. ''homem Veàtido. de. branco;,· 
bor~das e defendid;1s pela Sant1t Sé, contra ,qú~m hã_o dii ser sempre ifm: 

'.para que as trevas da maldade se teia âs manobras dolosas . dos césa-
não. apoderein dos. incautos·, seus au- res -c?.e: qualquer temp6, ·E o, Sobera• 
da.:es detratores· não ·vacilaram em ·no'.Pontifice,_. c'idas mãos beijámos -os 
transgredir os· textos constitucionais . niàr:anos'_ de_sta arquidiocese~ hninil
e 0s .dispontjvos penais, para• ~ótivar. de. e. resp~itosamente prot~stando'lbe, 
uma sentença, destinada: a :envolve-ló· . à boca ab_ertá, a nossa· i;ncond!clonal 
no' _des'prezo .publico, como se fos·se sú,limls_são; a qual se nãó arrecela -da 
um ·enarn~ra~o da. pqpularida~e; Po, tilria ou dá fllaucla dos que -nos· ad-

versam, a esconsa,· ·. e o Sobe.rano :ron-rem, não sucumbiu ·.aos dardos, da f~ .. 
lonia · milçonfoa, .. manejados . ppr tio: tifi,ce, qn11-Iquer qUe seja o 'nome· com 
líticos e sentenciadores de fementlda que assina a· crisiandade e assine as 
fé cristã, ·bem que Jhe pungissem a. enciclieas, as ·bulas· às décretais, ~ 
alma de ardoroso apostolo ,do Cristia•. sen.ipre .. o: le_g!tlmo continuador da~ ta-' 
rtiSJllO aqueles golpes atirados . à Ímà reta. Í}Ollfiada 11,0 niodes,tO, pescador' ãa 1 

·eiogiavel cónduta pelos emisarios s'a,, .Galileia,. a cuja autoridade devemo·s ·. 
· Ih a· u· 1 · s_ujeitar a nossa existencia terrena· 

tanicos,- espa • _'a· OS : !tS, ,oficinas, o, . para .nps nã.o escravisilrm·os ao jugo 
jas cap~tulos, <l,Plls_elhos; onde se épm· das ambições bastardàs. · 
põem "as _per.~rsaii ··peças de arqlilte. Efe_merOB. sáo .OS .triunfos dos seus 

,tura". Não· séria.,· jitmâls; .a: !ilosdfià 
capaz de· lhe tornar jmaleavel à .con- acu,râdore.s,, sempre impelidos por 
cieÚcia, fortaleee_ndo-lhe' a . cor.agem .. tot1)es . desígnios, porem confundidos 

·P· ara. s. _upo-rtar._ Q, m_. artil.' fo, ât. ·q· uitêta-. -~. castigados, por Qrdinarlo,. pelos so-
:éios das empreitadas sinistras como 

do pelos fariseus. e .consumado pelos sucedeu aos demagogos frail·ce~és de· 
tame!icos perseguid<1res dos ctistã~s; varados ,Pela_ .crueldade dos -~·tsidos 
não, pois, :se os prit'cip.!os.·mosoficos vencedores das manhãa.· e condena
lévavam alguns_ home_n_s de· Roma a_. dos ·antes do~- d d' . · 1 d 
· a_ b. ra_· ndar as _leis,'._ não-. ··t1v_· eram .a _'ne- · ; · , . , - ir . 0 ia, no me o os 

motejos e _1nsultqs .daquela gente des-
cessarla eficlencia para os subtrair vairada pelas . 'leituras peçonhentas, 
ao· jugo do ep,cui'ismo. nas , quais Sl3 ergueu .à guilhotina. 

Coube. a renovaçãa do mundo,· ao· Em 4 de maio de · 1791 · assistiu a 
Cristianismo, p()rque não erà uín l)opulação de Pa.rls ,a um. espetaculo 
·améintoad:0 de, maxlmas . cómpôstas nauseante; do qual.· ~oram· 'prôtogonls-. 
pelos ~0 :res· lnperfeifos;--que· aifesquê-· tas ·o_s sans.çulotte; asses_oráíios·pelos 
cerialll, tanto que lhes irrompessem fnlp.tlgos d9 · Cleró e. da uóbrezà': um 

. _nô . peito · as, ~~igen:~l~s ··. d&c' aensuaJi• :manequim; reprêaéilta!l«fo .. ~\Piipa; 'P!Q 

cá, sob ·a· regéncia. do maestro V .. Fltti-
paldí. . '' .· 
.. :Qia ·27,'à-s;G,30. boril& ...;;· Ml&a.~ Có~ 
munhão geral .das criança.$ ef.'º~coJas. 
As .. a horas - Pontifical t'unêbre por 
.s. Ex()ja, · Ré".ma,': .o. sr .. D.: Mi
guel Válverde com a .... a,s.slstencla. 
dô ~b1do e prerença _· daa jiut\)tldades 
civis ,e· mllit!l,res, A. parte ;'or9u~tr,àl_ ~s
teve conUada a um cortjtmu; áof>ià di• 
reção: ~o· máestro I.snà.rd:' ·. Após ·it 'Ml&a, 
pelas autoridades presentes · foi inaugu ... 
rada.. a exposição J). Vlta:1,· que '!ófãber- ... 
ta. à visitá publica. .até o dít:'.ro de de
zembro; Das 16 às 17 hor!l,S função io
lene, benção ' pela, canonização .. de o .. 
Vi~a!' e. Te peum eín ação de graças; . · 
: .As , 20 horas'· -- No ·nablnere' Portu-

guês ~ê .Leitura, c911ferenciâ i>e1i(Padrei
Fe1u Pa.rreto: D. Vital e D. M~o. Fa
laram. em seguida D, Mlgué1 e' um • Re
ligioso" capuchinho, sendo · encérra.da .· a · 
.sessão com uma 'hcifa ,ele arte, a. cargo 
do Ort:eão 'da Fot'ça, _I!ol!clal. • 

VI, foi ~ueimado em prasa:- pública, 
én_tre .as zombarias e os ui.trajes do 
populacho, servilizado· à pàlit'foalha: 
dos. USJJrpa~ores. E, e-iu,!lóra .'faleci:· 
do n.o .. exfüo, como, uma vl(ima"dà· pre• · 
potencia revolucionaria, o Pa:·pado .não. 
se sumiu, como vaticJilàvl!,m os .seus 
.maldosos inimigos,. enquanto. desapa-
. i:eclam, deixando horrível fàma · dos 
. seus tlg'rlrios' feitos, .eis condutores 
daqueles anos nefastos. As vitorias 
alcançadas pelos dlvei'sos>l'a'.Í),ts. qU!l . 
jamais, transigiram eom os tiranos ~ 
os cinicos, _ preservaram ,.as í socieda· 
des.do domínio demonfaç_~, posto qu_~, 
enfurecidos, se .levantasseln. contraJa 
tiara papal Felipe, o . Belo, I-IenriqÚe · 
VIII de Inglaterra Henrique ··-IV ,da 
Germania; M_artinh~ Lutêro Calvino 
Napoleão, sequ.!1>s0s do màndonlsm~. 
completo .para saciar saprichos -do
ehtios .. Queremos; ljlxmo. Senhor·Nui1-
éio Apostollcó, testeinu11,har,,ao, mui
to querido ·Pana · Pio XII ,nestas ho
ras angustiantes, a J}OSsi flliaJ--a;fei• 
!)ão~ aflrmari,do, córum, popÚl~, .. ·.quê, 
ad instar' do 1 lndeslembravel Dom Vi• 
tal de Oliveira supllclado: ·p_ela 1it
tran~igenc_iit da. sua .ff ·caJÓllça, r.e 
marianos .cariocas jàma}s desertarão 
das fileiras da fita. azul e pteferirão' 
q1.1alquer ·softim'erito .ao comodismo;· 
que enfraquece, avilta e:corrompe os 
povos, preparando-lhes o cati'leirô às 
hordas vandalicas. · . · · . · · 
• Porque. sóm()s nutridos, Ú .conti
·nuo, pela Ho_stla-Santa; ficamos com. 
a vontade .rortaleclda e não seremot. 

. seduzidos,·tiem atemorizados pelo ala· 
rido maçonlco: e se o ca1var10 . no 
dizer do saudoso Jonatas Serran<> é 
o ponto culminante da Historia,' :o 
Papado desde a éra das catacumbas· 
têm de s·er objeto de evnstantes zelo; 
dos catolicos. leais. . _ 

Esmagado o paganismo · Rotna me, 
receu uril BispO,- e o- Vatl~no, fornoú~ 
se· o .foco de luminosidade . perenes e
os congregàdos 111arfanos. · cariocas 

.,conscios dO$ .seus indecliíiavels. deve: 
J!S, reafirmam, com mão. fnt'r,eplda.. 
a. sua totahadesão ao Santo. Padre _li! 

des~:.~;zª1:l/}f~ ~~~ar~s . uiâço~icos,; 
~.'C'Cc.·.• ; ,i-~:;;, 



\ 

A f~VERDADEIRA CAUSA DE MUITOS MALES 
--As impurezas do sang~e causam ulcerações no estomago, 

no ,Jigadó e nos intestinos, que afetam profundamente a fun
ção-·digestiva destes orgãos, trazendo gra11des sofrimentos, co
mo: digestões penosas, gases no estomago e intestinos que pro
voca~ ·colicas,. mau halito, azias, indigestões, falta de apetite, 

· lingua suja, peso 110 estomago, vomitas, prisão de ventre, etc. 
Enquanto. não for depurado o sangue, esses males resistem 

a qti~lquer tratamento e tendem a se agravar. 
-Os medices, 11esses casos, recomenda~u o ;Depurador-To~ 

nicQ-Y~g~tal · · - · 

cortiô um energico auxiliar no tratámento da Siíilis. Comece a· 
usa.-io, hoje mesmo. · · -
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fEóERACÃO MARIANA FEMININA 
,.,,,.·p1A 'UNIAO. DE· SAO CAETANO 

A 21!,de. janeiro p. f. a Pia União rte 
l:;ão caetano'-'COmemorará seus 25 anos 
lie fmtdaição. , 

As bOdas ,de prata dessa Pia União se• 
tão festivamente so]entzadas estando 
c\ei;de jé,', as Filhas de Maria convidadas 
11: participarem da concentração orga
:nizada .. pelas. Filhas . de Marta de São 
caetano com .. a, adesão da Federação 
:Marie.na.· 

PIA UNIAO DE SAO DOMINGOS 

Hoje,.à.s.15. horas, os pobres da, Paro• 
qula: terão sua• festa de Natal, havendo 
roupas . confecciona.das pelas Filha.a lle 
l\JI!!ria. 

·ADORAÇAO. COLETIVA' 

No proxlmo sabado, 23 do corrente, 
cea.llzar·se-á. em santa. Ifigenia, na Igre-

-. ija. que é a Sede. da Adoração Perpetua 
da. ·AI'qµid.locese, solene Hora de Adora
ção -ao· santlsslmo sacramento, das 17 
às 18 horas. estando convidadas todas 
a.s Filha.s de Maria. a participarem das 
graças que · Nosso. Senhor reserva àque
las que fazem Adoração em comum. 

CURATO DA St::• 

A Pia, União das Filhas de Maria do 
. t::urato ~ Sé, Cà.tedral de São Paulo, 

expôs • na proprla. sede, . magnificas a.1• 
:raias confeccionadas para as Igrejas, 
.Sen.do a; pa.droe~ dessa obra dos Ta
,berna.culôs No.s.sa. Senhora de . Guada,lu· 
pe, que é tambem PaclrOeira da Ameri
ca -Latina, as peças dessa exposição tão 
p0r Js:;o mesmo destinadas a qualquer 
Igreja do_ n9rte ou do sul do pais, uma 
vez: que tem a Obra um sentido. tão am
plo. Dia 12 pp., foi celebrada Missa pvr 
todos os benfeitores · da . Obra, que tantos 
e tão assinalados ,,beneUcios vem espa-. 
-lhando. ,,. ,, .-:-

'.PIA UNIAO DE SANTA CECILIA 
-~.•,· 

coma nos anos_. anteriores a Pia União 
tle Santa; Ollcilla. prpinove Retiro Espiri
tual para, .os. seus membros,. estando mai·
·cado o .dli .. -17 .do correntê para 1nlció 
dos Sant<>:s.-Exercicioo Espirituais. 

.4< .. fLHA DA 

CARNAVAL 

Vem desde já, a Federação Mariana. 
Feminina preparando, com multo cari
nho e inte1·esse, os Retiros de carnaval 
para as Filhas de l\!larla da Arquidioce
se. Para que sejam frutuoso.s sollcit,a, a, 
diretoria da Federação comecem tambem 
desde jà as Filhas de Maria a sua co
laboração eficiente contribuindo com 
suas pledosa.s orações para o exlto dos 
Exerclclos Espirituais de 1945. 

.QUESTIONABIOS 

Devem ser ret!rados na sede da Fe• 
deração Mariana Feminina os que.stio
:narlos de 1944 que. uma vez preeuchldos 
fornecerão dados referentes .à vida das 
:Fias Uniões durante o ano que finda, 

PIA UNIAO DO SANTISSIMO 
SACRAMENTO 

Domingo ultimo celebrou a Pia União 
do Santlssimo Sacramento seu 10.o anl• 
versa.rio de ftmdação. 

A.~ Filhas de Maria · desdobraram-se 
em atividades levando a efeito magnlfi• 
co programa. cuidadosamente prel)!l.l'ai:lo 
pelo relo piedoso das Filhas de Mll,rll> na. 
rep1esentação de um auto sobre· a Euca• 
rlst!a, de autoria da Filha de Maria Nair 
de Morais. 

Nessa mesma ocMláo foi homenagea• 
· da a senhorita Ola..ntln . Machado Bar
bosa, lncansavel presidente daquele ~o
dalicio mariano. 

REUNIÃO MENSAL 

Realiza-se hoje. rui 10 horas, na Curia. 
Metropolitana a costumeira reunião 
mensal da Fede1·ação Mariana Feminina. 

A essa reunião, que será honrada ~om 
~ presença do Sr. D. carlos Carmelo. de 
Vasconcelos Mota, deverão comparecer 
não só as senhoras . ~!dentes :.co!llo 
tam.bam outros ·membros de dtretorlfi.' 

· VISITA AO SR. ARCEBISPO 

Estiveram no· Palacto· de l:iáó Luiz em 
visita ao $r. Arcebispo Metropolitano, os 
membros ela. diretoria da Federação, que 
tL"Ouxeram de sua Excià .. Revma. as beu· 
çãos f)ara os trabalhos da Federação._ 

ESPERANÇA 
De C1·uz D' Alva 

P.e.Í;as;;9mbrada narrativa da formidavel tragedia que envolveu o mun
do inteJro. ,.Exaltação dos heróis e defensores da civilização. Oito poemas 
cont,'10 .ilustrações: A IIJIA DA ESPERANÇA - CAMINHOS ERRAN
TES,_;..,.- A· BANDEIRA ESTRELADA - O CASTIGO - A ARANHA 
AMARELA- TERRA DA SANTA CRUZ - O LAR PATRIARCAL ;... O 
CAMINHO DA PAZ. Nas melhores livrarias de São Paulo - Rio -
Belo Horizonte .. - Recife - Ribeirão P1·eto - Campos - etc. Um livro 
diferente,.que vai merecer o seu apreço e honrar a sua biblioteca, 

JlJVENTIJDE FEMININA CATOLICA 
.HORA SANTA 

Como vimos anunciando realizar
se-â a··31 •de dezembro pro:füuo das 
16 às.-·17 .. IN!. na (greja de Sta. lfige. 
nià Sede da Adoração Perpetua uma 
Hora santa em · ~ção de ·Graças por
niovida pel~ Ação Catolica da Arqui
dioceaiL .A-,' essa oração coletiva de• 

· vem , cowpâreeer todos os membros 
de · todos os. sectores inclusivil esta· 
.fiarlos:-e ,simpatizantes. 

TE DEUM 

Ta1ilbem ·' a 31 de· dezembro, será 
tautado--·soHme Te Deum em Sta. Ifi· 
i;enia·'pa1•ac,o-qual a Juvelitude Femi· 
nlria Catollca solicita. <> compareci
méíitô · dós·:·seus · membros, 

'.;. ·~· .-

A sede da:Juventude estarâ fecha
ela urànte· o mês· de janeiro Jl.f. abrin· 
do-se apéllil.S às quartas e sabados 
das llFM 18 lls. para atender a ex
pediéiítes :éxtraordinarios. 

Ei#'t~t,er'3iro proximo voltará a Se, 
de a. atender n9 horari9 · habitual, dia· 
riamélite. 

. . '( 

·-BOM LIVRO 
· c1TIMO AMl6;<f 

·.. Alj e,. 
.u1T~ vozEs L"" 

.1d bOtt.5 l\ll'O$ 
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FERIAS NOS CIRCULO$ 

Os circulos de dirigentes que flm• 
eionam na S&dc terão suas ferias re
gulamentares, como habitualmente 
voltando ás atividades em l.o de fev1r 
1·eiro. 

RETIRO DE CARNAVAL.: 

Kos colegios Sant'Ana e Assunção 
respectivamente para os menibros oe 
Joc o primeiro e para aclstas nos oU:, 
tros sectores o segundo realizar-se-ão 
Retiros fechados durante o Carnaval, 

Oportunamente ·darem~s · o nori1e 
dos Revmos. Padres que irão incum
bri-se das praticas. 

As informações sobre o as~unto se, . 
ri\o dadas na Sede da. Juventude. 

FOLHINHAS 

·i em sido muito procuradas as no!· 
sas folhinhas deste ano. Elas tem 
otima apresentação, magnificos cli• 
chés e custam apenas Cr$ 6,00. Que.m 
colocou dez exemplares procure· . na 
Sede da Juventude à rua Condessa 
de s. Joaquim, 215 a folhittlla dé bo, 
niflcação a que fez juz pelo trabalh9 
que desenvolveu, 

' 
NATAL NA IGREJA ... NATAL: 

· NO LAR 

Procureln conhecer esse -interes
sau te folheto que reune poesias. e 
canticos populares de Natal. A divul
gaçã0 dos mesmos constitua· otlm.o 
apostolado pçis concorrerá por cer· 
t.o para restituir ao Natal o seu vei-• 
dadeiro sentido tão decadente na 
epoea em Que ati'avessamos • 

PELA JOCF 

No proximo domingó, dia 17 às 9 
hs. a Secção joclsta .Pio XI da :Ma, 
triz de Nos~a Senhora Auxiliadora 
realizará a benção da Bandeira da 
Jocr. 

Para este afo a senhorita preside11, 
te da Jocf está convidando não só a.s 
jocistas que deverão comparacer uni
formizadas, como tambem aclsta!J dos 
!=mtros :sectores, · 

J.;EGIONARIO 

Na Fecundidade da Dor da Polônia Reside . . ', . .. . 

Colação .de grau na Faculda
de ~'Sedes Saplenti8e" · 

a Espeiança âe sua Ressurreição .Realizou-se no ·dia 12 p.p. às S,30 
horas a colação de grau. sol~ne dos 
licenciados e bachareis do Iui;tltuto 
"Sedes Sapientia_e". 

COMOVEDORAS PALÀVRAS ÓO ,SANTO PADRE À COLONIA. 
. POLONESA EM ROMA 

A solenidade, que · se revestiú de 
grande brilh_o, realizou-se no salão 
nobre . daquela Faculdade, qué se 
achava -ricamente ornamentado. 

Tómaram ·assento na mesa o Rev• . 
mo. Snr. Conego Sílvio de Morais 
Matos, representante do Snr. Arce
bispo l\fetropolltano; dr. Gofre<Io da · 
Sllva Teles, Presidente do Departa: 
mento Administrativo -do Est11do; Dr. 
l\'.!a.chado Barros, ·oficial de gabinete 
do Snr. Secretario da Educação; Dr. 
Honorio 111'.onteiro; Diretor da Facul·. 
dade de. Dlrelt9 e representantes ôo 
corpo consuliil,'. 

sua: santidade o Papa Pio. :XII· pro
nunciou recentemente um discurso, eXll,l• 
tando os sacrificios· e o heroismo do !)O• 
vo polonês, ao receber em audiencLa. co• 
letiva a OolonLa. Polonesa. de Roma, t.n• .· 
siosa. por expressar sua. gratid.ão ao San
to Padre pelos auxlllos recebldo.s ele sua. 
caridade nesses ultlmos anos, de provas 
e sofrimentos lndlscrltlveis, 

!:&tiveram preaentes · ao . ato os .Exmos. · 
e Revmos. Mons. Fellppo cortes!, Nun~ 
cio Apostolico na Polónia; Mons, · Fran
cisco l3org0ng!ni Duca, Nuncio Aposto• 
llco na Italla e encarregado do. Auxillo 
Pont1flclo POionês; MOns. JÓseph GS.W• 
lina., Vigarlo castrense das ,Forças ·Ar• 
ma.das da FolOnla, · e o •embaixador· po-, 
lonês jm1to à Sa.nta Sé, senhor Caslmi• , 
ro Papee. . 

O Soberano Pontlflce refel'iu-se aos 
traglcós acontecimentos de varsovla; 
chamando aos presentes "amados filhos 
e .filhas da -Polonia", dll;se-lhes que. ()0• 

nhec~ os grandes sofrimentos e lndlzi• 
veis =rlftclos do povo polonês, e rentla 
estM dores como se : fossem · suas. Os 
padecllnento& da Polonia ...,. observou .,.:. 
lntenslflcaram-~ nos ultlmos tempos, 
"até· chega.rem nas ultimas semanas, ti 
um grau. pouéas vezes atingido na his
toria das nações e dos povos" •. 

O · Papa. acrescentou, que semelhantes 
provações serviram. para que o mundo 
inteiro concentre seus olhares na. ·Po
lonla, "e em especial ria heroica ·cida
de de :Varsovla, gloriosa por sua histo
ria nobl.Usstma, traglca' por seus pade-. 
cimentos sem par". . · · · 

"Quem· quer que ·conserve em sua al• 
ma. o menor se11tlmento de justiç,a. e de 
humanidade, disse o . Santo Padre, fe 
sen~irla confundido e · espantado ao ler 
ou escutar o que se sabe de Varsovia, ,e. 
tenha-se em conta que os informes · co
nhecidos f'apena,, 1·evelam uma: llgci• 
rl.sslma parj;e do que ha · na. ,realidade". 
Aquela Varsovla encantadora., famosa 
em todo _o mundo por sua singular cul
tura, se encontra. · hoje ·. "transforma.da 
em camara. ardente para seus morado
res, onde não só os combatentes· supo1·
tam os horrores da conflagração, mas 
tambem mulheres ,e · crianças sofrem ·1n~ 

· dlzive!S torturai! tisicas e morais, ·asua
das e Incomunicados com o .re.sto tio 
mundo". . . 

!'Um carcere candente? - repêtiu com 
ternura o santo ·.J>àclre - Não, D1· 
gamos methor,··crlsol·onde ·O ·ouro ~e ma.is 
altos ,quilates. se purifica e refina ainda 
mais. Se ~ profunda e. compaixão que 
inspiram tantas dores, muito · mais pro
funde. .é. a. admlra.çli.o com que inclina
mos no&as frontes ante o herolsmo cios 
que lutaram e .. souberam demonstrar no 
mundo. quão · alto pode · elévar:se o ne
rolsmo humano, quando o inspiram e 
Sl!litentam · os mais nobres sentimentos 
de honra do hOmeln é as mais firmes 
co11vicções da fé cristã''; , 

Recordou .o Soberano Pontlfice o acon
tecimento sucedido algumas semanas artás 
quando o!iclals pqlone!\88 pedlrtim e ·ob
tivera.tu o . prlvllegió de · le-tar o &ntó 
Padre ,em .sua sedia gestàtorla dtira.nte 
uma. , àúdJ.~ncla pará . declarar qÚ~ ·. tal 
gesto de l1omena.gem era si.mboJo da i1~ . 
lia-! devoção d& Polonla .lnte_lra. E. pró~-
.seguiu: .. · ·: . . ·. . · · . . . 

, "A humanid~e; cÚja . ca~ç~ \( C~'- .. 
to; a prosperldà.de d!Í.li. naçQes,.· {:ÜJi 't's~. 
tabllida4e sé fundB. ein cristo· Rei; to
da paz, de que Eié é autor Prlncipe; .tU
do, enfim, repousa. , nos . .solldos ci.mentos 
da justiça e do respeito ao direito . do 
proxh:no, e sobre tudo, ao - direito "Clos 
ma!S fracos ... Quando passaf · o · .selva
gem furacão .. da. loucura, do . odio . e c,a 
crueldade, o mundo reflet!rã nóvamen~ 
te sobrc estas verdades: Quando este 
murido, qual espetador )1orrorizado: s.e 
der conta. de sua_ desastrosa situação, <'Ó
me~e a couqu~tar seu. equlllbrlo, reco
nhecerá, terá de reconhecer quão gran~ 
dio.so papel coube à. ~onia na .sal'la
ção univer.sal ". 

Com .palavras de consolo, o pa,pa ~e
cordou· que. aqueles (Iue .. carregam sua 
cru:z; seguindo 'a Cristo com amoroso 't'r• 
gulho e imstentando. o· trono do Reden
tor, poden, chegar ltO mattirlo seí1~ ja
mais curvarem-se ante à. adversidade. Os 
que morrem. na. graça de Deus e na oàz 
do Senhor são, acima · de todos os con
quistadores mais gloriooos. Invocou, em 
seguida, a.o grande Santo Wenceslau, 
protetor da Polo11la, e exortou aos pre
~e,ntes a. não perder a confiança, nem 

t;t~-!lF)"il~ J 
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~PARELHÕ~'\ 
1para CHÂeCAFEi 
.111odernos, elegante,, 
.em desenhoaoriginai1 
Nacionais e extiangeiros
,Pod,,,.· • ., o4q11lrldo. 
-IGtr16'tr1 ,m 10 po10• 
fiicnto, pelo" Plano Suope", 

LER E l"KOl'AGAK (t 

~'LEGIONARTO"· 
• DEVER OE T000$ ,-s C ~ T O L I O g § 

desesperar: antes, confiai.' na, fecund Í • 
dade e , no · ·sacrificio, . perseverando· na 
oração. 
' "Que brilhe perenemente~ssà,-êspe:. 
ra.nça,' a.Umentada, como e,go1-a.; por tan- · 
tas .. orações e tantas lagrtma.s, e pelo 
sangue denamado tão generosamente. E 
que o Hino ·de Wyblcki continue reso~ 
11andf) altivo eomo iiempre: Não! A 
Poloµ!& 'não esté. perdldJI,!" E ditas es
ta& palavras, o Soberano,_P0ntlfice, lm• · 
))!orando a. proteção amorosa. de Nossa 
Senhora de Czestochowa, Rainha. da. 
Polonia., deu aos presentes, e àqueles · a 
quem eles -representavam, a. :Benção 
ApoBtollca •. 

. . 

Fo.i p!l,ranlnfo dá' no·va truma de li· 
cenciad"<ís, 0 Professor Dr. Jul.!o Da• 
vid Leonl, que pronunciou · um' bri
.lhante discurso. 

Encerrada· a solenidade, ·roi servi· 
da aos presentes u;ma taça de Cham• 
pagne. · 

PROPAGANDA . PROTESTANTE OU· 
INTOLERANCIA CLERICAL ? 

Sã.o impagav:eis os prolestantes com 
o seu eterno berreiro -contra a into-
1.erancla. clerical. Em .tudo iutrome· 
tem-se e em tudo veem· a malfada. 
·da intolera.ncià.. Sé a maioria. dos 
brasile!ros concorre· com _"seu·s .auxi
lios pará ·uma hpmenageni patrioti~a 
a Nosso Senhor ,Jesus Cristo, no 
Corcovado, berram· os protestantes: 
INTOLERANCIA CLERICAL, DES· 
RESPE!TO À CONSTITUIÇÃO... Se 
obteem do Governo ensino religio:;o, 
facultativo 11.as escolas: . CLERICA· 
LISl\IO! desrespeito à constituição! , 
Se a entronização do Crucifixo . nas 
escolas e salas. de Juri, idem, idem ... 
Se reagem contra a impertinente e 
importuna evangelização de quem já 
nasceu com o Evangelho: de novo 
INTOLERANCIA CLERICAL!. .• Che• 
gam até a·m~ter o machado. no_s cm• 
zeirõs, e , derrÚbã.Jos cpmo s~ de11 
aqui, bem há pouco; se o povo rea
ge: INTOLERANCIA CLERICAL! .• 

Mas tudo. isto porque? Porque, mi• 
uorla ridlcula, como 'são no Braaíl, 
não podem arregaçar as mangas e 
arrastai' asas. l'ermltif!se Deus, para 
desgraça do· Brasil, que, fossem ma: o-. 
1·ia, ~ue .pudessem: -dominar! Veria. 
mos, então, reproduzidos os fatos de 
outrora de que está cheia a historia, 
quer nos palses <la. Europa quando 
obtiveram a proteção dos governan, 
tes, ·· quer no Brasil, nos téll!POS da. 
colonlzàção. Basta dizer que os p1·i· 
melros ·santos bras!Jeiros .- S. Ina. 
c!o de Azevedo e companheiros, !O· 
ram niartires da sanha dos piratas 
protestantes, Bast.a. _ lembi:"ar a, che
gada de Bois le Co1nte, sobí-lnbo de 
Villegaignon (7-31 57) à baia do Rio 
ele Janeiro, com 300 homens, lS peças 
de artllharia. e ,ministros calvinistas, 
para ,·a·, êolonlzaçã;p. ·-:iii,··queJll .'. réla~a 
todas as cenas hotripllantes de cruel· 
dades,. massacres, · pilhagens, -incen, 
dlos e assassinatos, não só no_,.Rjo,. 
com·o em Pernàmbuco, Paraíba,, ·Rio· 
Grande do Norte, Maranhão e. ,B.i,1,1íl-,··,, 
não sifo os suspeltos-cleriqalislas não;·· 
é o ·· iusúspeitlsslmo hlstor:adciJ.'·, pro· 
têstante R. Sou\hey, em Historia_ do 
Brasil, càpitulos II, IH, IV, · citados 
por Soares d'Azved'o, ém Brad_o <le . 

, 'Alarme.· Bem merece:in · estas 'pagi
nas serem divl!lgadàs nesta época ele 
tanto assanhà1nento dos arraias· prci· 
testantes.·. Mas ·.não é preciso ev_ocar, 

· inoS: epocas tão · remotas, ·para:· obter 
um autentico pano ,de amostra da 
ap1'.egoada .tolei-ancia protestante. :fl 
de outro dia. na cidade .de. RI.o Para, 
nalbà ondé 'e· quando puderam domi· 
na1· a situação politiéa, · a cse1·i'e in• 
ealculavel de bandit!s1nos · pratlca(Jos, 
que cullninou no assassinato do Vi
gar!o,, em plena rua, sob infame tO• 

cala, a tiros de carabina, pelas !r~s
tas do uma janela; numa manhã de 
abrll, quando a vitima se .dirigia pa· 
ra a Igreja; afim de celebrar a Missa. 
Isto não é intolerancla~ nem ultra
m.ontanf smo, asfixiante, está claro, é, 
ao contrario, PRESERVAÇÃO DA 
MORAL, DA JUSTIÇA F, DA LIBF.JR· 
DADE INTEGRAL, ISTO J!:l DEl\1O~ 
CRACIA! pàra ·o sprotestantes, já· ~e 
vê INTOLERANCIA. CLERICAL! Foi 
esta :cp:iesma _intolêfancia · que . le,r;u 
·Jesus Cristo ao ·patlbulo., Os REVJD. 
RENDOS do seu . tempo - Anaz e 
Caifaz · - augustos e hom;ados pre· 
decess'ores dos de agorà · reclamaram 
sua prisão, sua condenação à 1uorte. e · 
liquidaram com a. sua , vida, cravado 
numa cruz. Porque? Porque era um 
iutolerante ... úm agitador perigoso .•• 
um revoltado contra a CARTA l\llA.G· 
NA do naís ... contra a Dj!lMOCJlACIA 

DOS,SEPULCROS_ CAIADOS. Pudes- 1 

sem os REVERENDOS de casaca e 
prole, de hoje, que por ai andam a, 
cerrar -punhos e a berrar contra a in
toleraucla _clerical, pudessem . eles 
constituir :ma!prla e donlinar para te· 
rem o prazer de crucificar o Papa, eis 
Bispos, Sacerdbtes e I!'relrp.s, saquear 
conventos e incendiar Igrejas!,. .. E 
quando agente oà aponta com os qua· 
liflcath'Os · que merecem, por sua ln
so!encla,; por falta de educação e 
de respeito às · crehças alheias, pel-0s 
insultos e provocações aos catolicos, 
zombando do que teem de mais fa· 
'grado, ridicularizando o Papa e cs 
Bispos e .Sacerdotes, teem o descara-
1ne11to dE!i' evQcar figuras de projeção 
internacional, que são tambem pro
testantes, com os Srs. '\V, Churchill 
·e Pi:esidente Roosevelt, para se çom
))arar. 'com eles. Fossem ·eles da ca• 
teg-0ria destes homen·s pela educação 
fineza . ele trato, diplomacb~ e retidão 
de 'conduta! ... Eu quereria.cilie a eles
se ordinária elos protestantes, no Bra
s:l, apontasse alguma palavra ou es
crifo desses ._grandes ·11omens,. contrá 
o Papa, Bispos e Sacerdotes catoli· 
cos. Ao contra.do vemo-los a presti
giar todas estas personalidades e a 
admirar a. instituição da Igreja. EU· 
quan·to estes cafagéstes de cá berram 
cont~a o ROMANISj\1O, eles to~ap 
o cantinho de Roma e consideram.se 
honrracios em serem reéebidos · pelo 
Pa.pa. Estão nos jornais da época as 
noticias mlnuc!osas ela recepção, com 
todas -.as honras protocolares no va. 
tleano, por Pio XI,· dos Srs. Neville 
Chamberl~'.n e Jord Halifax; após por, 

. tadores de ·mensagens. em pel.'gamI, 
nl\o enviadas, pelo Papa ao Rei Joi-, 
ge VL E há pouco· do Sr'.. :W, Chur, 
chm .·e. do legado do Presidente RÓ· 
osevelt, por Pio XII. São hômeris de · 
fina edúeaçãó e de linha lmpeéavel. 
Se tais l1onie11s soubessem da des, 
m\lraiJ;:?,çãó. que énv.frê ·os que se di
zém'. 'il.qüi,"i;eus·'irmãcié(de' crénç.a acre• 
df.tô~.<J,~i:.s,é e'tirergp~ha:t;lam:- de .u;ua 
tal companhia que s(5 ·concorre pal.'a 
fàzef ·o's lli'a:sUeiroiPtereu1 numa con· 
ta ião· haúia as suas' àltas é nobres 
pers<lna:!idâdes: . 

(Do jornal «;,._ Lu:i;") 
:Bispado de Aterrado 
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Cruzada Euaaris1ioa lntantil 
O Secretario Arquidiocesano da e. 

E; I. Íi.visa· 8.-0S di\'igentes que resol• 
veu prolongar suas férias, mareadas 
de 14 a 27 de dezembro, até 2 de ja
neiro. 

Outrossim, aV'isa que 110 dia 31 elo 
dezembro realizai'•Se·á a hora. de ado'. 
ração da. A. C., na Catedral. Proviso· 
ria. às 16 hs. Para esse ato são con· 
viqados todos os Apostolos e Aposto· 
las da Cruzada, que deverão compa. 
recer unifémrii:z.ados. 

NOVO SECRETARIO PARA A "NATIONAL 
CATHOLIC. WElf ARE CONfERENCE'~ 

O Revmo. Mons. Howard Canol foi gorio Murray, -Arcebispo de São :Paulo 
nomeado secret.a-r10· Geral do "National diretor episcopal dó Departamento' da 
catholi_c. Welfare con!erence" em subs• Imprema; D. João Noll, Bispo de Fort 

· Wayne, diretor episcopal :cio Depii.i·tamen-
t!tulçã~ · a. Mons. Michael Rêa!ly, atual• to de Organizações Seculares; D. Karl 
mente Bispo de Co)umbas. J. Alter, · Bispo de Toledo, diretor 

A eleição de. Mons, carrol, que já. havia episcopal do Departamento da. Ação so
sido Assist,ente do secretario Geral du• clal, e D. Je.mes H. -Ryan, Bispo de 
rante seis anos, foi .anunciada. logo de- Omaha, diretor episcopal· -do Departa
pois do concilló anual doo Prelados ame- mento da Juventude. 
rica.nos. •realizado recentementa em was- A Junta nomeou Assistente secreta
hington. · Nestà ocasião foi tambem no- 1·io Geral o R.evmo. Pe. James towler. 
me/Lda uma. junta administrativa. EplS· Natceu Mons. Clirro! ·em Pittsburgo, 
copa.l.da.."N'.· C. W. C." para o primei- ha 42 a.nos. Fez seus estudos superio• 
ro ano; · para o cargo de Bispo Assisten- · , res ria Universidade de Duque.sue· P!tts• 
te foi nomeadó' o; Michael Ready. A burgo, e na Universidade de Frlburg~, 
nova. juntá ficou assim co11Stltulda: Suíça, onde obteve, a taurea de ooutor t 
Exmos. · Revmos. D. Edward Mooney, em Teologia. Foi ·ordenado em Fribur
Arcebíspo de Detroit, Pr<!sidente: D. sa~ go, em 1927. Ao regressar a .. sua patrla, 
muel Stltch, Ai:-ceblspo de Chicago, Vice• desempenhou diversos cargos' em. sua 
presidente e- tesoureiro; D. Francis propria Dio~se. e serviu COJUO ProfeG-· 
Spellman. Arcebispo de Nova York, Se-. sor de Filosofia do Cotegfo: Ma.rio de 
cretarlo; D. John Nlcholas: Arcebispo de Monut: 'st. Merêy-, em sua cidade nâ.ta.1: 
Clnc!na.tti, diretor episoopal do Depar- foi vice~presidente do Departamento de 
tamente· de Educação; D. José Rummel, Escolas _secundarias. da As.wciação Na• 
Arcebispo de Nova Orleans, diretor. epis- clor.r.l ·de Educa~ão cato~lca. Em .1938 · 
copa.t do Departamento Geral; D. ·João foi. nomeado Aulstente Secreta.rio o-e
Mitty,. Arcebispo de e~o Francisco, dl- ra.l· da· "N. t:. w. e.": em 1942 sua' 
retor episcopal do Departamento de Es• SaÍltlda.de o Papa Pio Xll o honrou no• 
~udos d!! Afião . catolica; o. João ore- meando ,qamareiro ~ereto. · 

São Paulo, 17 de Deze1Y\bro de r944 

N O T lt I A S D A R E L G 1 [ A 
DESTRUIDOS 143.000 GALÕES DE 

GASOLINA 

ÀS torças belgas de resistencia le• 
varam a ef~lto uma façanha que cau
sou grandes embaraços à Luftw:lffe 
na ocasião em que o problema de 
oleo combust!vel se tornou mais agu• 
do. · · · · . 

Um trem de vagões com tanques ce 
gasÓl!na foi colocado .pelos 'alemães 
no tunel <!o Yv-0ir perto de Dlnant, 
na esperança de salvá-lo de raides 
a,ireos. Os patriotas belgas d"ecld!ram 
destruir o trem ·por· sabotagem. A 
operação.·que- era cheio de riscos e 
exigia.:· grande ousadia "foi levada a 
efeito com Inteiro sucesso e ·143:"000 
galões. de ·gasolina da ·a-i:!ação ;oram 
destruldos. 

ESC0 1.AS CA:TOLICAS• EM 
LEOPOfOVILL! 

As crianças eu~opeias em Leopold· 
ville capitlll do . Congo Belga, rece
biam a educação em duas institui· 
ções o Coleglo Alberto 1.o parl!- me
ninos, e o Instituto do Sagrado Co• 
ração para meninas. O coleglo é diri
gido pelos· Padres Jesuitas, com 17 
Sacerdotes e oito p1•ofessores leigos. 
O Instituto é dirigido peJa Ord.eni elo 
,Sagrado Coração, com 16 Religiosas 
e 8 profe;,sores leigas os dois estabe· 
leclmentos tem ao todo 650 alunos. 

Para. a instrução das crianças. na
tivas, Leopoidville tem doze cólegios, 
do)s dos quais são oficiais: a, escola 
primaria e profissional para meninos, 
liingidos ·pelos Irmãos das Escolas 
Cristãs, e um coleg!o prlinarió para 
meninas, que estão nas mãos das. Re· 
J!glosas de Sto. Agostinho, Cada uma 
destas• Congregações · estabeleceu 
além disto uma ·escola particular. 
Mais ainda, os Padres Salesianos di· 
rigem o Instituto S. José, que inclui 
uma escola secundaria; e- as ·Irmãs 

· Franciscanas têm uina escola. 
No mês de .dezembro ultimo,os alu• 

nós dor diversos estabelecimentos ·'de· 
ensino 'de Leop·oldville chegavam a 
9;000, dos quais mais·, de-500:rrequen-. 
tivám as . escolas -oficiais ·e. 2.757· a.s 
escolas n'l!sslonaria.s .. catollcas; 

Alem destes éoleg!os ha tambem as 
instituições de Leopoldville para o. 
especla.l treinamento dos nativos. O 
serviço de saude ·coion!al, .recente· 
mente abriu uma escola para assis
tentes· medicos, com 31 alunos na 
secção mais adiantada e 49 secção <!e 
enfermagem. Outro colegio treina 
asslstE\ntes para os enfermelr,os, e 

-,.outros ainda assist.éntes dé parteiras; 

PROFESSORADO NATIVO NO CON• 
GO BELG"A 

Q Se!'Yiço Agrícola do Governo do 
-Congo belg~ vlza melhorar a cultura 
nativa. Opera.. em éscolas agrícolas 
e fazendas modelos; e· :seus -prófesso· 
res visitantes dãl) cursos em todas as 
aldeias nativas atravéz a Colonil!-. 

·Apesar dá. diculdade de 1·eci-utar o 
pessoal branco $Ob condições de' guer• 
ra seu quad1·0 aumentou <le 186 em 
1039, para.. 290 nos fins dê 1943-. ,?n· · 
quanto ciue o numero de seus moni· 
toÍ'es nativos elevou:se ele 4.500 para 
6.000. ' . 

Ao lado desta instrução _agrícola 
para o beneficio dos adultos; instru· 
çã0 geral é dada em nuníerosos co
lcglos cuja . frequencla chega a um 
total de 1.200.000 alu1tos .Está, fre
queµcia compreende uma alta por• 
centagem de crianças de idade esco· 
lar. 

PRIMEIRO COMBATENTE BELGA 
QUE RECEBE A CSO 

A DSO foi conferida ao éhefe <le 
esquadrilha' C.L.R. primeiro · aviador 
belga a 1·eceber. · esta condeco.ràção 
com a seguinte citação: "Este· oficial 
demónstrou o ma!s . alto grau dé pe:· 
ricia e direção .durante as óperações. 
De Malta, dirigiu ofensivas sçllre a 
costa grega e a.tacou. bases· de- aero-

, planos,' destr1Jini:o aviões,· apar.elhos 
de toda especie e derrubando aerona-
ves. · · .. 

"Em março de 1944, -parto de Al· 
ghe1·0 o chefe de esquadrilha .·n. diri· 
glu ·o ataque contra um navio ale111ão 

. selencia.ndo os canhões e · permititt 
qué outros ·pilotos afundassem o na· 
vio. :Mais ta.rele danificou dois navios 
em Port de Bouc. Tem prestado os 
maiores serviços". 

Este chefe de esquadrilha tem a 
D. F. e, e a· Cruz de Guerra belga. 
·Coutando 29 ano!! na· ocasião. dii in• 
v·asão esteve• na força aérea ·µelga, 
Ferido, foi Temovido para a França. 
Conseguindo. chegar a. Inglaterra ade• 
riu a RAP· em agosto de 1940. Parti• 
.clpou na batalha. da Bretanha e nas 
opeiações sobre . tel.'ritorlo ocupado. 

Em maio · de 1941, esteve postado 
no Oriente Medio. Participou nas ope

·rações sobre Creta; e Egito ortde era. 
perito na tatica de atacar navios nos 
combo!o_s e nos portos •. Encerrou a 
.sua ·segunda tournée de operaç.oes, 
fazendo saltar. po11tes. na ltalja, Se11 
entusiasmo combativo poderá levá-lo 
a terceira tburnée ·o que é excepcio· 
nal m• carreira de um piloto de ·com• 
bate. · 

AVIADOR BELGA,CONSEGUE ABA,
TER 27 BOMBAS·VOAOO.RAS 

. Um aviador belga, Tenente Ren& 
Van Lierde, derrubou 27 bombas voa• 
doras. 

Quando lhe perguntaram como ha.• 
via conseguido al.1a.ter tantas, r_as
pondeu simplesmente: "Bah_! OJ! bo, 
ches nos n1andam ns bom lias para cã-~ 
Jogo que as descubro, vou .atrás delas, 
e dai. pouf! explodem." 

Van Lierde denominado ."Buzzy" 
por seus companheiros britankos, ã 
ade·pto · deste jogo. Como diz. ele. 

"A luta é tão. rapida, a mente está. 
.tão atenta para dar o golpe que ani· 
·quilará. a bomba voadora, que. não 
há tempo para analizar as impres
sões no momento decisivo. Mas ex
perimento profunda satisfação. cada. 
vez que faço saltar uma boli1ba ,·oa
dora., ou derrubo algum aparelho ini• 
migo. Penso·no tempo .em· 1940, qüan
do. eu e meus companbeldps •ansiosos 
para lutar, não tlnhamos aparelhos 
modernos para· enfrentar os alemães. 
Hoje já temos e o Inimigo está· pa• 
gando · caro pelos golpes nialig11os 
desferidos, em 1940. Estou resclvido 
a agir ajnda mais, até que tenha sido 
desferido o• golpe final; de iµanelta_ 
<iue não esto\f per_dendo oportunidade 
de. alcançar o inimigo nos ceus ela 
IÍeÍgica, onde levei a. efeito muitos 
raides" · . 

. O Tenente Vàn Lierde têlll 28 anos. 
Aderiu à Foi:~a Aé1:ea Belga em 19;11;, 
participou -na campanha de maío de 
1940 e foi · derrubado sobre o' forte 
Waelh.em. Feridó foi retirado. num 
trem ltospltal, na ocasião que foi as• 
sina.do- o armistlcio a 28 de maio: 
mas não se resignou á. inatividade .. de 
pri_sioneiro' ele guerra; • ibgó · que sa 
restabeleceu fugiu das mãos. dós ale-
111ães · e chegou a Inglatena · êm j11-
lho ele 1941 e aderiu· a RAF como 11i

loto de combate, especla!lzado .tiia 
assaltos a objetivos em ·terra: rorn 
muitos· rai<1es d_estrulu uÍll total·· de 
13 locomotivas, multas llarcaças ·. e 
derrubou sete, aparelhos· inlmlgós. O 
tenente Vall t.lerde -recebeu· a DFC 
à qual foi acre.séeÍ1tada üma barra 
}Jelos slicessos 9 alca!Íçados ·contra :as 
bombas· 'voadoras · teni · · a Cruz tH• 
Guerra 1940 com seis palmas. 

½ ·_ . , ·- ' ; ' 

FESTA DO- P,ATRONO 00 S~MI .. 
NARIO MENOR DE SOROCABA 

Encerraràm-se no domi11go passa.do 
as festas que se vinham real!zaDdo 
no · Seminario Menor Diocesano "s. 
Ca.rlós Borromeu", de Sorócaba, com 
solene l\I!ssa canta.da, celebrada ás 
8 horas; acompanhada pelo . coro dos 
seminaristas. Ã tarde, às n horas, 
houve llnponente procissão em honra 
do Pàdroeiro do Semlnario. Ao reco
lher-se a" procissão, pregou o Revmo •. 
Mons, Dr. Manoel Correia de Macedo, 
sendo dada, em seguida,. a beução 
do Santissimo, 110 pateo do Semina
rio. 

Nesta ocasiã9, foi inaugu1;ada ofi• 
cialruente a segunda pa.rte· do edifí
cio do Se1n!nario, .e ·foi chautada a 
cm·z, como inicio, da consti-u!;ão da 
igreja de S. Carlos. lt'alaram,· no ato, 
os Revmos.- Móns: Antonio Camirgo 
e Pe. Armando Guerazii. · 

Estas festividades toram precedi~ 
das de· solene novena cm· honra· de 
S. Carlos Dorromeu. na capela do ~e
minario, notando-s~ o comparecimen
to de· grande numero de pais de se, 
minaristas. 

OS MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

PRESUNTO E FRIOS - VlNllOS FINOS, fl,UlAS 
BlSCOUTüS l:t HOMBONS - GENEl{üS ALlt\lENTH.:1u·s 

EMPORIO MONTENEGRO 
Rua Augusta. 1,559 (Esq. R. Luiz Coelho) -· -· Fone: 7•0035 

1 

MERCEARIA AVENIDA 
Av. Brig, Luiz Antonio, 2,098 - (Em frente à Igreja 

lmaculada Conceição) - Fone: 7.5453 

úNlÇüS DISTRIBUIDORES DA 

MANTEIGA "BANDEIRANTEfl 
ENTREGAS A DOMICILIO FRESCA ~M PACOTES 

') 
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À VENDA EM 

TODA PARTE 

iÊ o que dirão seus filhinhos aq sQboreare"" 
,sopas, pudins ou cremes preparados con-
1.Maizena Ouryeá. 06-lhes sempre alimenfofl\ 
uaborosos e altamente nutritivos, preparado-. 

com a incomparavel 

, MAIZEM 
f_-___ ·_lt ___ n~u_R __ Y_E_A __ - _~__;L'_º·_~_ 

EVANGELHO 

Tr.adição 
TERCEIRO DOMINGO DO ADVENT(;; 

(S. João, 1, 19-28) 

Naquele tel't'lpo, enviaram os judeus de .Jerusalem sacerdotes e tévifas a 
.ioão para perguntar-lhe: "Tú quem b?" E :efe confessou e não negou mas 
confessou abertamente' que "não sou eu o Cristo". - E lhe perguntàram: 
"Então que? l!:s Elias?" -- e disse: "Não sou";- "ll:sprofeta?" _;_ E respoit• 
deu: "Não". -Disseram-l_he então: "Quem éa, para que respondamo11 Jqüeles 
qJe nos enviaram. Que dizes de ti mesmo?"· - Disse: "Eu sou a voz _do que 

-clama no deserto: Endireitarei o caminho do Senhor como 'disse o profeta 
· !salas". E lhe perguntaram, dizendo: "Então porque bitlzas se não és Cristo 

nem Elias,,nem profeta?" - Respondeu-lhes: "Eu batizo em 'â-gua. No mel~ 
?e vós esteve quem vós n_ão conheceis. Ele é que vlrã depois i:le mim, q4e 
e antes de mim, do qual nao sou digno de desatar as correias das .sandailas''• 
- Estas cousas se passar<1m na Betania, alem do Jordão, onde João batizava. 

COMENTARIO 

O aparecimento de João Batista 
t.oustituiu uni "caso'' religioso na Pa· 
lestlila. · Uma doutrina diferente, je. 
juns e penitências, e mais uma ceri· 
monia 'religiosa - o Batismo - des
conhecida das _antigas purificações 
dos judeus, e alem disso, uma multi· 
dão que corria de toda a parte da Jtt· 
déla, atraid_a. por -sua pregáção e aus
teridades: Tudo isso impressionou 
fortemente os judeus, de maneira 
que seus maiorais se \·iram na con
tingencia de abandonar a primeira 
atitud-e de displicencia com .relação 
ao que se passava às margens elo 
-Jordão, e encarar o "caso" de frente. 

Chefes religiosos-· entre os judeus, 
os $acerdbtes e os levitas tinham na
turalmente todos os meios necessa• 
-rios pàra ajuizar com exatidão sobre 
o Batista e sua mensagem. Bastar· 
lhe!;!-:a. perscrutar as Escrituras que 
nelas enco'ittrariam toda a documen· 
tação neces!.larla para esclarecer ele 
ni\meJra insofismavel o ·rato do apa
reciiµénfo de João Batista, bem CO· 
mo a legi_tlm!dade de sua ·obra. 
Quando em outra ocasião, _ se opuse~ 
ram,- os j~deu8 ao, Divino Salvador, 
este -foi o argumento-que -lhes- wopos 
Nosso Senhor Jesus Cristo. pára ta
par-lhes -a boca: "Perscrutai as I,;s
crltu'ras, elas dão testemunho 'í]e 

núu". --Com ,o Batista, o caso em 
identico. Um melhor estudo das Ha
gradas · Escrituras pouparia aos .lu
deue o trabalho de enviar a s. João 
seús ~missarios, afim de ouvir-lhe o 
testemunho. · Aliás; São João nada 
mais· fez do que recordar-lhes o tes
te!llunho de !salas que falava na sua 
pessoa e .sua obra. 

* * * 
'I'u1o isto, porque Deus na sua Pro• 

_tldencia têm. meios ordinarios para 
fazer. conhec'lda sua vontade e sua 
·1·evel~ção. Não se utiliza do. milagre 
a i1ão s·er em casos em que -haja real 

· ueces·sidade ou suma convenlen()ia. 
Eritre 011 _ judeus, a maneira que cons· 
tit11ia. à tProvicleucia ordinaria de 
No.sso Senhor. no tempo -em que apa
nfoeu João Batista, era mas Escritu
ras que, -completas quando ao Anti
gp Testamento.· da "ªm testenurn !10 cl e 
,todas ·às circunstancia.a q11e auten
ticariain a vinda do Salvadi:. Deviam 

portanto os judeus ~studar as Escri. 
turas para se elucidar neHle ponto, 
o ponto capital· para os mesmos. E Be 
antes_~-ª vinda de Jesus Cristo, e de
pois da mesma_ erral'am muito, foi 
porque esqueceram esta ,diretriz, _e·em 
castigo de sua vaidade que desejou 
resolver as questões rellgiosas· coin 
argumentos puramente raclo1ials. 

Fato identico se dá co mrelação ao 
Catolicismo. Tambem hoje tem a Pro
videncia seus meios ordinarios para 
elucidar as duvidas dos doutores e 
dos fieis em questões religiosas. E 
hoje tambem, conio no Antigo Tésta
mento, a via comum e ordinaria é · a 
Tradição, De maneira que s11'· surgir 
alguma doutrina ou pratica que. apa
rente novidade, esq1,1lsitice, ·ou_ éo1hia 
que a valha, é facil saber se é_ fl'nto 
do Els pi rito Santo que· .vivifica a Ig~e
ja, ou se procede do e~piritt> das tre• 
vas que tenta destruir a oura ·elo Es
pírito Santo por ,todos os· modos ao 
seu ,alcance, Se a, novidad_e,.só· o for 
na apl!,rencla,' ma's µà: ,realidàde .e~n. 
Ver dentro da Tradição da Igreja, uã'0 
se opuser ª?uilo_que en,fre·o povo.fiel 
sempre e em· toçla parte fól .tido e 
lia vidu come;> catol!co; , inas pelei · con• 
trario venha fôrtlficar esta éonvic
ç11o, a novidade

1
ê boa, ?, catoUca: ·t,;m 

caso contrario deve -s'er combatida 
com todas as -energ'as,· porque ~ons
tltue um inimigo insidioso :que 'pre
tende aluir o edlflcio da, vida· da ,gra-
ça ~m nós. · . , 

Este trabalho de inves~lgar: a Ti-a
dição, de qiíé se incumbém ,os douto• 
res: e te·o1ogos na Igreja ê 01·iémta<lo, 
e purlficarlo \leias decisões da SaJ1ta 
Sé, que definem-as questões religiosas_ 
para todo o sempre, declarando aqui· 
lo que está ele _conformidade com a 
Tradição. e aquilo Que a età se· opõe 
e constltue erro, ou corrente perclgosa 
entre os fieis. :De maneira que as- de
cisões da S;mta Sé, - todas, as artU
gas .como as modernas, - são a fon· 
te imediata a que devemos recorrer 
para conhecer ó que é exato e o que 
é fl!,ISO en1 ·materla, reJÍgiosa. 'Qual• 
quer 011tra meclidà que tome1nos, que 
se ,Haste destas indicadas é agjr co
mo os j1_1deus; que por isso· m~_smo 
mereceram 0'1,remio de seu orgulho: 
foram regeitados. 

tEGIONARIO 

Notas Missionárias 
Ensino religioso nas. colônias 

portuguesas 

O governo , de Portugal decretou a 
instrução religiosa -em todas as• esco• 
las -primarias de suás possessões CO• 
loniais dá India, após 30 anos de en
sino profano O mesmo governo ela• 
bol'ou tambem o programa para esta 
finalidade. 

(El Joven Misionero - vu:..1944) 

J~rarquia da Igreja no Japão 

O Papa Pio XI, "Papa das mis• 
sões", olhi}ndo para o futuro e ins• 
pirado pelo Espírito Santo preparou 
o Japão para' futuras. eventualidades 
estabelecendo -~ Jerarquia japonesa. 
Atuarriente conta o Japão com 1 Arce• 
bispo e 2 Bispos jáponeses, 117 Sacer
dotes e 127 · U111ãos indígenas, cerca 
de 700 Irmãs que·- são éai,azes de. do
minar a presente situação. · , Não fos
se Pio XI 'tão previdente, s_eria criti
co hoje o cuidado dos 117.000 catoli
cos. O Japão é um dos. territorios 
missionarias mais düiceis; contudo 
hoúve grandé progress,o como, o 'mos.
tra os seguintes dados de uma esta
tistica dos anos · passados: 

Igreí;.s catolicas e capelas: 319. 
Missionarias. - estrangeiros: Pa

dres, 293, Innãos, 104 e Innãs, 489. 
Padres -· japoneses: 117, I1mãos, 

127 e. Irmãs, 700. 
U:niversidade Catolica, 1. 
Escolas secundarias, 53, com 15.036 

alunos de ambos os sexos. 
Orfanatos, 27, com 829 crianças. 
Asilos para velhos, 18, Hospitais, 15, 

Leprosarios, 2. 
Catolicos, ·117.000 (com Coreia, •...• 

311.000). . 

(Catholic · Missions, IX:..1944) 

Cr'iatandàdç exemplar a 500 km. 
da missão ? 

l' a de Nyinicon, povo~do da Pre• 
feitura ApostoUca de Búer (Africa), 

dirigida pelos PP. de Mill-Hil. Re
gistram-se ali na media 648 comu
nhões diarias, sendo qi.te séus habi
tantes nã~ passam de, 3.7()9, _ O' tiito 

· povoado _ ·est~ situado a 1.800 metros 
acima do nivel do mar; numa · região 
ignorada do Camerum. O Missiona
rio chegou ali fazendo' ~ 18 dias uma 
viagem de 550 quilômetros através das 
selvas. Bem empréga,~s · foram as 
suas fadigas para encontrar cristãos 
tão· exemplares. 

(El Joven Misionero, VII-l9H) 

A fome na China 

"A questão da' fome está mais se
ria, que no .ano passado", comunica• 
nos Mom,, Tomaz Megan, S. V. D., da 
China. No ano passado tivemos. va
da~ cal<itnidades:· primeiro séca, de
pois enchentes e por fim a praga dos 
gafanhotos. O numero de refugiados 
que acorrem das tegiÔés em que gras• 
sa· a fome· cresce semp1·e. Por toda 
parte- apertó como de sardinhas· na 
lata. Os, perigos são elevados e. a mi
seria é geral. -Piores anos' . do que 
estes dóis, · ainda não vi désde que es
tou na China. 

(The _Christian Family -' 1944) 

Noaaà Senhora do Nevea 
doã'Hindúà 

l\1ilhares de catolicos indÚ$ fizeram, 
em•conjunto, úma imponente peregrina
ção ai:i Santuario de Nossa Senhora 
das Neves, · na qual -se deram: · :qão 
poucas curas extràordinaria:s. ·~ · 

S~ndo - -atradição, a imagem de 
Nossà' l:\enhÓr<i das :Neves, venerada 
neste Santuarfo, foi oferecida quando 
São Francisco· X~vier após sua mor
te· apareceu a superiora de um 

I 
Con

,•ento de Manila. 

(Agencia Missiona! - VII-1944) , 

Agencia Missiona} S:VD. 

PELO· MUNDO ·CAT0.llCO 
A 2.a semana de novembro' findo, to! 

uma 'das mais ativas ná hl,stor'!a. ecle
:siastiéa doa _Estados Unidos. Ao- reu• 
nir-se em Washington, o J!Íplscopado, ela. 
união norte-americana, a déÍégação 
a.p0,5tollca daquela. capital tornou pu
bl!co que Sua· Santída_de Pio xá ·deu 
uma. , serie de , re$o}uçõe.s sobre a divi
são eclesiastlca dos: E, E. tr. U. criando 
a nova provlncla _ ecleslàstka. de -I11dia
nopoUs e as S novas Diocese~_ de ·tafaye. 
te e Evansville, . em Indiana e. stembEin- , 
vllle, em Ohio. Sua. Sa.nt!dade, alem 
de elevar, ii. categoria de Mceblsl)(l · ó 
Exmo. e Révmo .. Mons. Joseph · E. ·_-Plt• 
ter, atual· Bispo -de Ind~opolls, -1'\Dllleou 
5P, novos Bispos para. o.s E. E. u.: U. e 
designou ma.Is 3 para novos ca~OS t:Clli
siasticos. Entr_e_ os novos Bispos eléito.s 
eBtá ,o Exmo. e Revmo. Mons.· Michei J. 

, ~ady que ha mais de 8 an0$ iestá como 
secretario geral d& -" Na.tionàl _ cathollc 
Wedffare- Corirere)lce"; ' ,. ' 

o Epls,eoi¼c1ô ,êioLE,' a::: v/ V,. ~m ' 
resolução torinula.da- , na. co1tlerénc:ll. 
anua1, se· pi:onti1111íoiL contl:,a, üni~ '.'.ieg1s;· 
làção que estabelece, nos me>1nllntos 
atuais, o serviço inlli~i-' QIJ_r.fgàtoi:fo ~e:- ' 
toda a. juv~ntude niascµUn;i. ~à._qy~le. 1)1!.!iJ. _ 

,A resolução ' ~e 'ow~ 'à.' pioi/iulgação 
que se COl'l v.ertá en1 lei; -
na~ trê.5 razões ~gu!nte~: 

1.o) Não deverá dar-se' solução <iefi• 
11ltiva a este problema, senão qUAridó j:i 
tenha terin!nado - a.·· g1,1errá, porqué . i;o
mente, entãó-1$ ·saberá qual.será a si• 
tuação internacional; 

$800,000 pa~a. construir e reparâr-,ca.pe-, 
las ml$$lonaí-las, para_ auldlids •a uns 125_ 
sacerdotes que · trabalham em - missões 
muitos pobres no terrltorlo daqueli'l' pais. 
Assistiram a. -conféfencia, celebrada. -!'lt 
cidade de Chicago, ·4s Árccbl.spos · e Bis• 
pos. ' ' 

* * * 
A in~ndencla Municipal de Büenos 

Aires, b~OU Uln deéreto ,que, decJa.J;a , 
incon:verueiite e contrii.ria aos borts, cos
tumes a 'propiaea.nda de .advogados a. 
favor do divorcio. Uma. propaganda cie 
tal especle, rege os considerandos do ae. 
ereto, afeta., os prfriçlplos \Cristãos ôa. 
familia, ataca a unidade e p,errnanen• 
eia d,e sew, ,·lnculos e cóntraria · a· tra-
diç~ó ~rgentlna. ' 

,;i, * ·* 
'O secretario universltario catolico de 

CIDEC'· e ,·p•z·-Roma.nar·em :.santiago. 
anun·e1a a. celebraç~o de. ''uma • .-;emana; 
de '€$tudos ,de unlversltarios ca,tol!cos 1:m 
M~_ellln, (Columbla) sob Ô$ ·ausplclos <lO 
Mons., Joaqulii Gar'cla. ArecbfSpó · de Me;. 
d~H~1, ~in março de- 1945. Alem das -de• 
l~~l)Q"..$ __ de 901on1bla, Equador: e· Ven~-
zuel~-~per'a..11e. um<!, delegàçã.o dci Bra.-;11. -* * ~, 
· FOI - celebta.do -solénemeµte ém Melo, 

Dep?,ftimeµto' de Cerro ~go, Monteví
Oéu · o prl~elrc Congresso Eu~r!St!co 
daquela. Diocese, êcim' a· participação de· 
5,000 peregriÍms de t:odo' país e a ,ass:S
tencià · do Episcopé.do uruguaio, , dei Nim- · 
cl3 Apo.stolléo fio ,Uruguil e dó :li:xmo. 
e ~vmo.· D, Anton"h Zl!.tera, Bispo oe 
Pelótas, · · 

éerca. de i,000 jovéns, presididas r,e• 
10 Episcopado cub.ano, reunirà.m,se f·Jn 

. Santiago (C~bli,) . ria. primeira; hMm• 

· 2:0) Deve conceder~se à. quem serve 
no Exercito_ e na. Marinhâ, a. opO,rtunl
dade de expres.sa.r seus proprios pon
tos de 'Vl,sta. a,cerca. dO · projeto ·ante_S .d\? 
que .se U1e converta eni lei; · 

a.or- Pode-se satU;ra.zer ao exercito e 
a. marll'lha. c·aro 'S( prolongue a guerra. 
estende)ldo os -aJe&nces c:a atual lei de 
º Se11viço SeÍetlvo ". 

· bléia. NaciOJ;ll).l dàs Juveiitud~s cato
lica.8, da 'Ação Ca.tollca. Al5 cei•imon!a.s 
re!lgiô&\s tiveram lijia.r no Santuartci 
Nacional dá. Virgem "del ·p0bre". 

* * * 
. A ·socieda. dó ·extensão .da Igreja Cá• 

· tocila · nos ÉEl. · uu. revelou e111 -:,Ui!. 
XXXIX conferencia.· anual, que . duran~ 
te ó ano . passado toram , dlstrlbuldos 

* * * 
sua. /3anti(jal,le, o, Papa l"IO _XII p1•e. 

· si4iu a llfissa tràd!clonaJnierlte · ceie-· , 
brada. na. capela Sll(tfna em .si,fraglo ctas 
alma.; dos m~mbroi; elo Sacro Coleglo de 
Cardlals, falecidos no ano anterior. _ 

A M- E_ DIDA qu __ º -a ques-tã0 social 
vai se agravando crnsce a NOVA ET VETERA 

CASA SANT'ANA 
Paramentos Litúrgicos 

• 
Artigos religiosos em 

geral 
• 
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São Paulo 

LIVROS -
RECEBIDOS 
DOM FREI VITAi'., -- Frei. Fe!íx 

dé Olivé)ra,'O. F. 'M. Cap. -:-- Edito'
, ra ...;. J!ljcola. Indu!trlal DOm Basco 
- Nitérol. . 

l!: este '11vro, Sflm duvida, uma das lei• 
turainnals tnter~nt.eB que se poi;sa en• 
contru na serie · das ".teltm~ cato
licas de Dom ~osco" à, qual pertence. 

o autor se propõe à.pr~ntar uni 
compendio_ da, vida de' D. Vital, sem ne
nhum lntUito polemtco. ll':, o que se po
deria chamar uma. edição pOpular, dl!. 
vl!'li cjeste grande, deste lndomito bata
lhador da. Igrejá. ,1ue foi D. Vital:' Vida. 
esta qu(}', por multo que se conheça,, ain
da ·se conhece 'pouco. Aliá.s, não 111• 
vido que a. 'ação dos lnimlgó.s de p. Vital 
se' prolongue até hoje procurando, não 
digo já' a.pagar, mas, ao menos· dlml11uir 
a figura· gigantesca deste grande Bis• 
po que. marca uma epoca. e fixa uma ro• 
ta 'para. toçlos aqueles que sincera' é, in
teira.mente desejem pertencer à. grei d$ 
,santa;. IgreJi. · 

Foi; pol/1, multo louvavel a idéia ,'lo 
;autor, allâs Irmão ·de habito_ de D. Vi• 
tal, de produzir uma obl'II. ao ·a1cance de 
totÍO!l, sqbretudo dos .que se sentiriam 
cansa.dos no melo de paginas poieml· 
cas que, ainda que be~lmas, são ape• 
nas 'da 11,lçada. de umà é~rta categoria. 
-de individuos. · 

·o estilo do livro é multo simples sen• 
do, porem, · multo atraente, pelo que: a. 
sua lleltura. dá•ae ile· um ·só fo!ego. 
, A ,vida do gra:nde Bispo pernambuca.-, 

·no , é ·a.presentada, · com -toda a fidellda• 
de .se11,do que os: detàlhes principais ~ão 
rcl.ata.dos com toda · · a. · fidelidade pelo 
_aútor. 

E Uvro que l!e recomenda a todos .os 
ca.to!lcos e que, serla. desejavel, fosse 
dlvuJgadó em todas as Congregações M~
ria.nas ·pa.ra., que a.,i gerações que êstão 
EG torin&ndo aprendl[lm· de que· flbrà. de
vem ' ser os homens' que p~tendeni de• 
fender a, Santa. Igreja. -Cl!ltollca. Aposto• 
lica. RO~Illl.. 

' ' 

Na Matriz de N. S. Aqueropita 
BENÇÃO DAS NOVAS COLUNAS 

DE N. S. A8UEROPITA 

!'residida pelo Revmo. Vlgario Ge· 
ral, l\fonsen!Jor José i\Iar/ll- ~1ontelro, 
realizou-se na sexta-!elra p.p., na 
Ig1'eja Matriz da· N.- S. Aque:ropita , à 
rúa 13_ de maio, a cerimonia da b~n
çã.o·- das '8 colunas· recentemente ter
mlriaclàs no 'iriter!or désse magnifico 
teitiplo.' · · ·· 

Fo1'am 'pa.raiilntos os srs, Com. (fo. 
rémias Lunàfdcili e s<,nhora; Com. 
Ftancisco Pettíriati e· senhora; Jullo 
Matàrazzo e senhora; Salvador Sc1-
tamacchia e ·senhora; ·Dr. Francisco 
Pesce e senhora; Luís Giàirnattasio 
e D._ Egle Mattiello; Felicio Bruno .e 
D; Itosina- Brunó : e LÚis Porrlo e se-
nhora. _ _ 

Após a. cerimoriJà a benção foi ce
lebra/ia Mli;sa' solene e em seguida, 
no salão tle horira 'da Congregação da 
Divina Provltlencla, foi ,o_fe1·eC'ido uin 
vermoutlí. Por oéasião' fizeram usó 
da ·palavra 'o Com. ·Francisco Petti· 
nátl, que pôs em dev.ido reake a obra 
beneflcá e reallzailora da .Congrega
Qào' e dos iriumeros d'evotos que vêm 

· acompanhandói desde o inicio a vida 
ela matriz. Falarani, em seguiga, S. 
Revma. 'lV~onsenlior-Vlgar!o Pera.! que 
confirmoµ .o grande apreçó em que 
-é tido, jupto· das autori4ades _eclesiàs
.ticas, o movimento desenvolvido 13fü 
'prol da religião pelos R, It Sacerdo- · 
tsE>· qúe go·vernam a Matriz de N. S. 
Aqueroplta, e Q Revmo. Padre D. Cai:• 
melo' Putorti, 'Vig.ai:lo da Parogu!a, 
que agradeceu a todos com comovi· , 
das J)àlavras. 

O Jaicato catolico do Bra.sil' 
. t - . , 

perde um de seus ntaJs 
destacados elementos 

Com a morte cio professor Lucio José 
dos santos, ocorrida em Belo Horizonte 
a. 9 do corrente, o Jalcato catollco cio 
Brasil perde uni de seus mais destaca. 
dos elemento.s. 

Pela. Imprensa, pelo livro, pela ~ribu• 
na, _ peJ& sua c~dra. de profésaor unl
;,ersltár'lo, sobretudo pelo exemplo ,de to
da. uma. vida de catolJeo militante, Lu
cio dos Santos nunca deixou de :ta1..er 
multiplicar os talentos· que o ~nllor 
confiara à. sua gu,ird.a. 

* * * 
Nascido em Cachoeira. do campo, mu

niciplo de Ouro Preto, l;lsta.do · de Mi
nas, a 27 de' julho de 1875, terminando 
o curso prima.rio, matriculou.se no Se· 
mina.rio de Máriana. em Janeiro de 1888, 
ali fazendo o curso de prepa.ra.torios, ín· 
clw,ive filosofia e retorlca. · 

Em 1893 matrlculouse na Escola. de 
Minas recebendo o diploma de Enge
nheiro Civil e de Minas, em júnho <ie 
1900. Foi o alUllo premiado da turma 
(premio de viagem a Europa). 

Iniciando.se com brilho na profi.,são 
de engenheiro foi - em 1906 _ - nomea
do proféssor substituto !ntetjno dai 3.a 
Secção -da Escola. de Mina.5, sendo não 
multo depois efêtlvado nesse cargo. Em 
190.8 bacharelou.:se pela Faculdade de Di .. 
relto -de São Paulo. 

Quando _ ainda. estudante, o prof~or 
Lucio José dos Santos foi eleito verea
dor a Camara Municipal de Ouro Pre~ 
to, cargo que OCUpOU até 1901. Em 1906, 
foi eleito presldénte e agente executivo 
d.a mesma cams.ra., ocupando esse · car
go até 1911. Em 1922, por concUrso é.e 
tu!os, foi nomeado Professor catedra.tlco 
'!j,e Portos, Rios· e Cana.Is na. Escola. de 
Engenharia de Belo Horizonte. De 1924 
a 1927 ei.erceu o cargo de Diretor eia 
Imtrução Publica de Minas Gera.!$; ca,. 
bendorlhe, em 1929, a. i;Ureção da Esco-
111, de Aperfeiçoamento, recem•criadi ná 
capital mineira para, formação e orien
tação pedagoglca. .. Exerceu, pois, a di• 
flcil tarefa. de Iniciar a organi2ação e o 
·runciona.mento do novo Jru;tituto, 

De 1931 a 1933 exerceu o cargo _ ct& 
Reitor µa Universidade de Mlnàs- --Ge-:o 
rajs. Foi fundador ,e primeiro. .Reito:il 
da Faculda.$1e de Filosofia de Minas oe .. 
rals.. Era. I!lembro do Conselho Unfyer .. · 
sitar1o da Universidadé do Brasil. lj,e• 
p~tou o Brl!.Sil em dois con~ssos -
mterriaclona.!s de educação rea.llza.doa 
em (luba. _ · 

Paralelamente à sua brilhante carrd• 
ra de -- cientista e .pedÀgogo, Luc10· Jos6 
dos Santos dedlcoµ-se inca.nsa.velmente 
ao serviço da causa. catollca, da qual sei . 
tomou, no -Brasil, uma. das figuras tx .. . 
poenenclals. Realizou peregrL.ações a Ro• 
ma., Lourâea e à Terra Santa.. Recelxni 
uma condecoração da Santa Sê e ·unu. 
·ca.rta do Papa. Pio xn, fazendo · parte 
ativa. de diversos sodallclos. Ass1m t:ra ' 
a.S&!duo confrade da sociedade de Sâc> 
Vloente de Pa,µl<;>, · 

Da vasta bibtlogra.fia. de Lucio Josê 
dos Santos, ao J.aclo da obras 'qúel E&•' 

c_reveu a se1·vlço de :sua. prof~ão-'ªE!. ~·; 
genheiro, _ destacam-se; "Rlst&ié!'liads 
·da existencia buma.na_ de Jesus••:'·"~•: 
bre o divorcio"; "Historia de Mlpas Oe• 
rals": "A religião em Mlna.s."; __ ••o ·Es• 
plritismo"; "Goethe"; "Filosofia., l?eda .. ·
gogla., Religião": "Coração .EucarlstlcG 
de Jesus" (a proposito do IV .Cengi:esso 
Eucarlsticó ~aciorutl de São· ,rà.ulo); 
"Anotações ao livro "O. podêr soviet-i .. 
co ", do de.ão de Cant.erbury, , etc:. 

o sepultamento de Lucio José doa Sa.;:i,. -
tos realizou-se ,com. grande ~mp~ir.. 
mento, na capital mineira, a.ssoc~riélo .. 
se às homenagens P9StUllllls, liLO -g;and!I , 
bra.o;llelro, -a A,rquJ,diocese de Belo H-1>rl• 
zonte, o govémo "do Éstado, 1f Urilvêrsl• 
dade de Minas Gerais e ilwnerosa.s , 
instituições culturais e reUgiosa:;. o cor• 
po, do ilustre mort,o bliLlxou à sepultura 
envolt,o pelo habito da Ordem Terceira. 
de São Francisco, à.' qual perteticlà. 

' ' 
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PELA· LIBERDADE DA· AUSTRIA . . . . . 

A agencia de noticias· N. C, em des• 
pacllO procedente dE, vidade de Nova 
York, informa.· que_ emigrados catol!cos 
austria.cos nesta; cidade constitulram u111 

Comité. de Austrlac,os -catÕcllos - Sa• 
cerdotes, educadores, escritores e fun
donarios - paia coorde:n.a.r os esfor~os 
em favor da liberdade da Austrla., Dil'I• 
ge o comité Ha.n.s Rott; secretario do 
trabalho no governo au;;trlaco dó cba.n• 
celer· von Schusch!nigg; desUtuldo'. pelos 
nazis em 1938. A ação socl_a.l do co1ili• 
tê se · funda nos prlnciplos da Enclcl!ca 
'' Rert'.un Novarnm" 'do · Pontlfice de 
saudosa memoria, ,Leão ~III. 

Em um ápelo aós catollcos dos -Esta• 
dos Unidos, o comité · era.lta o ,, grandlo-
60 espirito de asslstencla 'e· âlgnldàde do5 
cá.toucos da À ustria,,. e ,pede () reconhe'
clmento e o auxUlo dos católicos' ',(lo 
mundo. "Não esqueceis - .acre.wenta 
o á~lo - que mais de nove decimoo 
da populaçil.Ó austriaca {católica''. Re- . 
corda. logo os -ataques cóntra -a Igreja · 
na. Austria por parte ,dos pan-germanlS• 
tas, soclá!lsta:i e nazlstaà ·súcess!va.ínen, 
te.' Desde a.' invasã.O "os nazis~ têm 
feito guerl'II. a Igreja; preso Sacerdotes,: 
fechado escola.o; Cl1-toUcàs, se aproprian
do dos conventos das · órdens rellglOEa.l! ~ -
profanado as Igrej~; todos os. dirigen
tes càtolicos estão pre.ws; muitos deles, 
a:ssasslnados ". Em verdade os catollco3 
austrlacos suportam ,hOje persegulç~ 
que ,recordam a.s sofridas pelos primei
ros crl.!;tãos nas mil.os dos cesarés. E 
apesli.r disto, o povo· da· 4,ustrla. se man
·tem em sua fé, e luta heroicamente- co11-

tra o páganismo nazista,, deseja.ndó ar• 
dentemei;ite a !lbetda<le". 

Depois de recordàr -que as · potencias 
aliadas _ declà.raram · sólenemente , que ~- _ 
restauraria a indêpenrleJtcla. :da · Austria, ' 
prlineira v_ltima 'do · hltlerlsmo, o ·• ço
cumentó revela {!Ue muitos -:dos es;ror• 
ÇOS, por lograr a., uni d li.de interná , dO , 
pa.is f~ra.1u . frus~ra.4os por a.f)t~ iijrt. _ ' 
gentes dó.s partidos socla~. q~e ~M, 
obriga.dos. a. tazer .o Jogo:.de 'MolSCOu, ;, 
que se encoµtra!)l rêfuglados na lng1a
terra e Estados UnidQS; "Cóin -~1.re
mo. pe'tar, e tendo sÜpõrtado a sltuàção 
pa;clentemente, por 'muito tempo, 1wa 
decidimos a· lévantar, nossa vot pli,ra oe• 
nunclar estes, tplmtgos da_ itid/ipénde~1-
cii:1 aw,tri1,1ca. ". 

"Imbuido,s, com ,O espírito da ê)'l$tan• 
dade, ·nosso t,l'll.bàlÍlo .de reconstrução 
assegura.rã. · pai·a ~odiii; as façu é pàra 
toélas as denominações da. l\ustrla., o 1-10• 

· r.o pleno · dá- llberdacje ·e -igualdade reli• 
glosa e : clvica. Esie é o verdll.defro ' f a~ 
tollcismo; Porem ·será umr tarefa., que 
sobrepassa, as -forças da. Austriâ, ·Só ::pfo,. 
encher: as necessidades espirituais,•· c:e 
sua juventude é de iiéu povo, ·e sáhll,,r o 

'Imenso dano .mora.! e economfoo.··'A 'Aus• 
triá. é o coraçãr> da ,Europa e fcif o : b~
Jua.rte da cristandade. ·FÓl l,)a.sé de uma 
civll~çãO ele".8.(la e, centro das' artes -
~- das clenclas. - ,A ,.réponstniçã<> de sna. 
cultura só pode ~1· IXlm _ suces!dàd~ /;e. oa 
catollcos de ~utrós ' pal$s dettim t &< u 
àuillio. Pedimos · ào 'ÉplscÔpado'' s11i,, . 
benção, err,i nossa ,tárefa.; ,, peéitifios' ao 
Clero ,suas or,açõe.s, _ pe(jfmos _ a. -todo.s os 
catollcos da. Amerlca seu -auxlllo esoi• 
ritua! e mater1a1 ". · · · · 

,_ preocupação nos -1~1eios cato• 
·llcps ,no sentido de sé dai- maior ln
crem~nto e coordenaçiio às obras so-

' ciais e de beneficencia devidas 1l 
inlclàUva da Igreja e de seus filhos. Obras sociais e obras de caridade 

~reicessos d<il _ação social verdadeira, 
mente êàpazes de 1·ealizar um grande ' 
bem_ pelo :manejo dos Interesses eco
noni)cos formação (}e elites se , àfas-

. tem resplutamente do,' pernlci,oso 
Princjplo da neuti'aUdll.de. religiosa e 
se- revistam de um carater. catollco 
pleno de ,:precisão' e· de' clarez:a, em E 'um· dos problemas que, surgem 

quanto SOA meios e metoclos a se,·em 
empregaclos nesse enorme rampo ele 
apostolado, vem a ser a 1:011venie11,:ia 

·ou· não ele se dar 11111 aspecto niti<la
meute catolico a essas iniciativas 110 
cam-po social e caritativo, 

Hlt qu'éin sustente ciue à vista da 
at)Ostasla de cert.os meios sociais 
melho_r 'seria q.ue se ocultasse o-aspc,c'. 
to rel,igloso rlessas instituiçõ2s, 
Acham outros que. o , llem não teme 
a lÚz e qu" essa tatica .equivaleria 
ao uso ele verda<leiro~ munrléus e id
çapôes para apanhar as ovelhas três· 
malhadas. 

A questão, apesar de sua palpitan
te 1<tuali~ade, lião é nova, porem. 

Vejá~ros, por exemplo, o que sobre 
ela já dizia. .Yves de la Briêre · em 
191Z, em, ~_eu livro "Les Luttes pre
sentes de l'f.glise": ', , 

* * * 
., A questão de 11rineipio ~Ohl'e a 

,111al a Santa Sé frequentemente sB 

tem tfronunciarlo ;de algum tempo 
:i esta parte vem a ser a seguhit<,: 

beven1 as obras <'ar·tau,•as e, as 
obras sociais em11l'eendiclas pelos c;i
tolicos. na Ule(lida do [JO~Si1•el, ar
Yorar o pavilhão -<~atolico. proclamar 
1rnhlicamú1te os prl11C'ipió~ catollcos, 
ou, pelo contrario. não seria melhor 
proclamir simvlesmer1te a "justi~:1" 
cristã", talvei mesmo a generosida
de fi!antropica, atitude q11e pnmltlria 
obter, fora do mundo catolico con
cursos negados a uma obra conf8S· 
sional? _ 

1J:, fácil cJe se compreender a dn- · 
vida, Não se trataria, com efeito, de 
a,ssoc,Jar,,'iPs de 11ledarle 011 de aposio

·ládo· relfglo~o. q•1c niio pod<"nl ~er 
outra -comsa (fue fünnalmente C!!JQli-

cas, ta 's como as confraria!! do Sau
tis,;imu l5acrn111e11to ou as. Congrega
çües J)arianas. Tratal'-se ili d_e obras 
caritativas e de obras sociafs: -
instituições cujo fim imediato é de 
ordem tempo'ral e não es11lrl~uaJ, ins
tituições· nas, quais · col;ibora_m fre· 
que1itemente catoUcos é -não·catoli
cos, crert'tes e déscrejltés. · 

As obras caritativàs remédeiani ;;.s 
muito numei•osas mlserlas Cisicas e 
morais q11€ <::tistem na sociedade. As 
obras ~ciais ten'deni a dim'inuit· <:s · 
causas permanentes de miserlas e de 
in,iusitiças. procu1·andó pará a familia, 
1xna a proilssão, para o tiroprlo -cori
jun to da sociédade conçllçõés de exis.• 
teucia e de· previdente. organtzaçâo 
tais que todos ós 4ireltos e todos.-os 
interesses sejam· mais ·eticazinente 
salvaguardados; O ·sol)erano Pontifi• 
ce Pio- X, na Enclóllcá · eobr'e o Sll
lon. põe em relevo a razão de ser, a· 
:icces'sidade ,das 'obras soei e.is, · 1m
q11anto· d!sUnlas das .oliras carltati· 
vas: 

", . , Como -no conflito· dos l11tei:es
ses e. sobretuclo ua lutá' das _ ,forç.,s 
adversas, a virtudé :de: um·- bomçm; 
sua propria sautl~açle, nem seo1pre 
hasta para lhe asse~urar o ,pã,,. quo
t,irliano e que as ngrefmgens sociais 
deviam ser organizadas -de tal_ inodo 
que. por seu ,jogo natural; paralis<>-m 
os esforços dos. máus e tornem abor
da vel a toda bôa vontade suá, pal'te 
legitima ele felicidade temporal, Nós 
desejamos vlvamelite qne tomais par, 
te· ativa na organização ~a sociedade 
para esse fim." 

Quando os catollcos. respondendo 
a semelhantes convites cio !\lag(ste
rio _ eclt>sh,-~t i<:o, organlr.am uma obra 
c~rH!J,tiVa ou uma cl}ra socla1, devem 

e'es em razão da , Çina.lidade tempo· 
ral dfi tal obra. ea!al' ó pensamento 
1·e1ig!oso que as a1Íim(l, .a inf!uen,::ia 
catolira ,que as 1lirige_? Devem· 'eles, 
1ielo m_enos .µormalme1ite; adotar 11111a 
fo,1:mula não c;onfessi,onal que possa 
sei-: cómuni _ cóm os uão-ca~olicos ou 
mesmo os não-cristãos?. 

Eis, o _ probléliia pratico a respeito 
do qual a Santa Sé propoz mna indi
cação clara e uma direção_ firme. De· 
vamos citar literalmente cada: um dos 
textos sign'ficativos·, oonceruentes a 
esta materla, i,orqne sua -1>ropria co_u .. 
tiuuidade e, o relevo. _de suas expr_es
sões acusam com uma singular c;a. 
reza os -desejos do· . Sol:Íeran_o Ponti• 
fice. 

Em primeiro lugar se acha o. Mot11 
proprlo ele 18 de dezembro de .1903. 
JSobre· a Ação popular c1·istã, enderé
çarlo particularmente S-OS ca tolico~ 
cl;t ltalia, Eis aqui ·os. artigos que di·' 
·zem_ respeitei à_s ·obras caritativas e 
às obr:i.s sociais: _ 

"XI.- -fa ra a soh,ição da questão ope0 

rada "l)Ojiem contribuir poderosamen
te os.:capitalistas e os 1irop1·los opçi- . 
.rarios; ·por n1~io de instltulçõés ·des-

-ti nadas a fornecer oportunos soco1·. 
1·os àqueles; que se acham na neces, 
siclade, - bem' como , para· aproximar e 
unir as -duas élasses entre-· si. Tais 
são as Soc:tedades de- socorros mU• 
tUt'.ls, os miiltiplos seguros privados, 
_as' pa~onagens de mepllll)s e, aêlma 
de tudo, as corporações · de artes e· 
oflclos '(Rerum Novarum). 

"XJl. ti; o fim qu0 visa éspecialmen
te a· Ação popular _cristã ou demo'cra· 
eia cristã, com ~uas obras numerosas 
e ,•ariàdas. Mas essa -démocracia (:ris
tâ deve ser entendida uo sentido já 

t1xado peja Autoridade, o qual; muito 
afastado daq1J,ele da democracia so· 
c:al, tem por base_ os prlnclpio's- da 
l"é_ e_ d'a' moral catolic:as; aquele i!O· 

bretudo de , não ofenger de tJualquer 
maneira o direito 'inviolavel da :pro, 
priecl;tde prh·ada." (Enclclica Graves 
de communi}'. · · -. 

"X!V. · NÓ , desenipenho de sua. mis
são, a de1uoéràciá cris,tã tem a. obri· 
gação nfulto estrita de depender da 
autor'dade eclesia~tjca,_ lll!)Strànl)o élll 
relação aos _Bispos· e seus. represen
~antes uma inteira subroissão e 0 ]).e-, 
diencia: - uão· é nein ·um zelo meri-. 
torlo nelu - uma· pi~dade. sincera que' 
empreendeµ1 ·coisas;_ mee1no , belas, e 

_boas_ em-si,,\'luando._elas 11ão são.apro
vádas peiç proprio Pastor", ,(Enciclka 
Graves de. communi}, 

* * ,i, 

Ainda ma:s explicita seria a Epis
to_la -iioutiflcia · de 22 d.e novembro rle 
1900; _dirigida ao Conde l\Iedolago AI· 
. bani,• presidente da. União eccnomico· 
social da Itália. A. Coll,lissão pensava 
em refundir os estatutos da- F'edera
ção· .dos · grupos profissionais, para; 
que se· dizia-, "o carater de associa• 
ção catolica não aparecesse aberta· 
mente, afim de obter illa-ia numerosas 
a/lesões, acolhendo-se na nova orga
nização os · agrupamentos que se ins· 
pirassem ,me_snio apenas na l<Jea de 
Justiça cristã, e afim de, obter mais 
facilmente Ulllá represéntação equi
tativa- junto dós poderes publlcós." 
A resposta de Pló X a essa proposi· · 
ção é verdadeiramente característica. 
Depõis de, haver assinalado _ uma du
vida -sobre as V'a11l.agena, bfpotetleas 

, da adoção de. uma ctiquetu não-con-

!essional, o J?apa _descobre todo seu· · ção que nasce e cres~e â sombra da 
pensamento: , · · , Igreja.? 

"Por _outro· lado, não é nem leal O Cardeal i\Iei-ry 4el Vai escrevia 
neiu digno diss;u~ul11.r, éobrindo-a coi11 tambem, a 17 de março do mesmo 
uma bandeira equivoca, sl}a quàlida- àllO, ao Conde Medologo Albani, E!lll 
de catol!ca, como si· o: catolicismo resvostà· a um novo comu11icado 'ria 
fos~e uma iuercado.ria avariada e -tle "Upião economico-social": 
contraban4o. Ademais; com a ide11. tia ''. Que o Non erubescó Evangelíum 
justiça cristã, muito-larga_ e perigosa, (Não ·me .envergonlfü. dó· Evangelho), 
não se saberia nunca até que pof!J.o que· São Paulo repetia com, santa 
se poderia chegar pelo .espitito lias fraqueza elll' sua carta aos Rom;mos,. 
Ligas quê aderissem, e, poi· conse- · -seja luniresso em grandes ,e inai)aga-
gulúte, pelas pessoas ,qi.ie poderiam veis caracteres na bandeira. ele todas 
ser· sufragadas pelas, eleições do_ Co- as Instituições catolkas. _e que uma 
mité. . JH'ofissão- crlst{i, aberta e franca; lor· 

Que a "União economico-social" me sua divisa glórlosa e a sintese iu-
de_sft·alde portanto coràjosamente, a mlnosa_ do carater que as informa e 
band,eira catolica e se atenha 'firme· as distingue. 
Ltente ao estatuto' aprovado· a 20 de Sua Santidade jii teve ocasião de 
março ultimo.: Póder-se-á assim atill· -Sé pronunciar explicitamente no ve· 
gh· a finalid.ade da Federação? De- nerado autografo que dirigiu recente· 
vemos graças a beus, ·será vão Nosso , .mente a_ Vossa Senl1or!a. · Hoje, va-
,clesejo? Permanecerão senn>re as lendo,se desta. feliz ocasião; ·Ele vol· 

- , ta ao mesmo argumento pará reco~ 
Uniões parciais, m_ a11 catolicas,. qae_· d d · d' ti t t · men ar e _novo e m 1s n amen e a 
c(!nservarão o espir!to de Jesus Cris-·, todas as associações que militam uo 
to, é o Senhor não deixará de Nos 
abençoár." campo catolico que sejam e se mos• 

>i< * * 
Três cartas publicas elo Cardeal

:secretario ele Estado vieram ém s<!.· 
guida lembrar e comentar à doutrina 
desse (locumênto pontlflcio. De inicio 
uma carta, enderéç.ada, a 25' de janei•. 
ro de 1910, à presldencia da "Federa
ção ltaHana das caixas rurais cato
l!eas": 

·"Sua Santidade não duvida que os 
'criterios dirétores em que se !nspjrà· 
râ -vossa presldencia seja1n de 
natureza a assegurar à nova Federa
ção esse caracter abertamente e cla
ramente catoHco -que deve ccnstltuir 
o apanagio glorios_Q de tçd_a int,;t'ln!· 

trem catolicas a toda vrova, não rn• 
mente na sombra de suas prop1•ias 
reuniões, mas tambem â luz das grau• 
eles m11.nife~!.ações sociais;· não so
mente no silencio da Vida privada, 
mas tamhem 110 meio do bulicio da 
vida publlca, de modo que cada um 
possa aplicar a si proprio e de dizer 
com alegria: ln ipso vivimus, move, 
mur et sumus." · 

* * * 
A 17 da abril, o Cardeal•secretario 

d , Estado responde nestes termos a. 
uma suplica vinda da França -e .redi· 
glda pelo Sr. Louis Dµra.nd, . presi~ 
dente da "União das caixas rurais· e 
operarias": _ 

•· l>e-5:~jil_i§ nmJ ~udumc;I.Le ~ -~ 

uma união '4isciplinacla. · · 
Com efeito, ê em vão que se pre

tei1derá restaurar a· s~eledade e mi,. 
lhors1· réalm_ente a, __ sorle, do_i;; ,J),ÇJ_vos 
si ~e evita, coJo~ar à' ba,s~. e!,( JÇâo 
social a lnspiraç!io da, i.-eUgião. e· da 
carid-1,de cristã-. · - - · ·: . - · · 

o _Santo Padre soupe com Vi\fo iu
teres1:1e que vossa unl~o réuné a.gru~ 
p~mento!\ .que podem ser~ir 1p1,1!to 
etrcazmente de modelo aos .outros 
tanto do ponto de vista· da organíz.i~ 
ção· éonomlc:a quanto, <fo · i,o_1ifo tle 
\'ista d a orga,n lza <1ão reilgl_osa.''.' ' ' 

Palavras c:ujo espfrlto se· acha a d_· 
lniravelmente ,c;miforme aos_ .. consé• 
lhos de aflrmaç~o e ele so!ida·1~ieéfade 
catolica, dados na vespera ·por . Pio 
X erit sua alocução a.os peregriuos 
fr:1,nceses (16 de.abril de 1909): ' 

"Tenhamos solicitude uns pará coiu 
os outros, afim de nos estimulâ'r à 
caridade e às boas obtas. Não ab.an
_donemos a socie~de- ao_s nossos e não 
metamos o pé no campo adyerso;,Pvl'· 
q11e daria.mos assim ao inimigo uma 
prova ele nossa· fr11queza que. o lni
m!go tentaria interpretar como um 
sinal' e_ uma marca de cumplicidade," 
...... -, ... ' ...• ; • .*- ••••• •, .: .......... . 

As dirétivas ,da Santa Sé hão \JO· 
dem ·portanto se prestar ao tne)JOr" 
equivoco.· Até o ponto em que seja 
possiVel,. o ponto e!ll, que ·as· cir
cunstancias o permitam as obras ca•. 
ritativas e as obras ,soc'iais empre,;n• 
d idas pelos catollcos - devem adotar 
úm caracter francamente coµtessJo. 
nal. ·Essas obras , serão -nltlda• 
mente- catolicas, até pelo proprio ti• 
tu!o, ou ainda pelas prescrlções de 
seus estatutos e regulamentos mas 

·sobretudo .pelos prlniciplos do~trina~ 
rios e pelo esplrlto nili$io.so, do qu!!I 
JJ.~to~·gey;,,.~.M !.e 111sR,~ai·a.0,'J , ' 

j 

ti 
'j 

,1 



....... 

l'ELEGRAMAS DO RlO . t ~ . 

------------------·-----------------------------
~ qiiêstiío ,.·da vacina da,' 

lepra 
:RIO, (.ASAPFÚ;;S~) -..:'o Professor lÍ. 

~. ·souz11, Ara'iÍjo, a q.Óem foi .. trlbuicla 
a. descoberta, de u.ma vacina preventiva 
•• buiati,inCéfa ··fopr~ 'prestou· ao "O lilo
J:,o", ·o~eguln"tes 'Informes de gran•I<: 
iutere#,ré "Para:· 6/muudo, medico: 
· -"Ob'it!'ve. varias ·c1,1lturas" de 1:,acl!os 
"acid., ... a,lcool resistentesº ~-º mat<?rial 
leprr~o;- .eon1: os quais pr.epareJ 4 tipos 
a.nt!Hénfoós,·'aos quais dei o nonie 11e 
"lé~rosalinas"t por :anàlogia ·con1 H.osL. 
:Els,ses--a:ntigenlcos ·estão, servh1do na.a 
énsaio 't'e'rà.peutléo nos leprosos _dos ,·a
:t1QS :l~r,fosárlosc <lo.· Brasil: e. de outms 
na!ÇÕ<l"!!.J,:, • ,:; ··.:,, ·." 

•·Potém;-,conUnua_·aqu·ele.·llustre cfcn
tl~ ta,,estamo1;1 ainda em· um 1:-'erio<lo ex
JJ~riment!i-l'não se podendo ia.firmar que 
cu ràm . ou previnem a- lepra. Sou pes
.s!,mlsta quando á. sua ação,1,rofllal.i~n. 
e· quanta á su,1 .a.çã·o: curativa b'ii ol-"· 
s-.i", CO:lllO José· Màrano, de Mlnas Ge
rais,;:J,.:·.'Ai, S.oares; do Esp!klto Samo, 
<1Ue 'lhegar,i.rn. . concl_usões.anlmadoras. 
Eritretanto,. 'l"E>Pito que e(iftamos na fa
ge expe.rti\lental .. Tndos, deeejamós que 
11e: ch_e,gue .. a uni. resullacfo poii1tlvo. · 

, Te·r_llll_nánc!Q, ·as s•1aa.·c1eclàraçõe, disse 
o me,dlco prçfesar ·P.,,;·_c; Sou ·• ·Araujo: 
"E'ltamo .. ,longr•, ;,orem; ·de 'tal t·.esul
tádo;;Tu"1'>,.o· que 'foi ,dito, diferénte do 
<1ue .a,fb;mo .. não representa a, verdade 
:iobre·, a:~i11ha. pessoa".· 

A: Ugaçijq".:ferroviaria Bràsit,. .... ,• . - . 

.· · -·· .": · Bolivia. 
-· 

RIO,;fASAPRESS) - -Dentre <"os pr!• 
melr.<#1 . .nieses .Cta . .ano · v!lldouro estará. 
inau,gl!t'!,do e,. tre~o dia. estrada de fer
-ro :ArasU.-l;loUvla, ligando a· cidade bra
al11el):8.,,iJ.e ÇorumbJt. no .. Estado_ de Mato 
~m;só.,á- cjda<' ·bo\11l\ana de Roboré, 
bmn 'ió f,t,1rido do territói-id' desse pais .. .. -·, ... ·. ' : ' ' . 

,O _ t.raJego de_ ,nerca,dor!as ora . fe!,tQ 
j)or vfa--marltlma, a.travei do ~0 treito 
<lo !llágalbães e·do por•o <la A rica, ·será. 
brevemente ·barateado e <lfmlnt;idas as 
<lista11cfas ... A ·Bollv_;a ficará. mais perto 
<lo .Bra:~11< . 

: · · ".í,5.: aviões·' Catalina 
. i 

. RIO (ASAPRESS) ~- Teve lugar dia 
,2;" na:·ponta • Galeão,'·a solenidade dá 
transferencia para·a F-AB de 15 aviões 
Catallna.. de bombai;delo, qi,ie eritm uti
lizados pelos amerfcatios,: no ss.ervj~os 
d~· patrulhamento ·do)\.tlantlco SuL 

Os aviões foram doa,<l_os. áo _Brasil 
pelos'EstÍl.do . llnldó$; sendo. ent,eg\Jes 
1reln ,iJmlrante· 'ÃHl"fam ·.Mon,:oe ao ma
jor 'brigadeiro Mmàrido Trompowsky; 
q~ os recebeu ·em. nome do· Mlnlsterio 
d?.i Aer >nauttca. . . , ·. ·. 

N.essa_· ocasião ·foram trocados ·divi,r
ll!Oll .d'i,sc, sos alusivos cerimonia, sen
ido cori eddos_ o d!sUntj.'cis ,ji,_: FAÉ a 
diversos -!n.;trutorto~ a"lericahos. · 

O sei'.vf~a d patrulhamento do Atlan
tico· Sul :será f_eito. de'rg9ra em diante, 
exctilslvàmente·.'por aviador,, IJrasilel-
~i ' 

Ressa~a 
· nro,: 'C'AMPJ;mss) ··- A riiisaea que 

'bateu- d_la.: 1:2-·a .Gaveà, Lébión' e· Co-
1>acabana.' penetrou·n;,;, -baia"da Gua
nabar. E<$$e tràso de 24 hMas ~ de• 
Vl<lo ã eiltr.adâ· estreita ,da baia. . 

E.st1'111e!X16s· .no l>ervJ90._ de .Ms,teoro• 
!ogía, lluvlnclo c_,s·.t~,;,.nlco.~. O,sr. A1i~~ 
togldo,'(;'arvalho •esc!'aréc·eu-nos qú,, se 
tra.tà:!de tuvasão'· de'umá' ,êorrente' fria',' 

,;,. :Pr<>Qiede'nte.:'da,s,1.l)fa.lv.!11ás, 'proxl!no, ·ao 
:i>p~, S\l.l's,,l,falter11,ç;ãó é ,explicada em: 
V1/,;túdé'.0de: ser· a ·corrente-. ··bras1l~ira 

gÚalmente quente e sofrer perturl,a.: 
çõcs á superflcle das nossas aguas, 
ocasionando o fenomeno. Explico-nos 
ai_nda o r. Arlstogito Carvalho que 
l10Je, !)elo melo-dia deverá estar ter
minada a rossiaca e que o fenomeno 
6 anormal. porqurtnto ele se dã. r.or

. malmente nos meses de Julho e A:gos-
t~ . 

A areia jogada nas 1tve11!cla·s que 
tn1trgelam o Atlant!co começou a ~er 
removida pela Pref<>ltura e · tranapor
tada para destino conveniente, valo 
tando a normalização do trafego de 
automovels e onoibus em Copacaba
na, Leblon e Gavea. 

Até ago1·a não se tem conhecimen• 
to rle sinistro no mar ou perda de 
Yi<la de banh Is tas imprudentes, em 
consequenc1a da· ressaca .. 

Mais 3 7 locomotivas 
eletricas 

RIO, (AS.\PRESS) - A a:'lminístra
r;;ão da Central do Brasil aguarda· a 
chegada de 37 !ocomotl ,·as eletrlcas, 
recem-ad<>qulr!ilos nos Estados Uni
dos e destinada~ ·to desenvolvlmentil 
de seus ~erviços de trafego, 

Não pode ser foita 
a matança 

RIO, /ASAPRESü) - A Compa,nhlà 
S,rift do Brasil, rc,quereu ã. Coordimà
~;; d• Mobilização .Econo.mica, per-· 
711ÍSS4ó espec!· para ahatec• milhares. 
C.. - car:neir()s. 

Em resposta, a Coordenação --escla• 
re, EU â Swift •. ~ .. u~ n .. l,'lle.&ma deve 
aguarelar o res1•lt_arlos dos estudos 
qu~ eetli:~ senilo real'.zados â respeito 
da matanga do reférl<los ani,n Is, · 
.. Enquan,o tais· ·,studos ·n1!.o se con• 
cl ucm, a 1 ,atança· de · carneiros não 
podera, ser feita: 

Recomeçou a su.~ir· a renda· 
da Alf~nde·ga · 

RIO:· < ASAJ'RJ<;SS). _;. D.epojs de um 
n ,uo. registrado •na;, arrecadação, de·-' 
>éido a guerra, a renda da Alfandega 
começou a subir novamente . .['.fo 'perl<i- · 
do _ de janeiro a setembro foi. ·arre• 
cadada quantia de. C.r.$ 355:772.27 6,90., 
ou 'sdja., Cr$ · 17'9.77?.548,20 a m,.ts que 
em igual· perlodci' do ano passado. 

Revmo .. Frei P-ie · Marie ·Elie 
/ Codrault, ·_ o~S í>. 

RIO, (ASAP~ESS)' -·Pelo"Clippeí•" 
da Pana.Ir, cheg-ou de Ottawa o Rev-· 
mo. Frei Pie Mil:rio. E!le Codrauil, su-. 
J)erior da Ordem · DoM!nlcana ne cas· 
nadá, q\l ven1 em Vi Sita· ás casas· re
ligiosas ele.asa., Ord_em .em nosso país, . 

Em companhia do. rel!glosô ·cana
<lenso_ velo u I{evmo .. Etieue Marie la 
Parte, tambem _ .,,rl'omlnlrano, · que ·. irâ ', 
l!ervlr em· Belo Horizonte. , 

FRACOS e 
ANfMICOS· 

TOMEM 

Uinla ·-_ ereuHta~o 
''Sl~VEJRA" 

Gránde Tônico 
' .. ' .. ." '·. 

Mais uma Comissão 
. lUO, (ASAPRESS) :_ VlsaÍ1<fo::con• 

c!liar. as. nece·ssidades da população do 
l'!io, -com os ·interesses do comercio, o 
chefe do. Serviço . de Abastecimento 
assinou ·uma .resoluQão, instituindo o 
tabelamento dos ·preços das frutas 
frescas Importada,, e, criando_ tuna co
tllissãti, á. c;t•ai ficam ô lmporta:dores 
obrigados a apresentar ··as. suas fatu
ras consulares, que servirão <l_e _base 
para a flxação .. dos preços. 

Os passes... e a · falta de 
troco. 

nro, (ASAPRESS), _:_ A falta d•) 
moeda dívislonaria nesta })râGa tor
na-se cada ··vez .inais grave .. .Os pásses" 
da L!ght est1!.o sendo usados par:i. 
trocos, apesar da relutancia de gran
d0e parte da população enr · aceita-los. 

A · falta,: de -troco já. - está. prejudJ~ 
ca.'r.1do meSm o pequeno cç,mercio, es
pecialmente o varejista, pois· as ca
sas coinercfaís veem-se ·na necesslda-

. de· de regei'tar algumas' transações de 
pequeno vulto, somente por falta- de 
troco. 

Alguns comerciantes lnstitu-lram o· 
regime do fiado· para os "quebrados". 
o freguês vai acumulando· atê formar 
uma qua,nt,ia justa em·. cruzeiros, pa
ra· (Jàga-la. 

Em beneficio . das vitimas 
de guerra 

RIO, -(ASAPRESS) · - . Do Exmo, e 
Re.vmo. Sr. Nunclo 'Apostolleo,. D. 
13ento Alolslo l\lasella, o· Bispo Dioce
•sano de N!teroi, s. rnxcta. Revma. D. 
J osê. Pereira Alves, recebeu uma ca r
ta de agra<lecimeuto pela remessa· da 
quantia de 33.500 cruzeiros; t·orres-. 
pondentes· a· contrlbulçã'o _dos catoli• 

· cos da capital flumlnese para a obra, 
de socorro, Iniciada. pelo Santo Padre 
ém beneficio das· vitimas. da· _guerra. 

· Já · estamos importando 
. frangos ... 

nro, (ASAPRESS) Pelo vap_or 
argentino "RI\} Tujan' chegaram da 
Republica .do Prata seis. mil frangos 
e' 1.500 pÚus mamuth, _para o Natrl, 

Correspondencia para a 
· França 

RIO, (ASAPRESS) - De.acordo com 
nota distriQUida pelo Dei,artamento 
dos Correios ·e Telegrafos, "e.stA per• 
m!tlda a correspondencla· para ,a 
França, i{m!tida,. porem; a cartões 
postais não· .flustrádos e de natureza 
pessoal ·ou fam!l!ar. Esses. . rtões, .v.la 
orfünarla 'ou aerea, podem--ser·endere
ça'dos· para· todi a l~rança,. via Esta.
deis Linldos, exceto para as localida
des !'!!tua.das nos Departamentos de· 
Mouse, Mourthe-et-Moselle, · Vosges,. 
Haute-Saône Doubs; Moselle, Haut
Tihel e -Terrltorlo de Belfort.": 

A :.assistencia de: menores a 
:filmes improprios 

RIO, (ASAPRESS)' - A Delegacia 
de· Menores prossegue na campanha 
contra a. entrada de menores nos ci~ 
·nemas, afim· <\e assistirem a fllms -lm-
vroprios, · · 

O ·Juiz substltut_o de Menores, .snr. 
Alolsio -Teixeira, acom1,anbado ·da. d'e-· 
legado,' Jaime Praça, visitou. varios 
citJ~s. au,tuando varJos, proprletarjos. 
por infraçõe~. â,~ .ordens. ' ' . . 
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PADRONAGENS EXCL.~.SIVAS .: •• 

RECEBIDAS/ DOS MEL'HO'R.ES. TEARES • • 

TABELAMENTO DAS f RUTAS 
. E VERDURAS 

PO\' (1eterminação· do govert10, ,~ão· 
ser tabeladas as· frutas e verduras, 
em YiSta da alta CXCéSS!Ya nOSJ}l"ê• 
ços desses· artigos de prlmeira ne
cesiÚdade·, 

Por determinação· ào Interventor 
r•·rnand(I Costa. serão. Instalados pos
tos de r'eclama:.çãonas fe1ras livres, 
·afim de <iue seJam 1rnnld.os .os infra
tores da·s tabe_las do .preços. 

BORRACHA DESEMBARCADA 
EM - SANTOS· 

Segundo nOtkias procedentes ào 
pol"to de Santos, desembarcar·a.111 trn .... 
q uelê porto, procedentes .da Bala, in 
fard9s de borracha; consignados· ao 
Banco do Credito da Borracha. 

Segundo Gentenario da Dio.ce-
se de São Paulo -

No proxlmo ano serã comemorâdo, 
-com todo o brllhan'tlsmo, pelo mun
·do. catolico paulistano, o segundo ·cena 
tenarlo da criaçli.o da Diocese de· São 
Paulo, · 
· Procurando· preparar o programa 
das festividit<les comemoratJvas, S. 
lücfa. Hevma. D. Carlos Carmelo dé 
Vascc;ncelos lllota, Arcebispo ·de São 
Paulo. organizou un,a comissão: con1-
pÓst.a dos Hevmos. 111onsenhor J osê 
Maria Monteiro, M.onse1111or Martins 
Ladeira, Co.nego Paulo l•'lorenclo c;:i, 
Silveira Carnargo, Padre Deusdedlt de 
Araujo e Padre Castro Nery que, sol,. 
a, direção de S • .t,Jxcla. organizara. o 
programa. 

Morto nos campos da lt~lia. 
Segundo noticias p~ocedentes de 

'l'atióaté, o primeiro taubateano a tom
ba~· 11a, Italia foi o _soldado J osê An• 
to11lo Moreira. 

O Prefeito daquela cidade, Jogo que 
teve conhe.clmento d·o fato, vlsi~on a 
su9: familia, ·ª quem apresentou p~sa
mes. 

Tratando-se de uma familia multo 
pobre; o .Prefeito locai· está agindo_ no 
sentido de conseguir urna pensão -pa- i 
ra a sua 1>rogenitorai de 'vez que ela. 
vivia' com o produto do trabalho de 
José, agora morto gloriosamente em 
defesa da patrla, 

Irmãs · Franc1scariàs brasilei
ras ~nas missões da Argen

tina e BoliYia 
Seguiram no dia 20 ds setembro, ce 

.á vião, para. as missões na Argentina e 
na Bollvla a.s primeiras Irmãa Francis• 

· canas brasileiras sàldas· todas da Cà.~a ' 
da Diamantina (Estado ·de ·Minas), on
_de ·ha1 .o unico 'Convento-Noviciado - ,!aa 
:Franciscanas Clarissas Missionarias_ <lo 
Bra.sil. De lá vieram, faz !)Ouco, duas 
Irmãs que já trabalharam 'naquelas te• 
giões. 

Dado o numero sempre. crescente õe 
ca.sas abertas e por âbrir, s6 puderam 
,1;,eguir as Irmãs: Eu tela ·da ·Eucaristia, 
de Diamantina; Elisabete de -Nossa_ SE:• 

nhOra Auxiliadora. de' VlrglnÓpolis;. Bea
triz de·_.São Geraldo, ·.de Nossa Senhora. 
d2.' Gloria; ÚtÓihéte' ela Eucaristia, de 
I), Joaquim. ' . 

As Clarissas Franciscanas Mlsslôna-
1·ias' do· Santlss!mo 88.crame'rito: possuem 
atualméhte casas em Diamantina;' Cúr.:: 
velo, :Coriéelção . do · Mato lJentrô;" Set& 
Lagoas, Oedro, Belo ·Horizonte,·_; (10\'~i-": 
na-do;-,.· Guanhães, Itambacw:1 · e·. Teóiliô 
Otoni. 

(De "A Estrela. Polar"\ 

. São Í:'-aulo, -17 de Dezembro de 1944 
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N E N H UM ·s A P A T I N H D ,D E V E F I O A R Y 'A ZI o:! 
Na grande exposiçã<J de brinquedos· e bonecas 
.que organizamos na nossa pàssagem para 

Rua da Quitanda, encontrarão todos os a 
· "Papais Noés" de São Paulo, ricos ou 

o brlnquedo com :o qual teneionam pobres, 
mimosear seus filhinhos na noite 

, comemora.· a humanidade · cristã o 
que 

Natal 
do seu Redentor. Faça uma visita a nossa 
-exposição para certificar=se de 'que oferecemos 

\ 

. ' 

BRINQUEDOS E BONEC.18 
PARA TODOS OS PREÇ()S· 

• COOPERE NA CAMPANHA DA MEIA DE Li-P'ARA O EXPEI>IOIONARIO . ' . . ' . . 

Rua Direita, .162-190· 

, ____ ...;.. _____ ~--------------------------""'."·~ 

LIBERTACÃO ·E RESSURREICÃO 
P. E. ue· I<ooy 

l'rofessol' no Instituto lntemaeional' Pontificio Angelicum de Roma. 
Atualment~ ··nós E15t:i.<los Uni_dtis 

.. :..·,t:. ;-, "· ·,-.:.,.~\.f:'i.:.::·:.~ ·cl.~f . 
O,s, .soldad:s. alemães uão calcam 

Pau,· na I~ranç.a, que compreendia 
grandes obras de iuestres tais como 
"A 'Adoração do _ Cordeiro", .. de Hlt· 
bert.Van Eyck, a "Queda :de- Ica.ro", 
de Breughel e tantas outras.· Ne
nlium conquistador Jamais· desp_ejou 
urit pais dé suas obras de arte, ,c,omo 
tez Hitler na Belgica. , Erst.es poucos 
detalhe!. dão .unia lig~ira. · 'idéia àa 

. enorme tarefa . que éspéra ó< gO:verno 
· é o povo belga; tarefà. !)Sta qu·e. coln 

~a· ajuda· de Deus será levada:. -a um 
termo feliz;. · · 

· füi:-apenas alguns dias, os ·_n_azisµs 
. estavam em toda parte·:. em _Brnp.e
:tás,.· Antuerpla, · Gand, füuges, Liege, 
Toürnai l'ilons Louvaiu; Molines .•• , 
Alemãe~ por 'toda parte! :P.ore;n 
todos desapareceram ·como . se v.ar• 

mai~ '..c,oui ~ti.as r,e1;aàas 'h<>tiis, 0 soio 
f al,!.1l~dp ,~lffi,ka,--,,Tudo,,está terml
nadtll.,.;,;~íá,,~':~~¼-ii·tiú~;se a na. 
tãotÇf>)>,ê~fà de''p~lvota,' d!,l lodo, de 
corrupção- & de ·,morte, durante mais 
(!e '.'.4.:':í!:illl'..p,ô( JJP.t.}himigo cujo no
me,.,,ha.ideN.poo·durar na.histo1ia .corno 
'ifünbolo de tudo que· ha de mais des-

EM TORNO DE UM INCIDENTE '.e })rez:vél e deshumano, torna a ele-
. "'·ar-se à luz. A Belgica volta a, ser . 

prio povo. Todo mundo sabe que 
ne11hu:ú1 pais ocupado preparou,:,e 
co mtanta clarivideilcia; tanto ot.i• 
mismo e ta)lta coni;tancia, ;qua.11.t9. o 
povo belga. Já em 1941 o governo 
belga em Londres organizou uma c·n
missão para estudar os problem:is 
de reconstrução. Este el:, o momen· 
to· em que _a Alemanha triunfava em 
todas as frentes e parni;,:,~. disposta 
a derrubar o ultimo baluarte da li· 
berdade o lmperio Brit.tnico. Mas 
a Belgi~a tinha f.-1 na, v!toria final e 
continuava preparando .. se. O gover
no quo já regressou a Bruxelas nno. 
perdeu nenhum ,momento para ,,;:o· 
.meça.r a trabalhar e por em pra· 
tica os planos preparados com anteci· 
·pação .para reorganlzaçãó política e 
administrativa do pais; a purifka
çã0 dos colaboracionlsta.s, dos exi ra· 
viados e dos traidores; · \! reconstru· 
ção .-econom'ca, cujo pr_oblema fll'i
mordial consiste em descobrir -os vi
veres necessarids à população famill· 
ta, · o restabelecimento dos meios r:e 
comunicação, o fornecimento de ma· 
quinas e materia prima a nossas !a· 
hricas, · o àuxilio à agricultura; fl 

restauração de nossas finanças, nii o 
somente publicas, mas t_ambem 
partirulares, pois é necessario recn· 
lirar os bens. os titulos, as ações e 
as ·obrigações das cumpanhias de <1ue 
Sé haviam apoderado OS alemães [HL· 

ra se assegurarem O domlnio de nos
sa economia depois da derrota • 
·Têm. tambem que fazer frente ao pro
blema da restauração de nossos te- ' 
souros _artisticos, roubados. pelos 
nazistas. Centenas de quadros to
ram parar .no Reich, entre outros, 

· ridos pot· um furacão. Agora =iú, chi•. 
minés de nossas fabricàs, começa .. 
rão a lançar ao céu a sua _-fom.aça, 
prova de uma atividade sã e forta• 
lecedora, exercida li,vremente. para. 
nosso bem. e não ,para o serviço do 
inimigo; o camponês voltará a se• 
mear a terra, para ele e para os seus, 
se m que os alemães· possam 
roubar o. fruto de seu trabalho; C!U 
plena liberdade os obreiros do espi• 

LITE.RiRIO :ivre! Devido a delicada cortez.ia do 
ff Alto Coma: •·o inglês e norte·america-

A publicação,. na. revista colegial "O 
Eco", de Porto Alegre, dum .artigo ,~o 
Revmo .. Pe. Leonardo Fritzen, S. J., ~n
tça professor da literatura no ·Colegio 
Anchieta, alertando . r mocidade de nos
sa terra· a respeito. dlim romance' do. f'S• 

critor Erico Verlssimo, provocou, da pa.r
ta deste, um processo-'crime, ·previsto no 
art, 14 do decreto· n.o 24.776, de 14 'de 
julho de 1934 (Lei de imprensa), con
tra. aquele educador e Jesuita brasilei
ro, por ~e julgar. o romancista injuriado 
com os conceitos de critic~ moral oor 
aquele emitidos no menciona.do artigo. 

o dr. Coriolano Albuquerque, . juiz de 
direito da. 5.a. .vara, Julgóu procedente 
as prellminai'es 'da prernrição e inepcia 
da queixa e absolveu -o Pe. Fritzen, con
denando· o queixoso nas. custas. 

Com o recurso "ex-officlo" ·do _ juiz 
e a apelação. do queixoso (art. 52 § 2.Ó, 
da lei de imprema), subiram os ·autos 
ao Tribunal de Apelação, procul'.ando o 
queixoso demonstrar não estar prescrito 
o · direito de queixa,· r.e•.1 ser esta. inep
ta, e :sustentando o querelado os pontos 
abordados pela sentença. 

A 3.a· Camara· Criminal do Tribunal 
.de Apelação, por unanimidade de votos, 
sob a presidencia. do desembargador ?.ci 
.Hire Gúerra, confirmou a sentença ab
solutoria, do Pe. Frltzen. Funcionaram 
cói.10. relator o desembargador João Pe
reira de Sampa.io · e como vOgal · o desem~ 
bargador · João Solon Macedonla soàres. 

Inauguração dos altares do 
s. s. Sacramento e do Sagrado 
Coração na Paroquia. de Santa 

Terezinha 
Realizou-se no dia 10 do mês cor

rente a inauguração dos altares. do 
S.S. Sacramento e do Sagrada Cora~ 
ção na Paroquia de Santa Terezinha 
em Santo André. 

110 as t/-opàs belgas Coram as pri
m;iras a entrar em Bi'uxelas, as pri
meiras a testemunhar a alegria de 
seus compatriotas, e as pl'imeiras· a 
receber as honras- da libertação. Po· 
dé0se 'facilmente Imaginar com . que 
entusiasmo ·estes soldados,· depois- de 
haver libertado as populações 
francesas. de ' Cabourg, DeauviUe, 
TrouV'ille ,'e Honfleur perto da· f1·on
teira belga lançaram-se na recon
quista âa. p~trla, e à perseguição óo 
odiado inimigo. Foi sem duvida pa
rà Viver este momento supremo !JUe 
a ma'.oria· deles· .havia· escapado àa · 
Belgica, Deirn sabe a. custa de quan
tos esforços, de 'quantos sofri
mentos e de quantos· perigos. 'Ho:ie 
já estão. de volta em Bruxelas. Su
jos, cobertos de barro, ·esgotados pelo 
cansaço, sã o mais admirados . e 

_amado,s do que nunca pelo povo belga, 
As jovens, as mulheres e os l10-

. ·mens, os abraçam . e cobrem• ·de 
guirlandas ·-a eles e seus caminhões, 
canhões ·e .tanques. O solo foi co
berto de .flores e nossos soldados des
filaram sobre • esta estrada. ,fio: 
r:da. E! com razão, p o·r que 
os soldados traziam a libertação. A . toda a coleçi\o que o governo belga 

havia depos:tado no museu d.e 

· rito procurarão a liberdade· e a se• 
mearão; e em plena liberdade a 
Igreja ha de orar e exercer seu ,nis 
nisterio. os· sinos que, anunciaram 
·a vitoria, anunciaram tambem a. res• 
surreição elo pais libertado. 

Vejo· a garantia desta ressureiçiid 
na energia indomita do povo belga ~
na siml)atia ativa dé suas naçõe~lJ 
amigas entre os quais figuram en1 
pt·imeh:o plano. os paises. lml• 
americanos. A Belgica conta com 
eles. 

. ' . 

CONGRESSO 00 CORACAO DE JESUS 
1 Centena rio do Apostolado da 

R3alizou-se a 3 do corrente, pelas 
16 horas, na. Catedral da cidade cle 
Natal, a reunião mensal do Centro 
Local do Apostolado da Oração. Pe
sidiu·a o Diretor Diocesano do Centro 
Local, Mous. Alves Landim. 

Tratou-se esneclalmente da melhor 
forma de lev~- a efeito o Congresso 
cio Coração de Jesus que terá lugar, 
nos dias 30 de ndvembro e 1, 2 e, 3 
de de~embro .. 

pulares e o Hino Oficial do Congres• 
so. 

O 3.o dia, 2 de dezembro, está a; 
cargo do Centro da Catedral onde 
haverá missa pela manhã, /às 6 e 
mela horas, com pregação, comunhfio 
geral, canticos populares e Hino O!i· 
eia! do Congresso. Às 19 horas, a 
Centro da Catedral se encarregará 
de oferecer os oradores e preparar 
as pessoas para recitar poesias e1u 
honra do Coração de Jesus, haven• 

· do sempre· canticos populares, além 
do Hino_ Oficial do Congresso. 

Tendo sido celebrado as 7,30 ho
ras Missa e· Comunhão · Geral de to
dos os fieis, as 10 horas a . Missa 
Conventual cantada. pelo Coro da'Pa
roquia sob a direção do maestro Ed
mundo Critelli. · 

. .ó l<Jxmo. e Révmo. Sr. A~cebispo 
·de. São Paulo,_ D, Carlos Carmelo de 
Vasconcelos Mota chegou às· 3 ho
ras da tarde acompanhado pelç, pre
feito de Santo André 

. multidão ·corria, ·cantava, dansava e 
chorava.·· Hoje, quê ondulava livre
mente .o pavilhão tricolor belga, ro
deado pelas bandeiras inglesa,. 
norte-americana. e francesa, ninguem 
tinha vergonha- de chorar, assim co• 
mo .nlnguem tivera vergonha de cbo· 
rar ha 4 anos, quando foram força
dos. a· a baixar estas mesmas bandei
ras, ante o-invasor. Mas durante es
te longo período, Jurante os 4 an<">s 
tragicos a alma do povo não se do
brou. O :povo teve a sua parte na 
'libertação, Os comunicados recebi· 
dos de Londres nos informam 
que os aliados haviam lançado so
bre a Belgica mais ·de cincoenta 
agentes paraquedistas com o fito ,Je 
preparar · o exercito de resisteucia 
pl'.ra o . assalto final. Espingar
das e munições chegavam por avião 
aos lugares inais ocultos. Após o 
desembarque dos Aliados na Nor
mandla, intensificou-se a sabotagem 
a tal ponto .que quando a batalha ria 
Norma11:dia :estava em seu apogeu, 
uma .inteira divisâ.o alemã que· ia 
participar na _ m·esma, Viu-se tollllda 
pelos s.abotadores na Belglca e 
teve de 'voltar a Alemanha para chf
gar à frente pela França. '!\ias quan
do esta divisão chegou ao destino j:í 
era demasiido tarde. Fol este mes
mo lllxercito. do Interior que ·abriu 

O l.o dia do Congresso, a 30 de no· 
VP.lllbI"O, ~cará a cargo do ·Centro do 
Bom Jesus ela Ribeira que promove, 
"à.missa de comunhão geral co·o· p1·e
gação, pelas 6 e mela horas, na ,Ma
triz do Bom Jesus,_ e às 19 horas ·f,e 
cncarregar;í. ainda, da primeira ses
são solene na Catedral em que se 
ouvirão discursos, defesas. de teses, 
cantlcos sacros e Hino do Congres
so, terminando com a. Benção Sole
ne do SS. Sacramento. 

No dia 3, d·omlugo, às 7 horas, ha• 
-verá, na Praça André de Albuquer• 
que, missa campal. com sermão e e;o. 
munhão geral. ÀS. 19 horas, reunião 
de encerramento com discursos a.ht• 
slvos, terminando com procissão eu• 
caristlca. e a Benção Solene do ss. 
Sacralt.ento, ao recolher-se a Cate• 
d:al. MAIRJZ: l.argo Sflo Bento N.0 40 -·- Telefone: 2-2336 

DiS fRIBUlDORES: . l\ lf reclo Snra & Cia. -+- CAMPINAS 
SANTOS 

.•. --~-._ ..... _____ ... ...,. _ _. 

V 1ta & · Fernandes 
1 rineu Comes de A ltneida Rua 
12 de 'Outubro, 191 - :ret: 5-o800-,- SAO PAULO 

1 

.·._l _...;.;_;...... ______ _;;..;..._...;_;.,,;...._,...., ___ .;.....~------

Recebido pelo sr. Antonio Martins, 
penetrou no recinto da li:-reja onde 
celerou · o cerimonial liturglco apro
priado Ü1augurando O Altar do Sagi:a
do Coração' de Jesus. 

No consistorio .da· Matriz, oncle se 
rouniu após a inauguraçã0 do Altar 
do Sagrado . Cqração ·o :sr. Carvalho. 
l'loh•·inho home}!agéou o ilustre visi
tante. 

o caminho para as tropas belgas des
de a fronteira até Bruxelas 

"' * * 

Se a líherf.açãri ponde vir rk fon1, 
a ressurreição terá de· partir do pro-

___ ' ___ -- ;·.-. -~·-~--

O 2.o dia, 1.0 de dezembro, ficará 
n cargo do Centro do Alecrim em cu
ja Matriz haverá às 6 e meia horas 
missa, sermão, c~munhões geral. cari'. 
tic(.f. populares e .às 19 hora~ fie <'11· 
r;:i.fregará da 2 a t'E>tmião na Catedral 
com· discursos. rc.• lta: 1s. hinos rio'. 

Na reunião, foram escaladas comis• 
sões para convidar as autoridades 
e os oradores. Ficou: outrossim as. 
sentado que os Congre!rsistas te1'ãó 
que at.xlliar pecuniariamente as des• 
pesas este movimento de louvor, 
amor ,e gloria ao Sacratlssimo: COI 
racE,o de ·Jesus. · · ... - · 

'f 
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TEATROS E CINEMAS 
' PR:O GRAM'A'S DE tt···OJ·,E 

. t 

PRIMEIROS EXIBIDORES 

ALHAMBRA. - A Cruz de Lorena,.com Gene Kelly. __. APA, 
tiaptor de Noivas, com Bela Lugosi. ~ APA. 

ART PALAC10 - Mulher Satanica, com Maria Montez. - APA; 
.BANDEIRANTES - Corações sem pilot.os, com Aimée. - M. 

. ·BROADWAY - Alegre divorciada, com Oinger Rogers. - . .c>. 
ll>IIMNGA - A epopeia da Alegria, com George· Raft, ...:.. D, 
·METRO -- Romance proibido, com Lucia Lamour, . .;.. D. • 

· OPE.R.A · - Varão primitivo, com Lulse Albriton. · - APA: 
· PEDRO 11 - Ohtna li;conqulstavel, com Arma M1tY Wong. __ AJIJ..; · 

Avareza desenfreada, com Tom Tyler. - AMG'; ., · 
. . JUTZ - o tempo é uma ilusão, com Dfok· Powell. · .... .Al'.A, 

:SA.O BENTO - Terra dos Deuses, com·PaUl Muni, --·a, 
SEGUNDOS· EXIBIDORfS' 

, :AME RICA - Mais forte que a- vida, com Dan!!, All(irews. - Al' A. 
·nnema de medico, com Wamer Baxter, - . APA. 

·ASTOR1A - Pierre o aventureiro, com John Carrol. -- APA. 
Viuya alegre, com Maurice Chevalier. - R. 

AVENIDA - Aquilo sim era vida, com Alice Faye. - D. 
Luar perigoso, com Anton Walbrouk. __ APA. · · . · 

BABILONIA - o filho de Tarzan, com Jolmriy WeiSSlllllÍler. - M'A, 
· Bem aventurados· os que· amam, com Kenny Baker, - .A. 

·BIMSIL - Aguias americanas, com John Oarfield. --- AP.A, 
O rei do volante, com David Sharpe, - APA. · . · , . .. . _ 

BRAZ POLITEAMA - Comboio para o leste, com Humphrey·:Bogart. - ~PA. 
Turbilhão 'da Argelia, com Harry Baur. . . . 

CAllCBUG'l - Sonhando de olhos abertos, com Danny Ka.:re. - D. 1 
Perigo amarelo, com Bela Lugosi, - AMO. a 

·CAPITOLIO - Jane Eyre, com Orson Welles. - R. 
O rei do volante, com David Sharpe, - APA. . 

CARLOS GOMES - O tenente e a enfermeira, com l"l'ank Albe,tac l.' 11rA, 
Revolveres e laços, com W!lliam Boyd. - A. · · 

·CINEMIJND! ..,. Seis destinos, com Charles Boyer. - Jl 
· Chave do mlsterio, com Robert Preston. ·..;.. APA. 

·.COLISEU - Rumo a Tokio, com Cary Grant. - APA. 
. Cancioneiro do amor, com Alberto Villa . ..,.. AP,4: 

COLOMBO - A força do coração, com Roddy MàcDowalI. - A 
. o anel da morte, com Tom Conway. -: APA. 

·coLON - Garoto prodigio, com Oonald O.Connor, --, APA. 
:Ele empregou o patrão, com -Stuart Ervln. - APA. 
Vaqueiro errante, com Roy Rogers. - APA:. 

CRUZEIRO - E o espetaculo continua, com Eddie ca11to1·. -· 11 
Viage11s perlgosaa; com Eric Fortman ..... AMC, · · 

ESPERIA - Uma noite perigosa; com Warren William. - APA,. :f 
. .Pena envenenada, com Flóra Robson . .;_ APA. 
FENIX - Fantasma da Opera, com Nelson Eddy, - R. 

Ares da tespestade, com Chester Morrls. - APA. 
HOLLYWOOD - Oandida mllfonaria, co1ri, Nini Marcha.!,-, AP.A,• 

- Piloto n.o 5, com Franchot Tonll, - _AMC. 
IDEAL -'--Emile Zola, com ·pau! Muni. :.... R.' 

Amor faz das suas, com Ann Mllle1·. - D. 
Dize qt1e me queres. com Dlck Foran, - APA. 

11US - Marrocos, com Gary Copper'. - D. 
comando da costa, com varies atores. - A. 

LUX - Rumo a Toklo, com John Oarfleld. - APA 
. t'' 'llco na Bir'manla. com Alan camey, - A. 

llIO, /NO - Expresso da Bagdad IstambµI, com George J:talt . ...,; APA, 
c~nta coração com Janet Blalr. - AMC. 

OBERDAN - o filho do Plntacuda, com Ni110 Nello e sua· companhia. 
ODEON (sala vermelha) - Ayenturelro do Alasca, com Tom :Ncal. - D, 

Oomooio para o leste, com Humphrey !:)ogal't. -'- Al' A. 
OLlltfPIA - Sonhiindo de olhos al,ertos, com. oanny Kaye. - ·D. 

.Pantc.o na Blnnan!a, com Alan Carney, - A. 
PARAiZO - Laranja da China, com Amaldo Amaral. - APA, 

Incrivel Suzana, com Glnger Rogers. - AE'A . . 
PAR.AMOUNT - Horas de tormenta, com Bette Oai1s. - 11.. 

Duas peque11as sem cerimonias, com Jinx F'alkepbLtr!J. - APA 
PARA'1'0DOS - Od!o que mata, co: George sanders. - D. 
' A ilha dos homens perdidos, com John Howard .. - AP A, 
PAU LlST A - Horas de tormenta, com Bette . Da vis. - R. 

:ouas pequenas sem cerimonias, com -Jlnx Falkenburg, - -APA. 
PAULISTANO - Intrepldo General Custer, com Erro! Fl!n. - APA, 

As 3 hérdelras, com l3arbara Stanwick. - D. · 
PENHA _; Ares de tempestade. com Chester M(?rrts . ..;.. Al'A. 

Vale sangrento, com Noah Beery Jr, -- APA. 
PlRATINlf:{GA - Romance de um mordedor, cofu Mesqultlnha. APA. 

A ilha dos homens perdidos, com Johu Howard. , ... APA, 
RECREIO coentro) - serela das Selvas. c<nn, Buster Orabe.- - D, 

CrtÍ\da para amar, com Joa1i Bennet - AP;<t. . , 
- ,RECREIO (Lapa) - Alta malandragem, com Bud Abbot . ...; A •. 

A Du ·Barrqy era um pedaço. com Red Skelton. ~ D. 
RE.X -- . Revotuclonarió rorriantico, com Nelson EddY .. - APA. 

·. · Mercado Negro, com Géorg!,l Brent - APA. . . 
RI ALTO -':- Dorminhoca da ,tuzarca, com Judy .canova, -. APA; 

Dez pequenas para um hom1;m, com OJlvla de. Havilland; -~ APA. 
ltOIAL ..,..· Maldição do sangue de Pantera, com Slmime Simon. -· D. 
· · Tartü, 'com· Robert Donat. ·- APA. , . ·. . 

ROSARIO ·--- Entre a loura e a morena, com ·oa.rll')ep 'Miranda, - D. 
SAN'tA dí:CILIA - Odl<> que mata, com George ~nders. -·D. 

. Maldição do sangue de. pantera, com Sirrume Shnon;-_...;.. D •. · 
· SANTA HEI,ENA..;. ouerrlll"las, com .John Clements. ',... A/11C. 

. · Vingança vencedõra, com ·Tex Rltter. - ·A. 
SANTO ANTONIO - Damasco. com George sanders. - APA. 

. : · . ·.As· tres· glorias. \.:>m Gloria' Jean. - Al'A. . · . . 
, . SÃO CAETANO .... Mais forte que a \ida, com Dana· .. Andre\\'5, - Al' A, 

. ; Ela quasi ma,tou Hitler, com Elsa Lanchester. -- A •. 
SILO · C'ARLOS - Revolta, com Erro! Fl~'ll, - . APA, 

Mestres de bailo. com o Gordo e o M.i,g1·0, - A. 
SAO GERALDO - Tensão e1n Shangai. com Gene Tierney, R. 

Suprema cartada, com Edward A111olds. -, APA. · 
SÃO JOSE' - Almas no mar, com Gary cooper. - .APA. 

Oondenado3 ao casamento, com Dennis O'Kee!e. - .,APA, 
Slí,O LUIZ· .... A tentadora. com Rita Hai?.•ol'th. - A.ll!C; 

. FllhO querido, com Don Ameche. - APA. 
·SAO PAULO - Ama~nas dos arés, com Loretta Yo\lllg,· ~-AE'A.· 

França. éterna. com Raimu. - R. 
SAO PE!JRO - .Jane Eyres, com Ol'son Welles. - R. 
, Dllema de medico. com Warner Baxter. - APk. 

· VNlVERSO - A força do coração .. com Rbddy_ MacDowal. - A, 
, Anel da -morte, com. Tom conway. - APA. . . 

VILA PRUDENTE - Luar de Havana, com Ala.ti ·Jones, - Z'Z, 
Senda- .<;a morte, com Jolmny Mac Brown. - All!C. 

TEÁTROS 

. BOA Vi STA ... Setimo ceu, com Bib! Ferreira. - APA 
SAN.T'ANA ,- _ Bodas de sangue, com Dulclna e sua companhia •. 

EXPLICAÇÃO DAS COTAÇÕES' 

A. -. ACEITAVEL - F'llme que pode ser visto por todos, embora se1n pro• s: - BOM .--Filme que pode ser. visto par todo~ com. prqvelto moral, 
veito moral. . . 

'A.MO. - . ACEITAVEL MENOS PARA CRI/>NÇAS - Filme que .pelo enreqo 
ou cenas pode . impressionar o publico infantil. 

BPA. - BOM PARA ADUL'IOS - Filme que pode·ser visto com, proveito. 
· · ··utora.J· tão somente ,,or adultos 
APA - <6.CEITAVEL PARA ADULTOS - Flhne que pode ser visto ,tão 

·somente· por adultos embora sem oroyelto mo1·al. . . . . 
R. - RESTRJTO ... Filme que pelo enredo ou cenas, deve ser estritamente 

· .. resllrv11,do a pessoas rte solida. formação moral e religiosa. -; . , 
D . .;.. OESACONSELHAVEL - Filme que pela grave inconvenlencia,d. enredo 

ou 1:ena's, deve ser evitado po1 qualquer publico. 
M. - · MAU· ,;_ Filme· prejudlclal para qualquer · publ!cv; 

·NOTA: - · 11: Importante que o .espectador não se contente com a simples cota• 
ção do filme ou .da peça de teatro, mas que procure conhecer _pelo:· 
menos alg;u11s detalhes da critica Isto Just!flcarâ' uma cotflção que 
:i.l'innada sem nenhum comentarlo poderá parecer injusta. e so• , 
::>retudo ,:om a teitu1·a de .uma anal!se que põe em relevo os ele
mer,tos bons e maus do filme o esppctador. pouco a pouco, eciucará 
aua conclencJa e aprenderá a Julgar por 51 .ue~mo oa· outroa fllmea ' 
que lhe forem apresentados. · 

EMPRtZA AUTO ~ VIAÇÃO 

S. PAULO SANTOS ·LTDA. 
Cr.$ 12,00 

. Onibus djartamente de hora em hora entre S. Paulo • San\oa 

r ·S. t'AULO 
Rua Mauà N.0 670 

Fone: 4-.,676 

.sAN'l'OS 
'Rua do Cômerclo N.' 32 

Foner 6-r,7 ---- --~.-- .. - __... ·-----~ 

I;EGIONARIO ·······-~~ ... 
N o t í e i as :d os Estados POLONIA.MARTIR1 

CEARA' 
IMAGEM i>E CRISTO REI, NA· Sl:Jl\JlA 

DEl l'REAOCA. 

J;'ORTALEZA (ASAPKEJSS) - ·Es• 
tão sendo preparadas no 1nuntc1p10 
cl.e Càscà.vel, 110 hiterlor dQ Estado, 
'\·arias testlvldades para· o ·dia. l '1-- _do 
corrente, · data em que sera. sole~·e
mente proce41da a beil<,ão ,ela. imagem 
de Cristo Rei, no alto da· Serra da 
~reaoca. , 

·o lm1J'One11te monU'l'.l]Onto de ciiüeü, 
to armado, ·ntede 10 metros d~ altura, 

· 5endo quo a ISUa const1·1,1ç;ão demorou 
cerca. · de 3· anos consecuti.vos, e foi 
feita medlahte donativos .populares. 

COXGRESSO EUCA:RISTICO DE 

UrtUBUltETÀUA 

J,'QR'l'ALE~A, ( ASAJ.-'.REl:lS) - :;ie· 
g;U:iu para U1·uburetama. u1nu/,g-raQde 
c;1ravana de fiéis, afim de ·a~slsli1· :l,. 

. instala,::ão do. CongÍ·esso E1,ca1·islico 
<1.uo ee reall~ará. ·ai!, ein comemoração 
ao centenario do Apostolado ·da Ora
ção. 

G O l A' S 
nrns.io SAXI'.l';\Íú,\. DO J;:S'l\\00 

G~IA~IA, (ASA.l'RESS) - O •Ci:>n• 
selho .Administrativo a.provou 11111 
proJeto de. <!ecreto,1et ·ria. lnter,·ento• 
ria· Feileral, estabelecendo a. 'divisão 
sanita.ria. do l':stàdo em 1i <;tistrltos; 
para· maior et!ciencla e controle 'elos 

-l:le1·vlços ele Sau<le· Publica.· 

·os lllELHOJUr.s PRÓI'AG,\~DISTAS 
DO BRASU, . 

QQ{Aj\°l.\, ( •. \l:l.\t'l:ESl:l) - O te• 
nen.te NodestlnÓ .Hodr{guc~( (,la. 7.a 
eir~unsc'riçâo .de l-teetuta1nento, s•h 

1 dlada. nesta éapltal, reéelJeu unr!!. cai·-· 
ta, do. caplt!lo Albano de <.-'rtl'\_.al ho, da. 
l"\'>r~a nxvec;ltclonaria Brasllei r;i, f>lll 
que aquele ·o(Jcial t'ai: .as seg·'uin.t.es 
declarações: · ' 

"Ao i:hcga1· :1 Italia assumi as· fttn
ções d~ pagador ela S. l•', o. e, cm 

SCIENTIFICAMENTB 

IS SUAS FERIDAS 

'' . 

c,onsequencia, , tepl10 viajado multo •. 
Conheço ,jt .varias .cl.dàdes, esta'!ldó 
todae:· ehtts muito da.nlflca,dau. Em :no
úui tive ""· .sranélé_ ventur.a. d\!' r<1ceber, 
vesl!Oalmente, a beuçfl,o a·o santo :Pa• 
<lre, com qu·ém· :ti:vo & honra de t"àlar. 
Vlsl,te{ ainda. a Bf!-s_Jllca. de Sil,o .redro 
e mont1mentos .hlstorlcos"~ · 

R~!a.tlvar,'i~nté á. slt~açfl.o da. F,. E. B. 
diÍ$~ o çi!)tt.ij~: . . . . 

•
0 os nó~aos dest~::n!<los patrfcios que 

aqui . Iut11,m em. prol da liberdade 4os. 
· novos. oprimidos, tôm dem.onstra.do 
· br:\vura. · e valor lnqua.itrtcQ.vei,~. cau• 
~ando a.d111tração. aos proprlos · mimi-· 
mo~. que. já. 011 temem,. l!l neste em
~)QlrJaute ·momento que a.,·,:erite. màis 
alnqa. .se· or&'lllha. de ter.' nascido no 
Brasil; Ainda. e,m ~011111, vi lllUl!i Plela,-.. 
d·e. de , bra.5iletros abnega.dos, 'Sacer• 
dptei,. que vie1·a.m· l!lStudar é após sua. 
prden:1,r;ão·. nã,o plldera_m regrenar; ao 
Brasi.l ·por fa)t!J,,de. tra~s1io1•te, -Eases 
distintos patrle)os ~â_o uns entu
sjastas pro11agandlatas .das co)sas do 
Brasil, -ll:;para. e2se11 . brasilel~os' tJM 
t>efjO cot1sês-ulr exemplares dj'. a,Jbuns, 
li~:ros•- e publica.gõe$ -di.versa~··. 

LlXJÍA DE TR.AN$POitTES FLV1'1Al, 
. NO 'ARA,GVÀJA . 

.GOlÁNl'A, (AS<6,,.f'l'tESS) -- Con!oi-~ 
!~ ·notlclamoe; vai ser· ora-antza4a uma 
lh\ha dfl bat-ct'Í~ IH> rii> Aragttala, Hgan. 
do a ,capl tal ·do: 1'.irt a. c.ldil!ll de ;J>a• 
liza,·· · . · · 
. ~rticúlando•a1:1 •essa. . linha ãe n'l, ve• · 

gaçijo ·êom. li, rodovia São Paulo•Bao / 
l!za, : ta.r-ee•t a til.o delieJadá. · Jla-aoã~ 
entre o norte ~ ·o isul dó pa.lii, a,tr&VOÍI• -
sando rlc~ regtões do ,_,ars e faem
ta.ndo · o cornerclo entNi · as dtverns 
unida.dei> çejitrais do. pats. 

Â ll'ECJUA.'rnA NATIVA 

- GOJAWA, (ASA!'RE::IS)-, A:exjilO• 
rMq.o . da !peeuanha. nativa· em .Gola~ 
será., 4entro 4-e l>re:ve ten,po, · um :pre~ 
cioso fator. de rtqueza vara o E11tadó. 

J;Jssa planta t1;1.mbem .pon.lleçltJ'l> 
por _')peca" 011 •poaia ", a.bunda. nos 
campos goianos, . · O B,r,i,§il, ~-: o unlco 
JlàttS ein que· o especlme se encontra 
no _estado n_attvo, !o~l)ecendo as r;i.i
ze11 ,dse&a, plantl!, alcaloide&. ·com l,~O 

· por cento apro,;:Jma4arnente de eJM.
t\na, Q ·que vem. eolocai- C?. n.olÍ~o pais 
nurna. :s.ituação priVUea:ie.<I& para a. pro-
411sã.o de çlpridta.tp 11-e . emetlna, · do 
alto valor e procura: e.eon-omica. .e de 
emprog·o .!1Jdl~pen~aveJ na. Hrapeutica. 

PARÂIBA. 
(IS CAl'EJ,ÀE5 DA FORCA 

.tXl'EDJIJIO:,'.-\JtlA . 

fo;{o PJPSSOA, (ASAJ.-'~'.f\':1$S) - 0, 
·e:s:p.édicloÍia,lo . pa.ra.lba.no, '11arg-e1Ho 
l\lanoel. Ivo :Medefroll, cm i::a.rtá. dlrlil:l• 
é}.l!, a.OI! ~l'l!S vaN»t,s, di1S•e q1,1e 0/f Ca• 
pel!ies d!i- 1''orç11, · li-ltP~illeio-n;i.rl.a l:!;a
sile!r11, · csã.o ,•erd'!-4e1ro11 p;i.is dM 1101• 
da.do~ e,;pedicionarlos, , · 

A verdaüeira atitude do Epíscopado f ranêês 
A corrente de r.unores que'.tem cir· 

culadó ·nç, ~xterjqr · da Friúiçri fiQ9re a 
atitude do -Episcopado írlf.ncê:i, pode 
sei: a.ttib\lid• eni, grap.d,e parte- a 'pro~ 
pagand_a· · naz~ta;. ·: seiundQ iníor_ma. · a 
N .. C. 

Pode.-se; .tambem, · enc:oritr/Ar ~ ori~ 
gem. destes riimores, mi grande con
fusão . atualmonte reinante imtre wu.· 
gran,de· numero de ca«,Hcos C!' flllJitO~ 
rnerni:/ros da· hierarquia, Un1 grupo d<:i 
catoliCQS considerava que a afül.l4e 
fom~da . ~la . hierar~ula fr,nice~a •. era 
n10deradi. cim e;ctremo Q dem~1a<la 
ç<1nciliàtorie,' p11-rl{ ,c.om ·~ all-toridade~ 
de ócupaçií<;>, · · 

E' de importância capital 'C{Ue a itn
pr'ens.a i:atólica .cio mui1do lnteiro.·- d(r 

' à conh~r ós {atos, q1.1~ po:;~m escla
l'ecêt a !'ltitu<lit -~mad(¾ p1;1loi; $iinhores 
:J31spos írancesês. Jii é tempo d~ :;e 
Úol11ree:er·. <is fatos, em honr<l, ela ver. 
dad1;1 e ,dà j ti,Sti~a. 

Card~l .. :E_mm1muel' Sul1ard1 ~c.,.e·b·l$~ 
po de Paru;, expre$Sf!,Va lo~ apo,s 1.ua 
:iatís.façiio, . pel~ libertação d~ .. _Pài-ls 

. éjÍ\ryn1,1pqQ qi,~: "~~ ~. sabe qve não 
dependeu 4~ .nós, como qesejav~os, 
t,resic!ir a cerimoniri d~ 'Graças .• Em 
noSlla Cátedra!; porem nada cJ.imi.nue 
a intensa ale$ria que nos ·cape como 
/rançeses." ·-

~põÍs de ter sido lido ern todos .os 
pulpi'fos .ó rcforido '!io<iunwnto, wme
çou a, çfreqlar a ra~o pela' qual:,o $nr. 
Cardeal e$t4lva a~te,.. fouco . antes 
ela c@rimonia, um· 'elrfissario ela_ chi!• 

, fatura. de Policia ésteve em seu Pa
lackt e, pet!liu-lhe, qu, :pilo . ool)ij>àr11:.. 
cesse .à- solenidade. Sifrpi:ei:o. e ind!J-, 
nádQ ,com. semelhànté pedido tão ln~ 
jllffo, í_LJancfo ofensivo, decl11-r~u (Jtle 
i;e dirigiri:i a Notre Dame; apl?zar d9 
vcdi!J.o cl,i policiá. ' 

o fUflcjç,rif,rfo d~· polfcfo voltou mais 
tarde, p,ar11 avisar ·o Snr.- Carqeal, · que 
se . inslstl,sse em conparecêr á cerinó
nia, seria 'impedida li' sua· ·entrada nà 
Catedral · .Só assim, o Sni'. CJrdeal 
deixou· de comparecer ao "Te. D.euin" · 
de aç;\Q de graças, pela lil;lertasi\o . de 
Paris. 

Não: se podit negàr, -~ asi;!m c'oNta a 
muitos; que/ um gi-ande numero . de 
fü?is . cat,olicós {r11nceseS: . ~e.seja~ · 
que seus chefes ,teliiiosos .a4ota~em· 
uma aµtude .dé perm;mente hostilleu1· 
de ao inimi$O nazistar Isto, principal .. ' 
mente :,e dava, ent~ os fitti.,~ ri,si<lcin• LUT,\ SR.ENCIÓSA E TENAZ 
tes na ;gotu~'. norte 6l l~t.e da . Jt'ran!;a, , · · ~ 
que _sofre.ra.m os- liorrorei; e:!11- oc1.1i,a'- · 1 
c_;ã'o nailsta, desdt1· .1940, -~te desejo A atitude pilSSiva que durant.e tanw 
er11 ·partic,ulanne11te 'forte, entre aqt1e- . to t'e1p.po se ,i-tribui11, 11-0 · Ca11dé~l Su-

. lês çatoUcos, qué $e havii/,11.1 entregl\- hard, nãc;, debi:a de _,o;er tmtª inverdade, 
do_ a. sabotar a oi:upaçãq nazista. Dài, Pois, o Eminenti$simo C,i.rc!eal não 

. terem · 1·eclamado · iio Jl:plséopado, · uma. condenou o. comünismo, . ·apeui.r das 
atitude' "menos ooléÍboracionlsta" ao ti-: insistencias riazlsta.s; · não recebeu 
tere Petàin. Qutrq fato veio conh-ibuir o Ministro Marcel Deat;; protestou 
pata que' o· ~ls~padt;1' _Jianéês'··fic~--. eriergkamênte . contra o ~overrio de 
::.li· nttma ~jtu&ção qes_agr.a'davel. Q. ge~ . Vic)ly/ pela pel'l!etuiçã<~. feita :i.os ju~ 
11e1·;il. Pe Ga.u1)~1, m4,nclan<!o rêi;ar deus· e 'peln deportação ,qe mulheres 
t1J#. '.'.'.!,"e Deúm" na · cateclr~ /J.e Notre · francesas, ~luitas outt11s' atitµdes, que 
Pame;; .dàrldo .· graça$ .. pela. , libertaçlíi>, evidençii,.ui...aJinn.eia do Snr, Çardeal 
4e. l'aris, 'fóf recebido na Catedral, ~-'i'" Suhard frente ao nazú;mo, poderiam 
inenti{pelo ,Revmo, Arcipiéstê i:lo Ca". :;er enumeradas. . 
Pf~ll lia 'catedral, es~ndo .Íw;ente· QS 
E,an()s, . Snrs. Arcebi$po e 'Bwpo Au• 
:xiliar .)ie Paris: . 

Entretan~, Sua Eminencia o. Snr. CARTA DE UM HEBQI CATOLICO 

A JMPRENM SUI(:A PEDE SOCORROS 
l"ARA A POLONIA · 

o problema de ~uxlllo para a. popu.~ 
lação de Yamvia não ~.ele preocupa: os· HOll-BOU:S J>O CAMPO l>!: . ) 
a oplnião ~uiça., Bempre muito aeru;lvet · riusm9,r' . ,' ';__ · · 

:~ti!;'':r:e :-~1s~~r1:1 à~ uma. .'cidadã sltlça, ~~-, çlie+. 
cruz Vel'ltlelha Interna:clonal, publlca g&dll. .a Berna.-p~ do-,~po d~' 
lUU& Iot!ia. informação pre6f.a.da·pelo·.seu· concentração de PnlliZkOW, ,~, ®~ 
enviado oficial ao cam1xf ae Pruilzk<>w. :de~ru Vs.r.sovia no. ·dia, 10 ·de ,aeteml)rq 
O reJàt;orio ·. prestado . pelo reterldC> eri',(i!I,• ·.' _'e paasou élnco di88 · 110 ·campo '.de . COD:9 _ 
éio d~c,eve detalhll.<lamenw o ... ca-mpo· ·cêl)traçâo 'em Fruszkow, Ehi' a 0 SUlo"'<J1ar• 
de .ccwcentràção Jtistalaqo em grandes · ração: , · . . · : o . - ;'.'. ": ·· 
barracões que medem .cem metros por ••sa.im9S ,de VarS(!via. a. µé..;c;1,~• 
ctw.ento/l. . VerU!.ca. que em oo-tos · dias" do «n uin& Ioxisâ. col~a, de ~10,(_llii• 
ele· ,rande aflµencia, ~melha.nte ar~ -l~m :de, pe~. Passei o ultimo e!~ 
coberta. a.\)l'!ga. 8 mil pessoas.·· Isso dá. , -nú-adegas do; Museu Nacional, cujo edi"I 
lUl1A idéia de como elas ficam ,amon• ucio está totalmente queimado.-,\Anda..., 
toacias. o enviado subJ!nl;a que/ 'como ·JOOS o 4la. 1nte1rõ, c<>titornandõ à; 'eBtla-i 
~mp~·e, foi 3COJJ;l)'>a,nhado duran,~ >toàó . d& 'à() '\ristcla. {/Cla,. rua. Bedilam.a.. nr,l. 
o tempo de sua. vi.sita po,r um déJegaão praça do· Teat'~ é• chega.mos Y. 'ep!;a-çãQ 
a.lemão, mesmo <lurant-e as· · i:xmversa.- do -.oeste, onde pa~ a, noite .n!) .. m.el4 
Ç-OeS cóm os po1oueaes. . dos. ~ombros. Duranw: ·:Ó, ;_g~j~O~ 

O relatono descreve o cxodo de Va.r• parava.moa. :para. ent.errar; c.s .caclll.veres4-
sov1a. El;petacul<> lamentav.el · oferccc a. que. se · enconti:avitm · naa: ~,,:-e.:~. 
pre:;ença cie.s.ws infelizes, enfraquei:tdos pe.saoas (!e .JlÓS/l& éo11U18.. que cl'lfot~a.lili · 
:pela.$ privações, de v~timentá-6 utarra- ·em canünho •. ·~· ceréàíiós'l'W sol .. 
!í:1as, de olhos !u11<1os em cbn$equencia dados .. (10 resw~ti>,'~~~o:~ê,;;)otdQ 
<ie dura,s provas. O -enviado verificou cios âJemães.' ~- ucra.nJaiio.i'~ ~ 
que a,té setembw, 238.218 ~s passá.:. pio.,res dé ·toc:to.s •. AJTe~;!i,v~ ;~,:~~' 
:ram pelo. campc> .de concentração <ie giOlf, , a.s p~il'u, .· os · .i,nefs.· :ih todos . 
:rn1.s!lkow das quais 128,371 !oram os·--objews preciooos. · No; -dui., segúinte4 
tran.sportadas para a, Alémanha, pa.ra' fizemos o· tr11,jeto da. ,estação,-4o'>Ocm!J 
traba.lhos fo1Çà<los. · ' até PruA!lkoW' tém recebenuos nem· a11 .. 

011 · principais -orgãos. da imprensa ~ui• -mento, .nem ·agui.'- Em· E'ruskow;·:ei.ce?,:~ 
ta aevanta.ram suas vozes -pará $1,!b1i• 1'am~nos. ~ ba:racas,'ôl1ã1!"'nôé"de1tâ-o 
:nhar a. 'im,e= desgí·aça qUe ést-á. f~rfn• mos ~-m· palha., n& ,proprlo chão. Ié ft"'. 
d:> a. população da. Polon!(l.. o '.'D1e}ia• g_uel'qu,11,tro·dias $elli recéller·o que-eo• 
Uon '\ <!e Berna, publlcou um apelo mer . c1011 alemães. . ~ ·i;io_ ,~~- 4ta.. 
i:?moclonante, intitulado: "A Polonla. na a. · cruz V'tl'lllelha· póloneae, · comei!Qu . à · 
mlserja", de.sta~lldo os terriveis. l50!1i• serv~ -<iÚ~ ·vezes. p0l' •. dia'. -UJD&:ioo .. 
mento.s suportlldoo'l pr:?)o povo polon&, ~ ._rata. , _·. A .. populiiçãQ da' v~a.nçal , 
.d~dti a pcupa1rão e prlnclpaJ.m.ente apó,l quel'l/l . a.Judar~nos, 4a,n110,,Il()I; , viy.ett.~ , 
a. Insurreição .de Varsovla, bem como .as -pÓ~ ha.vla. aen~la8. qué 4tlta,~ , 
depc>i-tações ·. em massa de. seus hall1•. contra quem 'se .flpto~. Vi, téi1dos. 
tanre.s. o apelo conat.i.ta que ·em. $ta. ao$ quais . fazla.nt .:uratlvo,s cónf. :papel . 
do inverno. prei;natl.lro e tendo os ale- , de Jornal, Não. se pode fazer ~ jdél$ 
mã.e;i pilhado tudo áa Polon1a, a. po. do estado)if,lltivo deliSII, geute. stúa,,e e·m. 
p11lação inteira está· ame.à.çada de mor- farrapos, sem p01J1Jtbillda,de de .,ise .· ·11!,vàll · 

.rer de fome, especla1niente as érlanl,l!S nem · de se defender eontra :o , frio' 
r:uja. terrlvel moi-tandade. já começou; o e 'a fome. -A principio era.mos . var~ 
jornal pede que .se enviem. imedltariíert- n1Úh.arts'. · Imecllataihente. fizeram ai 
te ~lgantescos tra11pp0roos de leite. 'con- triagem a todÓs os rapaz.és e a.ii ·moçae 
den,5S.cJo e· vitamina.,, .senão toda a.gera- foram transportados pa.ra. Jral>.alhar. na: 
ção Infantil po!otiei;;,. morrerá. ,AJ.el:nà,nha.. As&IBtl 'a. «:ellfW! l)UllP.nte!I , 

O a.pelo diz que em pais.algum ,:;e fliZ- .(jua.ndo arrebatavam jóvens de 16 anos;!$' 
idél/l desta. profundai mi.seria, t dever. suâa' Jnáes e.sgõtàdas, que . choravam , 
da. lmpre)l$8, acre1Jcenta, .1ançi1:r, -um e· gtltavam de c,.e~pero ao ae ·verem · 
Bpe)O 80, tllUndo inteiro ~ta, salvar fj.S separadas'. Por ·s~ ·e.,tra.ngeira, ·eúeta. 
criançaa polonesai. imediatamente por- tav:orecida., o 'mesm<i . a.c~ntecendo com 

-q1,1e a. morte ceifa .sern ·cessat na Folonia. ôU:trus estrangeiros, hungaros, flnla.ncte ... 
No,5.58.8.' crianças su,iças vtvem &ln.ia, ~. eipa.úhów. dlnall'1Qrq~6 .9 .rllUC!! .. 
~Juntemoa e enviemos tudo que for pos- btan.cos.- . Fomos . libertados,, no qµill."t 1. 
ti1vel' para. que a.s cria.n(;as polonesas 11ão to dia. . Fizeram-nos .. sublr·.'.1111m va,glQ ' 
morram. Já. .se pode vermc1n· qµe M de merclldorlás; onde era.mos 60 pessoú, 
_promeiisas feitas 1106 delegados. da Cruz Atra.ve&amôs à&lm. toda a. AJemanll,a,. : 
vermelha não ~ão reallz.adàs. po!, por S~J.11'ª sení t'Eceber alimento de espectei · 
el{emplo, apurado o caso de ,uma fami- algütna. Al.g\U1W; hora., ante:; de cne• 
Jia, de nove -i:e:ssoa, cujos membros. to• 

0

gM'll1os à fronte!ta•sulça. io1-nos petffi!• 
r:i,m enYiados para cinco l~re,s dl.fe- tido · parar numa, ·$:lda4e, onde pu., : 
rente:;, .separand~-se , toctos. · · Verifica-se demos 1iva.r~nos, .comer e <lescàmar. 
ta.mllem q1H, . contrariamente às pro- .. Destà c:idade pro.si;egÚimos a vta.gem el11I 
messa11,"11.S pessDal! ld~s. lncàpa.ze.s pa.. a.a -classe;· Ao Jetxar Pl'USzkow, o cam• 
ra. . o trabalho, tora.m . levadas para. a po hàvla. sldo trâmrormado em caml)C) 
Alemanha.. . . ,. · · · . de .t11agem e por iuo é que os 

O primeiro vagão com roupiil.i .. para a. a1émãea afirmam que. ·o CB-ih}JQ .foi 41a.,. 
população de Va.r,sovJa., que e,5tava ·pr,m- · aolvldd e quê ·ele apenas ·contem· q~t?Q 
to desde ha sei., semanas, finalmente mil pe3SOas. Isso não é verdade. Q 
partiu para seu . destino. cami;io · continua. -à. existir,-· porem como 

OS· POLONESES EM AR."iJ{El\l 
campo· de pa$88.gem.. Dizéi tuot:1 isso aos 
polonesea . e. as., autoridadeii em ,L9n,dres, 

· ·· . · · · ,.,, . " . ..., .,(llssfl .,â- intonnante --· ·e ,.aores ... 
À bata.uiã"iili Án~l1e~ ·duroJ' ~!~ dias cent,ou ,qtlfl ninhares de pew:5as ein .·an• 

e olto noltes ... _9$<polo11;eselif · W:rttctpv.ram drajos, doen~. lll!ellzes · passam" ienF 
dela de~e _o .. co.mflço, .. embora. não._wdos interrupção_ pores.te maldito' ca.mpõ'.· os· 
l!-Q mesmo tempo, · Prlmelr.amen~, por que alncJa estão valldoi;, são .t~~fer,idos, 
melo. <le 8.VjõelJ chega,ta,m ·os OflélaJ.s de pará, a Alemanha e esta '5ei,àrâç§.Õ·~e,.' 
ligação, a. artilharla anti-tanq~s; bem.·: presenta a maior das de~,'deilsea, 
como . meios de comunicação ... Em destro'9(1~ humanos, que chegam'ii'Prusz•: 
l!Cgu!da, em 19 de setembto, chegou O kow Juntós, porem depois -,ão_ separados 
chamado "esquadrão-de planadores", ôa . é se·· perdeni totalmente de vista. · 
brigada. polonesa, abrangendo as unida
des qu~ embarcam ,em planadores e não· OS PILOTOS_ POLONli:SES ~A BA',l'A~ 

LHA DA. GRA BBE'l'ANHA 

O Seminario de S. P~íO, no Rio . Gran~e 
do Norte, homenagea o seu Reitor 

De Paris comunica. "N. C", ter fli-. em pa.ragueda.s. . o. esquadrão. encontrou 
. . -condições multo destavoraveis e foi. al-

. 'quarto ,ani~rlo i:.') executado' pelos alemães em 21" veJado ·pelos "Messerschmltts" e a. .ln• 
de Outubrd de 1941, ,o càpitão'.Pierré tanta.ria alemã. As perda.s -foram' enor:. 
Keller, acusado de· haver facilitado a , m.es. . Apesar disro, . os polone;;es. luta• Passa. o. quarto ll-llt~arto da· batalh&, · · 
fuga .de J..652 :prisioneiros francesei,. ran1 em todos os ~tores·ao làdo dos's&i.: qüe.decldlu .sobre o epll~ô da presente 
Este oficial da reserva francesa, 'án- · dado.s brltanicos, guerra e .sobr.e a sorw' dO-'muwio. Além.·· 
tes notario em Foul, escapou de ·um . Finalmente, quinta.-tell·a, · .~: de .setem- dos .pilotos da Real Fotga;: Aerea, toma.
campo de prisioneiros . ~e , guerr11 , e . bro, chegaram os· para.quedista,,, p(llone• ram · pa.rte nesaa • bàtàlha-; tambem cs 
im.ediatamenté· começou a -,facilitar a: 3Cll, Desembarcaram no lado opósto do avI.adores .polone.ses. · ()rgulhlµno-nos de· 
fuga de . seus ca,maradas nos campo~. Reno, na. margem sul, em frente ,às 'po.si~ !lUC, entre esses 'poucos. qve, não somen..; 

Passando .no. dia 18 a data da or.· "Lauda Sion" - lÍ - S. · ,Toão na de Lorena, fornecendo-lhes 'roupas é - çqes brita.nicas. A mi&são- do.<!' polone• te ·quebraram o-poderió dâ. LUftwt!e, co .. 
-denação sacerdotal do Reverendlssi Roçá - 4· vozes Arranjo musical do dinheiro. · . · . . · · ses era vir em aUX!llo·.cta heroica. "Flrst mo tambem aniquila.ra,m os sonhos ger.r 
nio Conego José Adelino Dantas, d'g• cónego' Amanclo Ramalho. "Ribeiri• Els. a cartá, que· momentos 8.lltes 4a · Alrbóme Dlvl.sion ", Infelizmente, su~ manicos de coziqUiSta 'dO múndo, os avia• 
no Reitor do · Seminario Diocesano nho" a ;l vozes:·~ "Comei: no Irls" __. execução escreveu o capitão, Keller possfüU!dades de ação eram-extrema- ·dores. poloneae11 tenham desempenhado 
.de· S. Pedro, R. Grande do Norte, os 3 vozes ..:. ,marcha dos Seminaristas 'para sua familia: _ ·· mente limitadas, A "Alrborner. DM• papel tão importà.nte. , . · 
.alunos do Semlnal'lo, tendo à freute - 2 vozes. ,ío pedido de clemencia foi . rejci- slon" lutava. na margem · norte do Re- Na. batalha, di · )nglàtcrra lutaram 
seus prec.eptores, vão realizar um dia Com a pres·ença. dos'.sacerdotes da tàdo. -Morrerei ,dentro · em pcitico. no, os poloneses ao sul: a. tínica. ponte , dois Esquadrõe.s: o 302 Ja; Posna.nta e o 
de testas oferecidas à sua pessoa. Na· _cap'ital ouvir-se-á a saudação pelo e!~-- Morro, como bom francês· e como 'bom li<lbro o 'Reno estava em. poder _doo ,il.le• 303: de Ko.sciuszko;· àlem dos .pUotoa quê 
quele dia ° Conego Adelino com pie· rlgo Gera.Ido Da.úta,s Barreto, .e' elll-- éristão.' Rec_ebi a absolvição :e, a .sá;n~ mães, Não havia, pa~agem nem: tran.s- voavam em apatelh«i'brtta.ntcos. ' 
tar.á dei:.anos de sacerdote. Com jus• nom.e .. do Cler~ 'da.- capital o Padre t~- t:omunhio, Amai~vos·'sempre, · portes, A ''AlrborneDivl.sion" cercada oOPJsqua(trã0303toio:queobt.evemato•. 
-tiça podo dizer que os empregou. to; J!'.raucisco da Chagas· Neves Gurgel, como, êu ·;os amo, com tol:lo O co1'Íi- pelOll aJémãés,. enconp_ra.va-se eni lamen- res .àucessos, No dtaU dê .setembro, OS 
dos no sacrificlo e no ,devotàmento, Sec.tetarlo do'' Bispado e reprês'én· · ção, com toda almà. Mantende-vos .tavel situação, os polori.ese.s tinham se1111 plloros. _cterruba.rain . 16 apareij'los 
11a ma:s diflcil das missões, tal é a tante do E:tino. Sr .. l3lspo Diocesano ,sempre uni..fos, A.toda i:iossà. fámilia dia.nte de si força~ inimigas m'tllto·su-. germamco.s; ,confirmado.s, -1 prova.vel e• 
de formar Sacerdotes. · . · · · · -pertoi-es em .numero. o cumulo. <lo mal a.va.rtaram 2; ·no dlit 21·c1e l!Eltemb:o, ~ · 

,O prog1·a11Hl está assim delineado: Dom Marcollnó _Dantas.'· e ª todos os nossos--ainigos, meu áfe- ;.... não havfa .:comunicações. A artilha• ~qu&4rão bateu o '.*1U proprlo record, 
•• h 6,30 l\Iissa acompanhada a :can· .Ãs,lõ,!¾O horas; Haverá ,uma-parte 'tu~so :a!feus. ·.Abràço-vcis·ternan)ente, 1·ta._ alemã. neutra!iza.va O .serviço radio- abatendo .l8 .. aparelh08' na.Zlstaa contlr-
ticos, pelo orfeão do Seminario, . de!! arte ·e esportês com: ·uma taça: a· estr~·:ando-,vos co .. tra ·.tneµ · coraçãó. tonlco. · ma.dos, ·o que constltúli·23% do tota.J 

, Ãs 10 horas - Solene sessão·no s:i.• sei• 'disputa.da, -oferta de· Dom Marco- ·Peço ,perdão a Deus, a-vós:·,t'! a meus 4 prtme!ra. llg·ação .foi conaeguida gra. · d.as vlio;tas aéreas qbtidas nesse& dias 
Ião de estudos do estabelecimento. lln_o Dantas. . · . ,. proxlmos, JJOr todas 11S·fàltas .que' co- tas a:o o!lclaI polonês de' comuiücações, ~ RAF •.. :No· dia. ,1e:-.de setembro, a 

Cada ano se !ará representar e o ·Â noite'· do _do1nlngo- animada ses-. m,eti. , junto à "_Airborne Pivl.siol'! ••, que ctu,• mais a.rctuo ._e· c:ritlco de ,toda a b&talba 
dt•. Luiz da Camara. Cascudo fará. .são clneinatdgraflca, oferecida pela .01·ai por mim e p.or to,dos,o.à nossos rant.e· a noite, passou o. Reno a nado, d.a. tnglàteri:;+,:'o Esquadrão ·303. derru.:0 
uma conferencia sobre o sacerdocio. ·Cooi·denação· Eci:>nomlca, pelo. aniigo . seres q:teridós. De .minha parte~( re- e.fim de 'orientar o chefe da Brigada. pO• . boll 13. al)llreµtos.,J~;- confirmados, 
- O orfeão executcirá os -seguintes pessoal do: Conego Reitor e ·do· Se, zo .})Or eles: e pór.'.vós;Aitio-:vos· e vos tonesa a respeito da situação. conse- Nesse me8l?}.o ·dlai ó ~i ·,10rge VI con .. 
n1,1meros: mlnafio. l abraço com todo nieu 'coragãc,.'' .. · S'!iram. descobrir dua.s barcaças de so• gra.tulou•se com os.plloto/l. w10~, ·ne>, 
======================:;::::========================== corro,. e, na noite seguinte, puderam aérodrômo ·da bw,;' o'.,Jlisquadrão 303,. 

lnd·1cador· Pro· 1·1s·',s·1·o··n· ,- a· ·1 :::i:r~r::~~e:~~:.lon~~~~=~~~=l~êaª~:~im:.s.

1

::~: i-ante a. noite sutirequente tí:a.nsp0rta~ teve !ndub1tà:velment;e ó record sobrê to• -
ra. mquast trezentos. Todo..'I. foram pa. <los 0S esquadrões comoaténte.s. Duran• · 

... , ra ~ posições a.V!1-Uçadas, a.fim <le ::lar · te. toaa.· a· ba.talba \ia ·trigJaterm, · o Es• 
-------------------------~-------------~------~·-,- ~~c::a.nro aos britanlcoa. Quando a, Di• <t~drão 303 ,abateu 'íll& ,aparelhOs llfi.<' · 

A. D. V.. o G A ... D º· . s M.. .E~D •. e o.·' s ., D I A' 8 E T E s . Vil!ll.o britanlca. . se retirava, protegiam- ~ contlnnados, 14 pióva,vels e lll da- ' 
" tia como gua,rda-costá-6. Ne&e lnterlm, ' hiflca.dOS, At6 31. de -:' julbo ultimo, 

· . Dr. Maurido. LevJ1' ·JUllior, n• màrgem sut do 1teno, .o ;ene31 · o E.squarão 30s tinha. .. em seu a.ttvo. 
Dr. Vicente Melilo-

P:ac11 do l:ié, 11a • 2.0 andar , t>ala ,2n 

Dr. Plínio · Corrêa · de Oliveira 
aua Qulntln<> U\'>oa.luva.. 1'18 .,. a.o 
Andar - Sal" 823 - '.l'el,1 2•'1276 

J .O Vi á D O Telles 
e 

J. N. Ceaar Leááa 
Ad.•011:odo• .. 

(,,&'O da Mlserlcordta, 23. - Sala ,904 

Or, Francisco P. R41irnio 
Helmeiater : 

J.'fua :6Qo Bento, i24 ... l.o · and1u· ' 
·Sa,tà .8 - ''l'el,1. i-160 - S, l?AtJl,fJ 

Dr. Carlos. Moraeo de '$idrade 
1:t.11a ,·senJ1nn'1m conat1tnt. 1111 • ,.o 11.11<1, 

Sala- 88 - ·.rei.t 8•11138 . 

ENGENHE·IROS 
Amador Cintra do Prado 

lllna .. nhelro & -'QIIU•to 
,A.cqultetur11 réfti,:to~"- el'>l&Kloa, reel• 

denetas eoletlvaa 
:tua· t.lbero Sadarõ, 461 - isao E'a ulo 

.. 'h1J ·-~si·· ./ . 

Dr. Yic~nté ' dt Paulo. Melilo 19apeciallza<lo ein U1et0Jocta ,· DO. 'ln•· S®B,brow.sk!, chefe da, Brlgaçla, paraqué~ . 203 e 1/8 &~OS -~lgos derrubadÓS '. 
. cu111ca !Ue~c~. . . tltuto da t-iutrtçao; d.e .. Buenos ·Atr.. dlst,~ po«onesa, fol obrigado a. enfr$ntar c:o'llfirmado.,, 40 prow.vets,: e as da.hlfi• . 

Co;u,.: :R. Marconi, 8¼ - .6,o 'andar U>tretoi-: rrot. 1".· ai,oudero;.: . . 83' forças alemãs. que apertavam cada · .cados.· · · · : . . 
· Apart.o 68' :... 'I'el.: f•HOl :OU.~Jll'l'ESs, ~butdade e '1ematit vea mais. Os a.tem~e.s resolveram llqul- · :o Esquadrão 30:f, da 'fe>.snan!a teve • 
!tu.: Av.· A;ua •Branea n. 9& . Doencaa· ~ Natrio.to. ··.. dar· com esse Incomodo «w:o•.• que : taj:nhem 03 :seua_éU~ de gloria, como f:!Ol:' · 
· · 'reJ;i 6"6829 aesrmoa. al:tiuentana em . ·seraJ . ptotegta· a. "Alrborne Divlsii:>n"; o ge- exemplo o cUa. 15 d~sewmbro, em 1ue· 1 

. ·0r.- ~argo Andrade 
Ooe11~•• de· . se1111óraa - Parte!• . 

. · . Opereçlle., . · · ' 
tia. s,n, . .E'orturueaa· . da 141,terntl'lade 

""· .~ Paulo . . 
001:11,: B. S1na4or · ll'el.fO , D. :os 

r,1.:, ll-llTU ..; · Oaà • í, ••· 18 · li.orai, 
· S..bado: D••· 10 t, ta floru 
ttu.: Rua ,tufael de Sarro1, 4ij1 . r 

't'el.1 ?,.-'58~ · 1 

Dr; Celestino. Bourroul. ; 
R~1.r 

0

41CO ,ti, t'auh>,. 8 _;,_ 'J.'eLs il•ZG22 
· CÓi:ia. Rua 1 de Abril, 1186 · 

· · oa1;a a. 1 nora.a, ' 

Dr. ":t,ynaldo Nevea 
d~ Fipeil'edo 

º" à-tost>:1/,tl, . u,u tlÍA.UVIOÂI Ili 
· 111,Ul·A'fOlllO SAL''l'A OA'l'Aftll~• 

CJl-tlJJ-IOJA 'UA$ IIJAl:l l:ltl,IAl{till:l 
0<>11,,1 ffu• t.f11,reout, S4 • Lo au<11u· 
Fon•: . 4•t>'l 17 - Du H 19 ttl 11ora,1 

aeetaena!a: Av. Paea.eiub1l, lOH 
. • "•lltJ ,_Hn -< 

"'·--

Cone.1 $. ,l:larão,de-ltapetlntusa, Z73 iiera.1 pol<>nês a.çhou que._en(ta1s condt• abateu lS aparelhos dos· qua,ts s contlr~ • 
. .... e.o and&r - salas. tl-.l:t a,e .. ,1. . çõ'ea· era.' melhór co. ntra-atacai: do Q. ue ma.dos e 5 prova.veis, 011- o dia. 18 do 
· Consultas: oas · u, aa ' ·111 1:1oru. mesmo ês 
r.rel-.: • Kestdenct11,' . .;.. ,-lOllll .•• , Con• defender-se. ·D~nte qvatro d1as e qua- · . m , com 5 vitonaa cOllfirmada.is 

tro noltea -atacôu ·. os a.lemães, ae - e '2 l)?OvavelG, 
•wtoi:lo ... •-as... suas po,sições .em Dr1et Grágas a estea - ~ total <l~. V!t<>;tae: .. Ôbtfdas pelos pt .. 

R A J O 5 X atll,ques, · conseguiu afasta.r os ~ ·• 1~~~-polQD,_~ dura.nte ~. batalha/ da ln~ 
para- trãs e abrir uma. passagem por on- . g,.....,.ra a.._.. a. 203 COnfJnnada.s, ss 

· Dr J. M. l'-L:..11 ,.__ de pudera.m · atingir o Reno as 'unidades prova.vel.s e- 35 .a.viões da.nffleado,. . 'l'O<t 
~ • · --.o _.,o, do 2.0 Eicerclto bl1tan1co, Mantendo maruto om CO!lSltieração o numet0 âe .,1 .. :u::_i::.:11,:~.º1;:!8:!!.u s~ . po.sigões no lado esquerdo . 4a lctoa E!Olone.,ea combli.tentes, · o numel'O _·. 
. aa111o1oa,, ··• a c1onitoU1o mar~ do Reno, os poloneaes· po~f. de.ssaa v!torta.s ê · basta-nte eleva.do, côns-

. i)r,t11.t. aua Muoom, ·us. C.lll41tfeto litan.m a "Airborno. Olvlston" reforgar tituindo f/% do., a.JJ!l,l'elho., sern,a,nico.; . 
Puteur» . • 2,1) 111111,. • 'rel,t <•08811 o· Reno e sa,Jva.r a7itma, milha.rea de 1)11,• derrubados,· <lura.nte fiada a. ba~lba da 

!tea.; .Rua . 'lu-pt, 693 . - 'rel.t · e;.ceu raquectl6taa brltantco.,, . · · llSdaterra, pe!à, Real. Força Aezea;', Esaa. . 
Silo Paulo 4 campa.~ de Amhem embOra. cur• foJ e. COntr!b~ão dos -&,viadoi;es. pÕlone- · 

HOMEOPAT'IA 
Dr. Artur · Resende filbo 

~ edleo homeopta da, e. A. t>.' .. 
t:!l'lr11.catiana.. Diretor llllllco eo Am
bul11.tor10 sonieo1>11t,10 4o c:atme, 

· Cona,: .. a. t!ena~t-r 8'eUO. 101, ttldo
ne: a-e1n111. a.e.: 1•6'71. '61aical' fui• 
.., .,. ~- .... ~-~ '~ l•!lllf. 

___ :_,_!~..l---->-

ta; enoheu de glor!â o eoldado ,. 11010:Í&a. ses na vttorta, que decidiu eobre à oorte 
Ao lado de muitos nomes celebres de do mundo,. . 

J.,Efl E PROPAGAR~ 

~'Ll;.GIONARIO" 
• a DIVIR D& TOS.OI ... RI At.:uu,,, .• , 

At6 o dtá. 15 de ag0sto· do a.no' éorren• · 
~. os Pu«oa de caça poloue.ws a.batere.m 
683 e ¾-al)QNlhOB nazt.sta., confirmados. 
1'18 prova.veis e .damflearam 223 e· 116> 
alem das 1'16 bOmba:i voadoras, a.battda~ 
dural;ite ausegunda, defesa de Londres . 
.(~mu do _Serviço ~lQA.~ M Ili..,-
• ~t ~ ~>. ., 

. . ,. -
1 

! 
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ANO XVlll 
1 

São Paulo, 17 .de Dezembro de 1944 · 
' . ' ; 

FULMINANTE OFENSIVA DO 7.º EXERCITO: .· · PELA f LORESTA ... UI·~: . '.HAGENAU· 
RETIRAM~SE'.os NAZIS PARA A "SIEGFRIEI)'?' .. -, 'THOREZ ,O TRAIDOR ·PE',··.J94ó;', 

AINDA SE FAZ OUVIR EM CO'.MlCIOS · CóMUNlSTAS _,-__ .,, -------
l'ARIS, (Reutêrs) - As, tropas .élo 

'l.o Exercito. encontram-se · hoje a ··14 
quilometros de · .Kà,rlsruhe, depois do 
uma. Investida fulminante p'ela ·flores
.ta de Ha.genau. 

CONQISTADO O CASTELO DE 
' lllll'LLANCK 

PARIS. (Reuters) ...,. As tropa,s, do 
11,o .Exercito norte-.americano redu&l· 
ram o ultimo: bal1Jarté alemão na mar~ 
gem oci'dental dó .. rio Roer,' .ao· .norte 
de Duren, ao conquistarem -o· castélo 
Mullanck, ontem á .noite, . Outràs· for
ç:ns norte"amerlcanas. colocados do li• 
do de· fora de Duren . réchacaram dois 
ataques dos. t.anques ·alemães,. visando 
as vilas de Slrgel e Gurzenich. 
ÇUERRA UEJ,'.EN'SlVA Elll TODAS 

'AS FltENTES.,. 
STOKOLMÍJ, tt<.euters) - O comuni

cado alemão d_o hoje tala da pesada 
l11ta defensiva travada· a oeste e su· 
<!oeste de Durén, na rrento do. rio Roer. 
Anuncta.:que os .àiemll.es emµeilharam
;se em luta contra poderosas forças de 
tanques e infantaria dó ·1.0 Exercito 
norte-americano, que estão atacandt 
ao longo de uma extensà !rente, des-
de ontem ao melo•dia. , 

Anuncia ainda que na extremidade 
oriental da floresta, ao .sul de Durcn, 
as .fo1•ças atacan_tes amerioá[!as- ganha-
1·am .apenas um pequeno trecho · de 
territorio pantanoso recoberto de cra-
teras. . . 

Ao norte da floresta da Hagenau, 
as to.rças aliadas_ ·puderam fàzer re
cuar as defesas alemãs em direção ao 
11orte. 

Na. ltalia,-· a sudoeste · do Faenzn., 
as forças bntanlca,; llll<liaram um ata
que de. envergadura, após violenta pre
i,ai-ação de artilharia, fazeúdo à tê ago-
i·a apenas ligeiros. 1>rogressos. . 

PONTA m,; LANÇA CON'J'RA 
. \VlSSJllMUOUHG . . 

: PARIS, (Heuters) - Por Marshall 
Yarrow, corresr>ondente espcci.al da 
.o\gencia Reuters) "'- -irrompendo. !)c

•los lados oriental e ocidental_ da tlo-
:t·· resta de Hagena:u, as !'Orças do 7,o 

Exercito norte-a;merlc,alio flzer.1111 
juni:ão ao norte da çldáde, tormando 
uma .ponta de lança apo:nta,da na. dii 
rer;ão _de \\'.issembourg, qu<L guarda a 
passas-em que. conduz rts cl_dades . (]e 
Ludwigshavcn e ~1anheim, à, 72 qul-
·i,;metros vara o norte. · 
MELllOllA. A Sl'I'UAÇAO DOS· ALIA-

DOS EM KOLlUAR 
PARIS, \Reuters) Jnformà.-se 

nesta capital que à situação no boi
sito de Kolmar melhorou Ug'eiramente 
esta manhã, tendo· sl'do sustadas· no
vas penetrações german1é·a~ ·nas posi
ções aliadas· do se:i.:to .i;rupo . de Excr• 
cttos. 

RIRDSELTZ .·É SALJ!UlACll 
,A.'l'l:VGli>AS 

PARIS, (Ueuters) .:., 'unidades, 11m·.· 
te-americanas atingiram a local!da;de 
<l~ R!rdselti, sltuàda a pouco. mais <lo 

3 quilometros da cidade fronteiriça ,le 
Wissembourg, onde abriram .caminho 
}}ara as planicies que se estend~1ú 
imediatamente para o norte da cidade. 

No seu lu.do oeste, out1·as unidades 
amer-icanas voltaram-se para o norte 
e. conttna.ndo sua ofensiva, pro·gredi .. 
ra1n 4 quilo1notros e alcançara1n 
Salmbach, a quilometro e melo ao sul 
da fronteira. Neste canto formado 
pela fronteira e pelo Reno, os norte
americanos limparam as localidades 
de Munchouse, Schaffenhouse, Wint
zenbach e ·Neeweiller. 

RETIRADA NAZI !\'O SETOR DE 
li.'\ Gl•}X A U 

PARIS, (R~uters) - Os alemães es
tão travando açõ€s de retaguarda, co
brindo a retirada. do grosso de suns 
forças para a linha Siegfried, no· se
tor de é!agenau. O lrrompimento de. 
ontem colocou o 7, Exercito a 14 Q{\I· 
lometros de Karlsruho, a despeito do 
fogo da artilharia e das unidades 
blindadas das <lcfesa:s g-crmanicas~ 
NA FIU~XTE UOLAXDJllSA Só SE 

REGISTUA~I A'I'lVIDADES DE 
l'A'l'HULHA. 

P.\RIS, (Reuters) - Continuam as 
atividades de 1w.trulha ao longo das· 
frentes brita.nica e canadense do·· se-
tor do. 21.o grupo de l!:xercltos. · Rea• 
lizando mais de l 00 sortidas, ontem, os 
aviões "Tempest" e "Spitfires·" des-
truiran1 5 "M·l09" e dantficaram 3 ou..: 
tros. Esses a.viões cortaran1 ainda 
estradas de ferro cn1 n1ulto~ ponto!: 
diferentes. 
OS NAZIS SI~ El\''l'UINCHEIU,Ul l·.:ll 

IU.:SIDE:\Cl.\S CIV JS 
PAHIS, (HeutersJ - Varias casas 

do fazenda transfonnadas en1 fortnle .. 
zas fo1·an limpas pelas tropas da 35.a 
DI vi"ào de lnfantarla dos Estados 
Unido~. no terntorio alemão, nas v·i• 
zlnhancas de Kablirchcn, a quasi- 6 
(luilometros a nordeste cle Saarguen1i~ 
nes. A metade de Darsdorf, suburbios 
orientais de Saarlautern e .,uma quarta 
parto do Saarlanternrocle. suburbio 
·norte da cidade, nmbos ua linha Síeg-

DE BAULLE NO CAIRO 
CAIRO, (Reuters) - O general )Je 

Gaulle passou ontem algumas horas nes
ta -capital em sua viagem de regresso de 
Moscou a Paris. Foram·lhe dadas. as 
boas-vu1da.'l na estação po1 lord Kil!earn, 
embaixador britanico. O marechal do 
Ar sír. Keitn Park. oflcial comandante -do 
Oriente Médio, pelo tcnente-generàl 
Charles Alfrey, general comandante dás 
tropas brltanicas no Egito e. por per
sonalidades· egi;iícias. 

O general De Gaulle viajou _de avião 
de Bàku e Teerã num "Douglas" pilota-· 
do por aviadores sovletlcos. · De Teherã 
o chefe do governo provisn.!k,~da França 
seguiu viagem a bordo de uurlvião fran
cês. 

A TJJ ID A D E S A ER E A S 
LONDRES, (Reuters) -- . Foi oficial• 

mente anun.ciado nesta capltâl- que entre 
a madrugada dei ontem e . ás sete horas 
de .hoje, a,.ss\118,laram-se,· atividades aéreas 
~~ã.s .contra a. região meridional da 
Inglaterra, provocando ·danos·· e baixas. 

mentais e postos á venda pelp. Corpora
ção de Reconstrução Financeira. e Ad-
ministração Economica Externa. . 

A maior parte dos aparelhos postos 
á. venda é composta de aviões leves de 
transportes adaptavels a fins comerciais. 
Não foram lncluidos 20 aviõe.s-transportell 
bl-motoret recentemente declarados ex
cedentes e destinados ás linhas aéreas 
do pais. . 

fried; estão agora em 'po·der' 4'las,'ttopas• · 
da 95.a ·Divisão de. Infantaria ·notte-· 
americana, 
ESCA:NDALO NO ALTO <.JOJH!)RCJO 

FRANCES 
PARIS, (Reuters) /- Anuncia:se 

nesta capita~. que um caso de traição 
que ·enVOiva numerosas e_ cànhecidas 
firmas ,na _Fl'.ança, está. sendo a(fora 
objeto ô.e investigações em Lyon.· · De 
acordo com as declarações de· um ·ofi-. 
eia! . municipal, ·130 , empresas· con\cr~ 
clals importantes de . Lyo!l estão im
plicada~ _nq. caso. . Entre elas, diz-se, 
figura o .Sindicato de Limpeza e De· 
sirrfeção no (Jual à companhia "G1.le• 
te" ocu_pa um_ ,ugar de destaque. fl'âz 
pa:1·te· do grupo a. fabrica "J,lhocllace
ta", as fabricas .Rhone, Poulence e 
as companhias. de ·tecidos de fios ar0 

tificial's· de todo o sul da França. 
Q,UEH SE LE~IBRA DE 'l'HOIJÉZt.,. 

PARIS, (Reuters) - A emissora 
desta capital anunciou 110je q~o o· li· 

d!lr. comunista '·frÍtncês, ; sr.'·''.Maúri'c(f 
TJ\ol'ez, 'diri!l'indo~sê 'ontéin•'!i ··noite a: 
u1n 'comkio' de· 30.000 pessoàs 1em Pa
ris, exigiu a "mo.b'i!lzação· ·parcial e·· 
inieclia ta dá Fràn'ça. ' · . 

''"femos atualm.e:rite. POUCO 'mais. 'de . 
10'0.000 coinbàt~ntes' no Atlà.ntíco -e·na 
frente o'ciden.tal ::_ ··,us'se'· · o ésr. · Tho
i·ez. · - Portà.nto ·a" mobilização' paro 
eia!. precisa ,s,er .. levà~a a ·,E!fe(t,9 ,lm<1-
dia.tamen te para ·dar ·i;. nossa ·iu,,éit-
tude o direito de ·Ju-tar". · 

. CONDENADO:. A .J\lQRTE 
PARIS,. '(I~euters'), _;_, A. emissora 

d~sta capital· in'tormóu · <ista ·. · minhã · 
q11e o soldado senagalês· _que te11t.ou 
matar ·o general ·airauci,:ein' Orau; <'ni 
pr.inclpfos, de· setem'~ro . ultilno,.·. foi 
condenado i;,· morte 'pelo 'T.ribunal mi-
litar de Argel. · . · 

o referido soldado· estava· cmbria
•gado, · ten,}:) '· dJsparaílo • va.rfos . tiros. 

' contra o. ·general .Giraud, que. fói 'féri· · 
do no rosto. 

. . ~ ' . 

Novo desembarque amencano nas Jili~Has. 
A ilha "de Mindoro, 
arquipelago9 ponto 

Ofensiva aerea 
LEYTE, Pilipihas (Reutei·s) - For

ças norte~a,meriea.nas desembarcaram em 
Mindoro,. uma. das maiores ilhas das. Fi- • 
1iplnM, acerca de 120 qui!ometros ao sul 
de Manilha, a capital do pais de Luçon. 
· Esta noticio · é oficial. 

LEY'l'E, .(FILIPINAS), Reuters) 
Com o desembarque da.,; 'forças de Mac 
Artliur ·na ilha de· Mlndoro, o território 
filfplno em poder dos Japoneses fica cor
tado·. em duas partes. 
ENTREVJS.TA DE V}fANG·KAI-SJIEI;; 

LCNDRES., (Reuters) - O generalis- . 
slmo Chang-Kai-Shek;' em· entre~ista que 
concedeu ao correspondente do · "News 
Chronicles''\ Stuart Oalder. tratou· dos. 
problemas chineses da guerra e do.•após
guerra e respondeu á critica feita . a') 
seu governo. . A declaração· do general!s
slmo chinês, que foi publicada ontem, 
ê a primeira feita a um_ correspondente 
cs~ranselro de dois anos a esta parte. 

Intcnogado sobre se a .Chine é · uma 
democracia; Chang-K<il·Shek· respóndeu 
que conquanto houvesse diferença de 
·grau entre · a demQcracia chinesa . e a 
britanlca, não -haveria. difJrença. !unda
_mental. quanto á meta final e acrescen
tou: "As condições sociais 11\1- China, hoje. 
.em dia, explicam a.. diferença atual. O 
"-Kuomitang" não deseja ·apresmtar uma 
falsa. frente cu satlsf:izer-se a si proprio 
coin um.- camirihô mais curte para- a· de
'mocracia que a deveriam tomar· uma f.ar'
sa ou fazer psrigar a scguranç11 11aclo
na1. As recentes criticas felta1> no ex-. 
terior, alegando que a Chini não é: uma 
democracia, .não ·são 01:>Jetjvas", · · 

Interi·ogado a . cr.rca de divl:lão entre· 
o governo central e as forç~-s· comnr1is~as, 
o generallsslmo resJ}Ondeu: "O governo 
está procurando sucionar · o p1·ob!ema 
cmunista com a m.nlor _pndencla." e 
acrescentou ,que a seu ver a, situação me, 
lhorara durante · o ano. passcdo. O 
"Kuomitang" nunca impedira que mem
bros não filiados a partidos participas
sem do governo nacional. Ao contra.rio, 
recebia com · agrado a . cooperação de to-
dos os partidos, · 

:Olscut!tidó o auxilio dado á China, 
éha.ng•Kai-Shek d~ que os aliados fi· 

uma 
do 

das maiores ·do 
desembarque 

contra Tc.quio: ·· · 
ZJl'.am sua parte ,de· acordo· com a pre
seüte estrategie, all,a,d!),; po~~m, "as Ul'.· 
gentes -neces.-;ldades da· China demons
tram que existe· uma.grii,Iide b~chp, eit 
tre os. pedidos e os tomectmentos fei~os. ', 
acreditando. pi>rem, que. ''os ali.ados .. _au
mentai·iam grandemertte ·. o au1(iliO·· em 
fúturo::proxlmo". . ... 

Falou. a !!egu!r, o· comandant~ .' chinês, 
·do, desarmamento . total do, J!l-PiiO, ,no 
após-guerra,· e disse ,qu-,· o seu• rearma
mento deveria ser 'Impedido a todo custo~ 

Quanto á ÍQrma. de gbV('\rllOC,Íl.O Japão, 
· depois da guerra e outi:Os pr.óbleinas pu- · 
:ramente doinestléos, -'di3se·:. Chang.;Kal- · 
Shek que .. os aliadÓs 'raHàm. 4llelhor, · dei~. 

. xamio-os â . solução . d<> i:>roprio. péiv.ci • j1',- . 
ponês. Interrogado · a cerca; da. ... impor~ . 
ta11cla da. presente situação. ·.da: gue1:ra 
na · China, . .' em relação. aos esforç~s. de_. 
gúerra dos demais palses a!lados, Chan~
Kai~Shek respondeu que .. " se- o inimigo 
visa a çlestrulção élo• .~fo1·ç9_ de ~erra: 
unld:i da,· China. e seus ·aliados neste tea
tro de guena;. posso dizer posltjvamente 
que 'O plano lnlmlgo·será''COml)letamenw, 
frustrado". 

. "BLITZ" CONTRA TúQtJI .. · 
NOVA YORK, (Reuters) - CO)ll.eÇClU 

·a. "Blltz aerea norte-americana ·cantra 
Tokio" - segundo informo.U: ·a emissora. 
da . capital japonesa. , · · . • ·: · · 

"As . "Supêr~Fortalêzàs · Voadoras.·. -'-· -·
B-29:" ··estiveram et?1. ação · hoJet nôva-

. mente, contra.ia càpltà.l do: Japão\ bom.:" 
· pa1·dea.ncjo objetivós lndµstrlais d~. ~ull,l, 
vizlill1ança.ii, segundo .â .inesm&. emt.ssor~. 
"ós dànos ca.µ,sadós for&fll.mlnlm~,·; ..• ' 

A A(.ENÇJA . "DOMEI" NQT' PM· 
PERDAS A.LIADAS 

NOVA. YORI_l:; (Rêt1ters) - ~itµllcJo 
noticias divulgadas pela. ag~nclà." D9meJ" 
e iri:adi11,da,s peJ(!,:.:em,ls~ora . de. TQkiO, . .o 

· Q: G. I1i:tperiai Japonês, à1iuncloti''h?ill 
que um destroye~ ,aliado fol:.l)Ostó a p)~ 
que e dois c.ruzadores danificados em 
resultado de um a.taque desencadea.do pe
los "c;orpos especiàis d~ ataque japone
ses'.' .a um comboio ·aliado ,a<> lado de 
.Mindanau, nas F'.illp!nas,· nos· 'dias, 11 e 
13 do corrente. 

~*~ ---------------... , . GL . ·. ·- .. . . -------------.. 
· , ~PiNºsrÕRsa 

Grandes: Expes~ções · de 

A:' medida que. o NafaFse .aproxima 
mais necessaria : se torna a visita 
de V. Exa. ás nossás ·atuais exw~ 
si~ões. E'·aconselha:vel fazer asua 
escolha quanto antes, livrando=se~ 
assim, da inevifavel . azafama dos 
ultimos dias! . Pa:ra brindes de su: 
cesso em todos· os .sentidos lem"' 
bre=se que hoje, como semore.~os 
tradicionaís 

Presentes Ma~~:n 
- cativam ofertados; 
-~exalçam ofertantesf 

CASA ANGlO-BRASllEIRA. 
Sucessora de MAPPIN STORES 

•·.Seja um 

ria! . Compre 

ó Colabore na Camvaha da. meia de Ia pàra .o: Expedicióa.rio, 

artífice 

bonus de 

da. 

.Guerra.! 

________ :..._ _ _:_.;__ _____________ __,; _ __;, ______ ~__, 
. . . . ' 

AS FORCAS CANAOENSIS AMEACAM HANUUEAR 
BAGNA CAVAL-10 -NA ITAllA 

'- . .. . " 

-Agitaçõe& agti-jtalianas na Sicilia - A. .sitqàção 
Possibilidades de . entendimeniQ 
f 

na · Grec1a --1 

Q; .. Çr. ,\1,,IAPQ NA !'!'ALIA, . (Rcu
t.,rs) . - Do .I\Stley tI;i wki.ns, corre~
j,on~Q.fl}f fft>eci~l · ~~~- Agencia Reuters 
,- .ti:~ tropl!~ canadenses do S.o Exerci• 
to estrtbeleéeram Ullla cabeça d_e J)Ollte 
sobre Cal)aie. ' Nav!g!io, ao norte de 
llagna. Cá vali o. Dessa forma, os ca
nadenses <1ucbràram. outra linha ue ,, 
defesa alemã no -seu ·avanço continuo. 
em direção ao vale· do Pó, a despeito 
da poderosa resi_stenc_ia alemã. 

. . . . . : 
AMEAÇAM 'BA'.GNA CAVALLO: 

Q. G. ALIADO NO. L'XAJ.,IA; (Reu~ 
tersJ - A cabeçá de po,ito estâbelect: 
da -pelas forças 'can_andenses <lo ·S.o · 
Ex:ercito · atrav~s · cie Caitale l';'aviglio; 
ao nol'te de ·Bagna .CàvaUo, tem ago
ra 16 _qui!ométros de profundidade e 
4 quil9metros de lar,gur.a. · 

Estabelecendo essa cabeça de pon• 
te sobre Canale KaViglio, os cànaden• 
ses estão ameaçando flanquear· Bag11a 

Cavallo, que jã está. serlamente.al'l1éas 
,;;ada de leste. 
A.GlTA.ÇõES ANTl•ITALIANAS N.,\. 

SICILIA 

. . AVIÕES PARA USO CIVIL 
,WJ\.Sl:ilNGTON, (Reutern) - Dlver

sa,s centenas de aviões, do. governo norte. 
americano ·estão ,sendo vendidos sema
nalmente. para serem utilizados com n
~lidââeir civis,, segundo declarou ontem 
o . ex•a4mfnistrador de· . Excedentes da 
~rodução de (,uerra e a.tua! assistente 
de Secretario de ~tado, sr; William 

· Clayton; 
Foram vendidos 6,239 àv,iões exceden

tes até primeiro. de d~mbro ·deste.- ano, 
Ao todo, um total- de 23.39l a.viões foram 
declarados ixcedente& pelo Exército, Ma.
rinha. e outros. depa.rtall).enJ;o$ governa• 

OFENSIVA CONTRA A ALEMANHA 
LONDRES, (Reuters) - Objetivos in

dustriais e ferroviari{)s nas areas de Ha
nover e Kasse!, na Alemanha, foram ata· 
cadas hoje por µ1ais de 650 "Fortaleza.s 
Voadora.'l" Esses aparelhos foram es
·coltados por mais de 550 caças. 

BIIDAPEST, . BALUARTE . DA CR~T ANDADE NA EUROPA ORIENTALl 
~ • •· • J • 

.ÜO'.MA,. (Rcuters) - Durante a1i dé• 
monstrações assinaladas ontem dian
te de' um .centro 'de -recrutamento do 
exercito italiano, em Catanla; na SI., 
cilia,, uma bomba lançada por um des• 
conhecido provocou. uma desordem, na 
qual .os soldados ali presentes·. fizeram. 
uso de ·suas arma:st 1nata11do u..µ.·estu• 
dante e ·rerindo varias outras pessoas •. 
·os manifestantes que, segúndo a.s ln
tormacõea. disponivels, protestaram. 
eontra a convocação de sicilianos. pa. 
ra o exercito .italiano, marcharam em 
seguida, em colunas cerrada.a eni di• 
re<;:ão aos. ·principais edlficlos publl
cos, incendiando ,a corte d,> Justiça, o 
Departamento de -Impostos, ~nvadlndo 
ainda o Hanco da Slcilla... Segundo o.s 
telegramas publicados. pela lmprel)sa. 

Tanto Hanover como Kassel são pon
tos-cha.ve nas atacadas e congestionadas 
rotas ferrovlarlas que se dirigem para a 
frente ocidentel. Kassel é tambem cen,. 

P IA N. O S S C H W A R T Z M A N N 
· Cn,:,t,u,i,:ve tipo 1tri11rtµmentn - Visitem nnss~ Axnns:cno sem comnrom!sso 
: l~ua _I.J •. _ Jo•"'- de Harrna. ~=-~ ..,.. Av. A,r:nn Urnnt•n. IS::4 - T<"fetone C'i-nn~t 

,-·A-.. 

BUDAPEST smADA PELOS RUSSOS 
fA bela capital ·hungara paga tributo ao 
:vanij~lismo . das forças s.s. nàzistas 

Os ·· russos se aproximam da Austria 
_ i\tósçou, ·. (Reuters> ·. . Três quartas 
partes _de Budapest já .estão cercadas 
- disse · um despácho aqui recebido do 
"front" e· inatliad<i pela Í!mlssora des
ta capital; ,na· madrugada' de hoje. 

,BUDAPEST ENTRE ..>OIS FOGOS 
'MOSCOU, (Reuters) '..... Diz um des• 

pacho. , do '.' fi,>nt" recebido · pela: ma
druga<la: '' Enquantó as tropas do· li 
Exerclto ucraniano CÔiitlnuaf a atacar 
d\ante · de Budapest, , poderosas forças 
d? ma,recha,l ,Malin~ se movimentam 
atravé_s: d_as mo11tanhas .. de ,ferro e car
vão. a 152· quiloiiletros '<la capital hun
gara. na_ nova arremet!d11, para. forçar as 
uóldades ililmlgas nesse ·setor a hltensl· 
ficarem a. luta de guerrilhas .alt · Essas 
tropas alemãs e hug1tras ficarão sob nova 
ame.aça, ViJJ.da de leste, quando · o IV 
E~ercito ucraniano, do .comando do ge
n~ral. Petrov. renovar -~:ir. aVltnço para o 
interior da Checoslov'aqula, Já. o ayan
ço russo no vale . de Hernad está, · come
çando ·a· améaçar' a· grande cldsl,de · ter• 
roviarla. · checá; <le Kosice. :à : 24. quilo
metros d.a f1'0ntéira hunga.ra e dentro 
da area do avanço das tropas 0de Mali
nl,vsk:,r. que vão do .sul. Koslce é !mpor
taptlssima para as lillhas alemãs. df/ co
municações com .a Polonla' .mer!d!Onal. 
A "S.S." . PRATICA ·DEVASTAÇÕES 

·. EM Bl]l)APEST 
,MOSCOU, (Reuters) --· Telegramas 

da frente · de. batalha para o. , jornal 
"Isvestla" Informam que '.' Buda~t · CS• 
tà nas mãos de bandos · de . ,;.lemJl.ntos 
•• ss" · que praticam dep,;edaçê,'!.-1 na, ci-
dade". · · · · , .. " · ' 

. Os refugiados da capital da, Hun~ 
gr~a. rertfram-se pelas estradas .. repletas 
d~ veiculos puxados·· por· bo'!s: . os· russos 
combatem nas .. proximida:des: dã ·cidade 
sob uma garoa ln~nte. havendo: na~ 
estradas um trafego iin.te?lW: nos, dois ; 
· rehtid0s: ··•Isto .. · é., · de,~~f-~!ados .. 1>ª'111-
le$te e . material bélleo · oara· oe;;te, 

As estrados estão recobertas de espessas 
camadas de Iama e ás suas margens hã 
filetes de agua. · O Da.nublo está reco• 
berto por dens; nevoeiro e não ha indl
cios de que a "Luftwaffe ou a força 
aerea sovietica têm levantado vôo em 
massa nestes ult!tnos dia1>, 

APROXIMAM-SE DA AUSTRIA! 
ESTOCOLMO, (Reuters) - A agencia. 

oficial alemã "DNB" anunciou hoje_ o 
reinicio da ofensiva russa na Hungria. 
meridional onde o Exercito russo atin
giu o ponto mais proximo já alcançado 
da fronteira da Austrla. · A noticia divul
gada pela agencia. alemã diz o seguinte; 

"Podero.sos reforços sovieticos · foram 
lançados á luta nestas ultimas 24, horas, 
principalmente entre o lago B~la~n . _e 
o rio Drava ". E;;se setor tem estado ~ 
em relativa calma a mais de uma se- · 
mana. • 

ATIVIDADES DUM /'QUISLING" 
LONDRES, (Reute.rs) - sabe-se· aqui 

em circulas d!plomaticos· que o· major 
Szalasi, o "Quisling" hungaro e rege11te 
ln.ter!no, chegou a Kitzbushi,. na A)ta. 
Austria. onde o regente deposto, almj, 
raute Horthy e sua familia, vivem. .em · 
um castelo sob · a vigi!l/,ncia. da "Gilsta~ 
po'", 
CONTRA ATAQUES t:i.LEMAES NA 

' AREA t~E BUDAPEST · 
LÇ,'l"DRES, (Reuters) - Dunca.n HOO· . 

per,· correspoi;dente especial da Agencia, , 
REUTERS, em Moscou anunciou . q1,1e 
t·f.a nova di'lisão de "SS" chegou. á 

. frente de Budapest, · onde os alemães 
ei;tão desencadeando contra-ataque.s ex~ 

- trema.mente violentos con:i forças . CO!llli
deravels de tanques e canh5es-a.utomo• 
ft~ . . 

AS ELEIÇÕES .FICAM PARA DE~OIS 
MOSCOU, (Reuters) -. A agencia so· 

vieti.a "Tass" apunciou que as. eleições 
.do, ''.Sur.renrnm · sovietice}' foram .. adia• .· 
da,s ll,té de~el)1qr~, ct,e . ~94Ji, em vista.· de 
eítuMiio ô.a. guena, · 

.a ·antiga capital dos reis apostolicos, se e~-

contra sob a opressão do pesadelo comu~ 
desta capital, a· parte central de Ca• 
tanla, a mais rica cidade da Sicilia, ess 
tava iluminada pelas grandes labare•· 
dos dos i11cend1os durante .toda a noite; 

n·1s·ta·. A lgreia é o Cor.po M1'st'1co -d·e .Nos- ·o jornal comu'i,ista.' "Uniiá." '1nf_or_; 
-, ;nou tamb_em qúa outras demonstra• 

çõe.s, sé, verificaram em Palermo, Mcs .. 
· si·:ria. e :Enna, 

so · S.e. nho_r Jesus. · Crist. o-. Como membros A LUTA NA am:o1A 
LONDRES, (Reuters) ;__ De Robert 

.BÍgio, · correspondente .especial da 
· Aí;encia Rêuters -:- As for1,as brltau!. desse Corpo sentimos em nós mesmos . cas e "Elas' !,l!;itão amba,s cruzando :tr

tilharia nestas·: ultimas 24' h_oras. ,As 
forças "Elas" desencadearam· 1>.equeno 

todo o mal que fazem a oualquer, nação !i>ti';.u~/:~fI~~ª:!,0·1:g;:\ !~~;f:an~ 

catolica. Deus salve· a ·Hungria!]· 
quantidade consideravel de minas no 

· mesm·o distrito. , 
No·. Pireu· as forcas brltanicas· lim

. param n.ovo . trecho da peninsula de 
l{al!poffs. E·m virtude das atividades 
da RAF, ·as forças ºElas" Poden1 .n10-, 

vi.mentar-se apenas !i. noite, mas ena 
tão os• aviões da RAF lançam lantcr• 
nas em paraquedas. 
SUCEDlllM;.SE OS ENTENDil\JENTOS 

LONDRES, (Heuters) - O corres
pondente da B. B. C. em Atenas re• 
velÓ1i'i1oje' que' de acordo com. as em 1s-
13oras das, forças ."Elas", o g_eneral He
rafis;' lidei:' militàr dos guerrilheiros 
''Elas", enviou ·um_a. -n1ensagen1 ao. ge• 

. neral s'cobie comandante-chefe ·t1as 
· forças aiiàdas na Grecia, . 

Todavia, essa . noticia não foi ·con• 
firmada pelos circulos competentes 
desta capital. Esta maphã ,· foi reali
zada em Atenas uma conferencia en
tre' o general Scobie, o sr. 'Papandreou, 
prlm\)iro ministro grego, o sr. Mo Wll-

.. · l!an1,.·1111nistro· de 'Estado' brltàriiéõ,. e 
o embaixador da !nglaterra em Ate-
na~,, J$r •. La·eter; · ... · . · ' 
REFORÇOS · PARA . . OS DRlTA.NICOS 
. ATENAS, . (ReütEirs) . - Poi: Robert 
Bi'gio, correspondente·, -especial, . da. 
Agencia Reuters '-- A despeito dos· pe~ 
·sados aguaceiros, o panhoneió .cotlti• 
nuou 1'lurante·. toda a: noite, talvez. em 
virtude :.da ofensiva assumi.da pelas 
forças gregas e brltanicas nos subür• 
blos orientais da cidade. O canhoneio,. 
assumiu maior intensidade entre ai. · 

. três. e ''as ~eis:.horas de .'hoje, .ho,ra dei 
Atenàs, · · . . · . t ,, 

· os i-etorcos brit~nlcos em grande-es.:(~~'
. cala. chegaram por . via marltlma ;_;>c,-;
aerea. incluindo· tanques e artl!Jiâ,\,,),.I 

O.s perliós inilltares acredltaiif:;,,;iqe,, 
es,ses reforços permitirão. aos· brlta,'nt-;:.· 
cos assumir a ofensiva ·ein !ut'Ílro mui.;;::, 

. to proxiino e a- .b;!.tallta -do Atenaii:vo-':/ 
dérá ser decidida inulto mais cedci''.no,· 
<iue se ·espera-ya -anteriormente. · · Es•," \:, 
pera.••e <mér..,.lca a.cão hrlta_lilca., ' '+'. 
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Contnuam, nas duas camaras ingle
sas. a.s discussõell em torno do caso gre
go. E mat.s uma vez acentuamos a 
"coíncictenc!a'' de tais "casos"· surgirem 

· apenas nos paise.s libertados pelos alia
dM, Temos e. caso belga. o caso italla
llB, e. caso grego ·;roctos eles explorados 
pelas agencias aoticlosas de.sfa voravel• 
mente a Londres e a. Washingtdn. 

r ~]]_~.j;p~'e. cl a az 
tI·f:3aiaS. ,, I. X, B) A julgar pelas not1c1a.s divulgadas pe-

las mesmas agencla.s telegraficas ter• 
se-lá a impre&Sâo cte ~ue reina a maiS 
completa tJrctem aos patses ocupados 
pela Russta sovletica Estonianos. letões, o 
lituanos, rumenos. onlgaros. estariam 
contentiss1mos com o domlnlo sovietlco 

mundo i'nteiro se-· v·Õlta~,·;hoJ~ .. para 
de_s.·ei~o ardente 

M e· n i n o D e u •s:-i;··. cJéí ·~ o·~. o
de 

Natal 
e não teriam i>roblema,; politicos a rc-
solv~r com o argumento das "tommy 
gunsº. com e mora, paz e n t r e . b s p o ~1.0 s 

A verdade. porem, é que a Russia 
sov!etlca não vira as costa~ aos seus 
Inimigos a os mantem a,grllnoactos e vi· 
g!ado.s por .sua policia política A Russia 
sabe que valor deve atribuh às apregoa
das "liberdade:.. populares" E não sa
tisfeitos em manter escravizados os in
felizes patriotas que não desejam para 
sua ten-a nem o dom!nio nazista nem 
o ctomln1o comunista os ctirlgente., so· 
vietlcos dlr1gen. com mão de gato. as 
perturbações e ibstruçoo pO!itlcas nos 
pa!ses tibertad~ oelw nações unidas O 
proprio Churchill se referiu a essa in
tervenção dos agente., provocadore,, co
munistas. E dizer-se que a. Terceira In-

. ternac!onal está fechada ... 

As pretensõe.• sov!et!cas sobre a Po
llon!a tambem continuam a agitar a 
opinião publica internacional. 

(continua na z.• pag.) 
t 

Todo o Orbe Catolico, e, com 
ele, tod.os os povos da terra se 
voltam hoje para a mangedoura 
de Belem,' para adorar cheio de ,
fé o Menino que a:í repousa, oi: 
adm1rar um fato cuja ~xplicação 
em vão procuram nas leis que 
regem os acontecimentos hu
manos. 

Na epoca em que vivemos, de 
rumas materiais e catastrofes 
morais, o Natal surge como um 
ponto luminoso de esperança de 
paz e concordia entre as nações 
que correm, tateando, sem segu
rança, em busca de uma· ordem 

======================1 

Oficio de Natal 'na Catedral Provisoria 
Como nos· anos anteriores. no dia 24 

de dezembro, às 22 noras. começará. na 
Catedral Provlsoria. Igreja de Santa Ifi
genia, o oficio solene de .t,1atinas e, à 
mela noite, naverá Missa Pontifical, se
guida de canto de Laude.s 

servirão no trono os Revmos. Srs. 
?.1:ons. Dr Martins Ladeira, , Mons Dr. 
Nicolau Cosentlno. .:Jonego Ji'ranclséo 
Clpulo, Conego Dr. Antonic de Castro 
Mayer. 

No altar servirão como dia.cono, o 
Revmo Conego Dr carlos Marcondes e 
como sub-diacono " R.evmo Conego Pau-
l.e Flcmme\o Cacmrwg9 · 

An lições serão e,antadas: 
1.r, - Pelo Revmo-; Conegc Pedro 

Gomes. 
2.a Pelo Revmo. conego Antonio 

AlveE de Siqueira. 
· :J.a -:-- Pelo Revmo. Monsenhor José 
Maria Monteiro 

4.a - Pelo Revmo. Conego Agu!n.aJdo 
José Gonçalves. 

5.a - Pelo R.evmo. Conego António 
Ariette. 

o.a. - Pelo Revmo. Monsenhor Dr. 
,Manuel Cintra. 

7 .a - Pelo R.evmo. conego Dr. Arito• 
nio de Castro .Mayer. 

8.a. - Pelo Revmo. Conego Francisco 
Cipulo. 

9.a - Pelo Exmo. e Revmo. Sr. Arce
bispo Metropolitano. 

As · antífonas serão- entóa.das pelos . 
Hcvmos _"C:,,'j'Jttuia.res, em drdem- "de ·i)re~ .. 
cedencia. · a começar l)Í!lí; - digrµdai!esi . · · 

Não se distribuira a sagrada· Comu• 
nhão na. Missa Pontifical. 

O Exmo e Revmo sr. Arcebispo será 
recebido à porta pelos Revmos. conegos, 
revestidos de c.apa carmezim e arminho. 

Apostolado da Oração 
O que diz o Exmo., Sr. Bispo de Bomfim, 

Dom Henrique Trindade 
Eis um atestado val!osiss!mo sobre a 

eflcacia do Apostolado da Oração em 
nossa Paroquia na 2.a 0arta Pastoral, 
de 30 de agosto de 1944: 

"Antes de terminarmos, queremos 
:prestar a nossa bonienag-em de gratidão 
e louvor ao querido Apostolado da 01·a
ção. no primeiro centP.,ario de sua exis
tencla fecunda. Sim auant deve tam· 
bem. o n·osso sertão a esta força espiri
tual que brotou do Sagrado Coração ue 
Jesus! 

Em quanta' l\tatrizes e Capelas é o 
Apostolado ot amfoa fllrlll" sei;a de re
ligiosidade!-· Em quanta• Paroquias foi 
o Apostolado da Oracão que reacendeu 
a. chama do fervor ha · muito extinta! 
E,m quant;i lg-rP-.i3s e Capeias íol o 
Apostolado que -abriu % o;acrarios e reu
nit1 comun:!3 ntes! Bm nossa, visi• 
tas pasto1•ais é com ,,,,e~rla que ent'on
tramos o !\postolado da Oração On• 
do ele se mantem de r.erto moilo temos. 
a certe7.a de que níio está, tudo per<lldo 
ainda. E. quando o enco»tramos fer
voroso . temo• a eertew do bom "-1tda
mento da Paroquia Por tudo isso, 
cem i:-ratidão louvamo, o <\110-stolado. 
reccmenflando-o ao ~elo dos nos'"1s Sa-

REZA-SE-- EM RUMA PELA 
RESTAURAÇlO DA PAZ 

Despacllo procedente da cidadP do 
Vat'ca"lo pela N e .. info,·ma quP nu
merosai:< peregr111âções. organizadas 
pelas paroquias, visitaram a "Sede 
Santa" na CidadP IDterna. por ocasião 
dos exerc!cins espirituais que se pre· 
ga1·am em toda a · Dio<'PSP de R.oma. 
Estes atos, atendendo aos contínuos 

· e incessantes, apelo~ do ::,anto Padre, 
foram ofrec·dos ein esplrito de ora· 
ção e penitencia pela restauração da 
paz e para QIIP os 11oméns retornem 
aos princípios díi fé e da moral cris· 
tã ' 

Sua SantirladP o Papa Pio XIl par
ticipou das cerimoias que se rcal!
zaram na Basilica de São Pedro para 
ln,tuguraçã.o dos Santos exercícios. 

A "Scala ::lauta" proxima ao Pala· 
cio de Latrão. é uma escada de 28 
degram, rle marmore Segundo a tra
clição o marmore provem da escada 

c-.que cond•1zia ao Pretorio de Pilat'lS 
em ,Jerusalem e, conseguentemente, 
foi \iantific,1rlo pelos pés de No:;so 
Senhor. A h storiadores sustentam 
que no ano 32!; Santa Helena. niãc 
do Imperador C1>nstantino trouxe de 
Jerusalem a Roma, as pedras destcil 

. 1uonumento, 

cerdotes e a.o carinho de nossos dioce
sanos. Que se propague e· floresça em 
toda~ as t\fatrlzes e tambem Capelas, 
quanto 1>0ssivel este batalhão paei· 
fico do Coração Oivino Então. serão 
mais numerosas e pied08a6 as comu
nllões. mais frequenta.das as Missas. com 
m..'lis espMto de reparação a, Uo1·as 
Santas. multiplicar-se--ão as entroniza. 
ções nos lares E. como um dos mais 
belos frutos nova vida pulsará por to
da. a parte com a fundação das Cruza
das Eucarlsticas infantis. • . • , •.•.• 
•. Se.iamas grato• a Deus e à Companhia 
de Jesus. pelo magnifico presente .do 
Apostolado .. 

Os misterios da infancia do Salvador' in~piraram sempre os, ~in~ore~ dais varias escolas de arte.· Nosso clichê apresenta tun quadto 
de Rafael, . -,m qu~ o urbina~a procura reproduzir os encántos· do conyiv.io com o Menino Jesus . . 

. ·-,-. ' . . - ·· .. 

nova que lhes assegure. um· bem· 
estar ainda não e1Íc9~tr~do. 

' A humanidade inteira sé vol-
ta para· o presepio de Hele111, e, 
aí se reclina sobre· a terna cri
ancinha que nele repousa,inter-. 
rogando, entre angustiosa e. es
peraçada, sobre os: destinos( que . 

•. . . '· . 
a ·a.guarda,· e<gue os horizqntes. 
dos acontecimentos humános · 

.. '.. . . ·'' . 
~1woltos . em. densas trev.is recu- . 
samsse a apontar. , , 

· 'foda a' esperança dos hontens 
rep9usa.,ri1.-.· 11~sse: Menino!.. ' 

'* * * 
Mas, . infeHztílente, . vara a·:·: 

' -. . . 

maioria :dos povos o ,Natal não 
passa .de um · désses_ simbolos, 
que ex~ltam. as energias mo
. mentaneamente, -sem lhes: incu
tir vigor. ~OV~ e, dur~douro ! 
. Quei:ein a. paz;,ª' concordia; a 

felicidade, . inas deséjat}l .que tu-• 
do is,so lhe caia di, ceu, ou bro- . 

te da terra sem o nenor concur
so. da colaboração propria. O 
l\Icnino Deus ha de necessaría-

mente dar-lhes todo o bem não 
tanto pela implantação de uma 
civilização nova baseada nos 
princípios que Ele veiu trazer a 
terra, como por um encanta-

Vistas da gruta da natividade. Esta· gníta se encô~tra_: s9b o alt~ mór dà Basilica dojnesmo nome, talvez, o <mais antigo edifié:io da cristandade. Como se apresenta 
al•.1almente, mal dá idea de ·escavação n~· rocha para ~bri~~ .de ~iin.-is, s~u., primeiro, destino.· ;E' que com; intuito 

1

d;-~;formá-la· em.cripta, provavelmente fecharam 
. • ' . . ' .:· ·, ,._, • ' ;, :' :;,·, :_;·,,•, (, ·:,., " . ,' -, -: .... - -. --_-'. '·,:· . . ',.!.--:, • _: .-· ··.:·_,·. -· ···. . '. . . . ' . 

a- primitiva entrada com os marmores e pinturas que adornlllll suas paredes, . Como quer;. que,sej~.nessa niinuscuJa·capela;de· 12 metros de comprimento, por 4 de lar• 
• • - ·:· . ' ·'--::''· ,-; ... J: ,--~ . ·1 : ;-- ·,, . . -· ;~-- • ___ · ,', __ '. -· ....... ,:, . .•. :. . ·, .·-· ,.:_·_,. ', .. ·. ~ . . 

gura e 3 de altura viu ª · 1uz do. mundo.-o. v~rbó._,de. Deus_fei~o h9~,~,l!l~_o, él!~e reg~str,a"~J,,1U°18. 1p~~!çâ.q e.nco~tracla .no :pavjin~ntoem. tomo de UD..I~-!;lsJ:,:ela1~flq.•1ado 

.ori.ent:al'da.gruta~_côm-.oa'iaeguinteà'·~rea:·· 'HIC·.:DE-'.MARi"'.~ÍRGlNE:::JESUS0·CHRIS1lJS::.NATUS--E5J:. 
,' - .... , •••. -·--~· ,i _. · ..... , •• ,; -~ : •• , ·~· ~ •• :. 1_,•--.~··,,·{:_· .. ·. •:'· \r.,:. :_ . .,. 1 ~ _:::,. ___ ·~.:·; :; ...... ,: ,.:. _.-_ .: _ 

mento qüe unma inexplicavet .. 
;mente todos os coraçõ,es ! 

* * li< 1' 

Esse I Menino que adoramos 
reverentes, e qué· causa a admi .. · 
ração misteriosa. aos que não o 
conhecem, -sinão de nome, é sim 

· o . "Prindpé . da Paz". que trou,. 
xe á terra, na, su_avidade de .sua 
pessoa todo o bem, todo. o amot 
capaz . de fazer felizes o mtindó 
todo e mil munclos si houvesse! 

Mas, esta paz e fa_!licidade se 
con.dicionam-- a uma só éousa: 
devem os homens, as nações e 
os estados se subme~erem á suá 
l~i, ao seu evangelho; á sua lgre• 
Ja. 

Eis a paz - quae exuperàt 
omnem sensum - que o 'Senhor:,.. ,,,,, 
Meni~o· veio trazer á terra .. pa.-~ .. (-.;_ 
ehf cuja implantação devem col: 
laborar todos - estados, nações ; 
e Jndividuos _..; com sua dbcifi• ;" 
dade á. Jei divina, corri sua boa~l;: 

·vontade: Só estes. - os homens: 
de real_ boa i ,vontade - gozarão 
dá. paz que ·o Natal trouxe aos 
~9meils na terra: "ln terra pa,t 
hoininjbus ·bonae voluntatis.'; 
Fora disso, tocla a admiraçãçr .,. 

lo :fyÍenino .Deµs,não passa de ' ,{:, 
.. , . · ~if<fê4nais~õtt'mêub~;-:-···''···~~ r . ·. ,,UJJU;u, .. •. '. -, ·, .• 
. ' consciente, mas · ou menos in.; 

consciente, e para os impios,, não. 
há paz -'-- "Non es-t pax impiisº:. 

Oxalá. as · disgráças que . o~ 
anos acumt.Í.lam . sobre .. povos e 
nações os convertam ·. para o 
Deus · Urtico e Verdadeiro e a 
unidade da Fé torne perene rea
lidade as alegrias do Santo Na\" 
ta:t. 

MONS. JOAQUIM. MANOEL·• 
GONÇALVES 

Como noticiamos no nosso ultime, · 
numero, o ·mxmo.·· ReV'mo. Mons. Joa
quim .Manoel Gonçalves completaria 
nó dia 22 do corrente .o seu jubileu 
de ouro. 

Para comemorar condignamente 
esta grande data todas as associa
ções religiosas da Diocese de Rio 
Preto desejavam prestar a S. Excia.' 
um tributo de amizade e df venera
ção. 

Do programa das festividades 
constavam um triduo so'íene com .:ion
ferencias por Sua Excia. H.evma. · o 
Sr. Bispo Diocesano, D. Lafaiete Li• 
banlo, nos dia 19, 20, e 21 e solene 
pontifical no proprlo dia 22. 

A Providencia, porem, tem seus de
signlos .· que permanecem· ocultos aos 
olhos hµmanos. Aprouve a üeus Nos
so Senhor· que seu fiel servo Mons. 
Joaquim Manuel Gonçalves festejas• 
s<> no Paraiso seu. grande jubileu. 

Apõs curta enfermidade suporta. 
da · pacientemente no Hospital de s. 
José, em Rio Preto. faleceu as 10,30 
ho.ras .. do dia 21 do corrente. 

Com· a morte de. Monsenhor Joa,. 
qnlm Manuel Gonçalves perde O wE• 
GIONARIO um e;rande amigo Na 
pessoà. do · antigo Vigario Geral r!e 
Rio· Preto tivemos sempre um esti· 
mulador de nossos trabalhos e um 
apoio para nossos empreendimentos. 

Pm tudo Isso. lainenta o LEGIO
NARIO a perda de Mons Gonça1ves 
e · rer.omenda aos leitores sufragiós 
por sua .alma · 

FALECEU EM ROMA O EXMO. 
. MINISTRO GERAL DOS 

FRANCISCANOS 
' Despacho prócedentà da Cidade do 
Vaticano, pela N. C .• informa que e 
do Exmo. e Revmo. · Mons. Leonard 
M. Bello, o. F. M Ministro Geral da 
Ord~m dos Frades 'Menores, foi ·en• 
contracto morto em seu quarto na ul• 
tlma terça de novembro. na noite !ill• 

,terlor. tinha assistido a uma reunião, 
aparentemente com boa saude. · 

Sucede-lhe no .cargo o Revmo. ee. 
Polycarp Schunoll. d.a Provfncia da 
Pavar.la e Procurador Geral dos 
Franciscanos. 

O . Revrno. · Mons. Leonard eleito 
-Ministro Geral na festa de P~ntecos• 
tes. de 1933, e reeleito em 1939 tinha. 
62 anos de idáde~ · · ·• 
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f OM~Nf 4 ~'1)0 . 
NATAL 

Mais umi;. ,·ez a_ humanidade vai ter 
a '·doce experlencla ·do Natal. Mais uma 
vez, neste deserto a.rido e monotono. nes
tai: terra desolada em que vivemos. vaJ 
deslumbrar .i. flor_ pura e fresca do Na
ta.l. A humanidade vai passa a seu 
llai!O, vai sentir-lhe o perfume ,suave de-
teré. o passo 4m Instante ao embalo de 
uma. recorda~ão Jonginq ua _ que nã che
gará a tomar forma; e, mais uma vez, 
pas:sarâ adiante, os olhos cheios do mi
ragem Uusoria que flutua sobre o de
serto ardente e imp~acavel. 

Forem, neste curto Instante, o filho 
predigo sentirá mais uma vez brotar em 
sua alma a _ nostalgia do lar paterno. 
:Mais infellZ, contudo_ p.ão saberá reeo-
11hecer a. fisionomia daquele que o cha
n1a. 'sentirá, apenas, wn _ inesperado re
:frigerio em seu coração cançado, uma 
docura estranha em seu peito exausto. 
Qti'e é isto?! O filho p1·odigo já des
confia desta voz indistinta, que o envol
\'e, põe-se ~m guarda contra este apelo 
que o seduz. Nada de ilusões! Ele já 
;foi tão enganado, ele - já se enganou 
tanto I Não, ele já sofreu muito, ele 
já tem multa ei,;periencia para estar 
acreditando nestas miragens. Que é, 
po~. _ esta fonte que queI brotaI em seu 
coração? Po: ventura poderá brotar 
agw.. da rocha? Não. os•seus labios não 

-provarão desta agua. nem o.s seus ouvi-
dos esta. musica interior. que agora. co
meçou a· dilatar 9 seu espirita. Nada de 
mirageru; ! A realidade. apenas a rea
lidade! E, a realidade· está ai!: são os 
porcos, e as bolotas que ele disputa aos 
porcoo. 

E, no entanto. a agua viva está cor
,:endo; e, no entanto. a musica está vi
brando. Sim, parece que, em outro 
tempo, houve uma paz tão cheia. hOu
ve, um Jabor tão leve de uma vida tão 
béla, e houve um acochego tão temo. e · 
houve uma segurança tão tranqu!la, e _ 
houve uma_ drnpidez tão serena. e !louve 

i Ulll azul · tão profundo, e houve uma 
agua tão clara, e hOuve urna brisa tão 
ley_e. e houve palavra.-, tão amigas,, e hou
ve amor, e houvo alegtia, e houve um 
le,1' ... 

,Não. não llouve na.da! O filho pro
àigo. coberto de andrajos e de lama, 
vericeu - nals unía. vez. · Em vão aquela 
face quis formar-se ant,, reus olhos; ele 
já., a dissipou. cheio de ira. Não, aque
le' mlster!o luminoso lama.Is afrontará, 
com seu ,splendor a. _ miseria. do filho 
prodigo. Esta mi.~eria é seu apanagio, é 
seu triunfo. é sua gloria Ele a defen
d6rá enraivecido, contra tudo. 

.. E ele passa ll.clia.nte, os pés feridos, o 
coração ferido. sedente e esfomeado. os 
olhos ardentes. a cambalear sob o sol 
em fogo. sempre _alem., sempre alem, até 
o dla em que possa dizer: "Bendito aque
le que· vem em nome do Senhor!" . ' 
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: O LEGIONARJO tem o maximo 
prazer em reeebe1 visita~ às instala- -
géies de ~ua redação e - oficinru: mas 
pede que não ~eiam 46 mesmas teitas 
nas 2.as. 3.as e -4.a~ feiras. por exi

-gencia~ do .:erviço 

l OIAS [M REVISl A O A T -o 1.. 1 ·-0 OS 
(Conclusão da l.a pag.) 

Com efeito, foi em defesa, da integrl• 
dade da Polonia. que a Inglaterra decla
rou guerra à. Alemanha nazista. E a 
Polonia tem sido uma fiel colaboradora 
das nações unidas. Não faltam comen
taristas a 1éenar, ctramat1cos para o pe· 
rigo de uma. paz em reparado da Rus
sla. com a Alemanha e o Japão no ca
so da Inglaterra Insistir na oposição ao 
desmembramento da Polon!a. A Ale
manha. a R.ussia e o Japão repartiriam 
o mundo ..•• 

Comprem exclusivamente ~uas · i 6ias e seus presentes na conhecida 
-J O A L H A R I A 
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• 

Unicoe w11cusionario1 doo AF A \f A, 

DOS ,elogios •ELl!lOlilA• 

Este . argumento mostra. que para. · os 
Estados totalitarios como a Russla de 
nada va:le o Direito Internacional e _o 
principio dM. soberanias nacionais. São 
Estados como a Russ!a de nada vale o 
Direito Internacional e o principio das 
5oberanias nacionais. São Estados que 
apenas usam o argumento da torça, 
quando . não conseguem seu:; objetivos 
por golpes de política. de baixo Imperio, 

Os Pastores d·e Belem 
Uma 
uma 

lição de S. 
conferencia 

Escritura 
'd-o R_. _Pe. 

- Trechos de 
Leroy S. J. 

:::: * * 

E nesta altura dos acontecimentos ê 
interessante citar as declarações do pre
sidente Roosevelt aos jornalist~ norte
americanos no seqt!do de que "nunca 
houve nenhuma Carta do Atlant!co", 
apesar das nações unida.; continuarem 
a seguir os seus principias. . . Expres
sou o primeiro magistrado norte•ame
ricano que ele e Churchll! nunca assi
naram uma "carta. do Atlantlco" com
pleth, se bem que cada. um possua urµ 
memorando incompleto, assinado pelo 
outro. 

Enquanto Isto se dá, o sr. Joseph· 
Goebbels publica mais um artigo no 
"Das Re1ch" em que afirma que "a vi
toria virá uma dia come um fenomeno 
natural. surgirá subitamente. anuncia
da sem grandes a.tardes, mas com uma 
força. que será capaz de mover monta
nhas"- Acre.-;centa que "os acont.eci
mentos atuais são indicações da vitoria 
alemã._ Basta saber interpreta-los 
apropriactamento". 

.... * * 
Ora, ha meses atrás o mesmo ll?. 

Goebbels publicou no mesmo "Das 
Reich" um artigo em que, batendo_, na 
mesma tecla. da vitoria alemã -- apesar 
das aparenclas desfavoraveis, dlzla_ en
re outras coisas que "o seculo vinte, 
-m o socialismo, ha de afirmar-se em 

.efinltlvo, .apesar de quantos -obstaculos 
se interponham no seu caminho_. Nun
ca acreditamos tão firmemente na vito
ria alemã como . nestes ultimas mese,s e 
anos". 

fu * * * 

Perto ,de Betlet~, · •. orien~, no meio 
de duas verdejantes, colinas, de .encos-
tas cobertas de campos- e vinhedos, es
tende-se por quatro quilometros um 
fertil e delicioso vale, outrora. ·te3temu
nha dum dos fatos mais comoventes e 
dum _dos ld!llos mais graciosos qe os
anais do povo judeu nos transmitiram. 

No tempo dos Julzes, doze secu1os-an
tes de Cristo. em dias •é seca e de· fo
me, um rico habitante de Betlem, -cha
mado Elilnelech, decidiu-se a abandonar 
e terra natal que não lhe podia forne
cer recu1·sos. Partiu com sua-,mulher 
Nocml e dois filhos, e to!· procurar ao 
pais de. Moab casa e -pão para/a familia. 
Aqui, depois de ter encontrado com qµe , 
vive:,._ m9ueu. 

Os seus' dois filhos casaram com duas 
raparigas de Moab, nion-endo sera -0es-
cendené1a: · · · · ' 

Então( a pobre Noemi, entregando aos 
pais a ·m!jls veiha dl!S noras, levou con_
sigo · Ruth, a mais nova; que se recusa.
V». deixa-la, voltoµ para ;sua tet•ra, e _às 
primeiras mulherel! de Betlem · que a en
contrara!'l e a chamaram pelo seu no
m-i, respondeu: -"Não me chameis Noe
ml, a _ bela. Chamai-me M.ara, a. des
gl'açada, porque Deus me encheu de dor. 
Parti rica; estimada, _ e volto · pobre, -sem 
marido e sem !!lhos,,. 

t>Msacll) ' tem!)O, no principio das co
lhelta:i,' um hom~m de Jerusa.lem; cha
mado _ :àooii; · parente · de Ellmelech, rico 
proprletarlo de ierras no vale de Bet
lem, veio ver, os servos que cortavam a 
cevactà. Saudciu;.j:is: "A pat. seja con
vosco!"· - "O Senhor te abençoe", res~ 
ponde;am eles. · · _ · ' 

Atrás dos' ceifelróS, Booz reparou nurillt 
rapariga, e · pergunt~, a.d capataz dos 
trabálhaaores_: "Quem é aquela rapari
ga:?" -- 1'~ :uma moa.bita; que:ve!o do 

-país de. Moab com Noemt, sua sogra. 
pediu para apanhar as espigas .delx_a.das 
pelos regadores, f' tem-se dadp a essa 

-tarefa· desde manh!í, -Ainda não dispôs 
Por outras palavras, .a, vitoria do .so- de um mo~nt_o para voltar a casa"., .. 

cialismo seria a vitoria do nazismo: Aprox!nui.ndo-se , de Ruth; d!z-'füe: 
com efeito. não é ele o naclonal-socla.• "Ouve, minha filha,_ não vás parâ ouiros 
lismo? E desde que a Russla tambem campõi;_: _ .flcli. com · os' íneus criados e: 
começou a adotar uma rorma nacional. apanha; as espigas que, eles· deixam c_Mr..-_ 
de governo, seu soc1a11smo deixou -- de Nlnguem. te fará. ín~1;· se! o que _ fMies 
ser tnternatüonal. para ser nacional. Te- por tuá,_ :sogra: - Por_·e1a· deixaste· os teüs· 
mos, assim, o nacional-socialismo de HI- parentes e· a _tua. terrá para vires para; 
t1er e o nacional-socialismo de ssta)in, o· tn_eio __ de _ estranhos e _ desconhecidos. 

-.,,-___ -_Amb_ ç_.s _- _,e ____ -- x_pà __ ns_ _!onist_as_ .-_; ___ .__ . --.,, --- -. DeiÍli te _p.tgue! . Que o '. se,íihor: rei de 
o f - - -- Js\Írel; · te :_ recómr,enâe êorli 4\argúê~a,, 1k 

' :,: ', _ ti'~® ·vieste ,procura:r !!,brigo -à;"~mb~. 

Um fato patente, que_ vem confirmar 
a.; palavras de Ooebbels é a despr.opor~ 
ção entre a reação nazista. contra a. !ii.~ · 
vasão aliada e · ccintra a. ofensiva russa, _ 
de que é testemunha. a ultima contra
ofensiva do general R.undstedt na fren
te ocidental. Por este e por outros si
nais, verlflca-se que a Alemanha pre
fere ser Invadida pelos comunistl/.S do 
que pelos anglo-americanos, 

Por ai se vê, mais uma vez, a come. 
dia que encerra a i posição entre nazis
mo e comunismo. 

Na luta contra o comunismo 
e o nazismo tenhamos sempre em 
ment~ a necessidade e o dever de 
sermos catolicos aY1tes de tudo. Não 
t'econhcçamos outro Salva.do1· para a 
humanidade senão Aquele cujo nasci
mento a Santa Igreja celebrn 110 dia de 
amanhã. 

das iuas asas1\- _ ' ' 
. Ruth, - lànçandó"se por terra. :agrade-

. ceu· '.ao · seu -benfe_itor. -- Booz levantoi;t•a., 
convidou-a. a come_r_ 'com os ce!felroo,: a.: 
beber do:i · ieus odres e a _ ensopar ó .pão. 
no molho de vinagre com que ainda. ho
je mitigam. a. sede os -trabalhadores do 
Oriente. · · · · ' 

No fim da colheita, uma ma.nhã,-·Booz; 
que - dormia _sobre· um monte, de ·e,spi~ 
gas, acordou; tendo a seus ~s umtt re.~ 
pariga, que era a nora de Nóem!, e dela 
soube as ·relações · de, parentesco entre 
ambos. No dia - seguinte .- d!rlgiuése às 
portas da. cidade, e sentou~se. Passou 
um ,homem, parente de RUtli como ele, 
mas mais proxl.mo; fe~lo 'parai· _e sen
tar-se, e conseguiu que diante de teste
munhas. renuncias.se ao direito que a. lei. 
reconhecia de_ esposar a sua parente, 
viuva sem filhos, declarando que ele 
propt·lo casa.ria com eJa. · 

o povo a.clamou BOoz, desejando para. 
Ruth -a feUcidade, de Rachel e Llà. As 
n1ulheres de ~etlem 1elicltaram ·a _afor
tunada sogra, e, como nos dias da sua. 
antiga. prosperidade, chamara.m-1!1e,_Noe

acabava' _de _ depôr nas palhas de uma 
mangedow·a, _ pará mais tarde - ele - pro
prio se cravar nuin madeiro, e de -quem 
o profeta havui. dito que,_ em presença 
da Cruz, dos espinhos e dos era.vos, · se

-ria mudo como o cordeiro diante do fer
ro que o despoja do seu velo. 

Estas ovelhas, e estes cordeiros, espe
rando a _ morte como Ele; estes pastores, 
a. sua iobreza, os seus ,ofrimentos, 'a 
sua hum!ldaCle; tudo neste vale de Bet
iem, devia seduzir o coração de, um 
Deus, q~e por amor de nós quis nascer 
num estabµlo, para morrer mais tarde 
nuJ;11a cruz. 

Alem ~ó,- que per13onagens oficiais, 
que homens notave!s poder!& -ele convi
dar a visita-lo e sauda·-10 no presêp!o 
o nit --mangedoura? Herodes, o princlpe· 
voltituoso e cruel, para_ quem o repouso 
o o-, pra~r eram tanto mai.s doces por 
sérelri pagos com o sangue da maioria 
dos· seus·, suditos? O presidente -de Si
nhedr!oi 'tlpo de júdeu ambicioso e a.va
ro, cuja -'consclenc!a é posta em leilão? 
Os · fariseus, os doutores da Lei, odres 
cheios de orgulho e vastos de clencla.'l? 
·Em pregénça de tanta mlserla. e deseon
fortB, o que julgarla.m eles? Que se tra
ta.vil de rematada loucura. e ,ertcandal!
za.r-se-iam. 

Para - mais, - _ o -pecado provoca~ 
e, de.sordem P9r toda a parte:· os pobres, 
o~ tracos-e. pequenos eram vitimas dos 
r!iJ011, dos fortes e grandes. Ora o Ver
b!> divino vinha destabeleêer a ordem, 
ens!nandó os' poderosos a · humilhar--se, 
e levantando· os bum!ldes; · e por Isso fo
ram os p-eque110s os que ele éhamou pri
me!N a,;i seu berço. -

* * li< 

· A '·cronologia não poderá dizer-n011 
<:OriÍ exatidão em que dia do_ ano se pa.s• 
saram estes· fatos e uuceu ·o Salvador, 
à mingua ,de da.dos hlstorlcos. _ Temos, 
porem, para· no-olo ensinar, a tradição 

-da Igreja que, oscllando entre 25 de de-
zembro e 6 de ja.nelr01,iogo desde o prin
cipio · se fli,;ou na- pr!nÍeirav dessas- da•_ 
tas; -a qua.l foi;, alem disso, a uniea sem
pre recebida. pela Igreja' romana. 

Nesta mesnia. epocé. do - a.no, ·seculo _ 
e-'- melo JÍ,il¼!!; tinha Judas Machabeu, 
depois de uma. bl'llhante vitoria sobre os , 
exercitas· slr!os, purificado o . Templo e 
consagrado a arn profanada,, havia três 

- àii911j..'pel. lmpio :Ant!nrho,, _-Naio_oastã<> 
procürõú~se· i;.Q .·temp1;,"'.'1;1g1.1m o;ec( ~n
to benzido antes da profanação, encon
trando-se- e.penas:. umà. 'quantlaade .s1.1f!
cle11te para. arder duranf:e 24 _ hora.s; 
má.l, por · uni a.sslnalado pr-odigio, -durou 
oi.to dlas';completos. 

Eni memór!~ deste milagre, _ todos os 
anoo :os judeus celebravam_ solenemente, 
durante unia semana, o aniversario des~ 
tr; dedicação. Todas _ as noites no meio 
das ale!Uias -e cantlcos -de · jubilo,. acen
diá.m-se ~zes nas casas, -como ainda ho
je -ó costume fe.zer--se _ no dia_ das can
dela.11. Ei,am as noites :'santas, noites de 
luz. Não foi certamente sem, mum »i-

- tu!to especial que o_ salvador, luz do 
mundo, escolheu uma delas para entrar 
neste mundo. A luz dá iritel!genc!a é a 
h·radiação da vel'dade e sa11t1d~de. Por 
isso Deus que. ~ verdade e _santidade, 
aparece ::ordin!!.r!amente aos homens ro
deado dó luz: ·a Moisés, no Horeb, no 
meio da sarça ardente; ao povo judal
cô,, no cimos· do Sinal, no·_ meio de ralos 
c 1·elampagos; aos pastores de Betlem, 
por intermedio de um anjo, num nimbo 
de . deslumbrantes., eplendores. · 

H. 
to?"; o era com este nome que os juqeus 
mais geralmente a ele se referiam. 

Finalmente, o Messias é tambem Mes
tre e senhor, Rei do Unlverso, subme
tendo todas as nações a.o ceptro de Ju
dá, Estes três nomes, Salvador, Cristo, 
-Senhor, dados pelo anjo ao menino cujo 
nascimento a.nunc!e.va, - não podem dei
xar dúvidas no _ espirlto dos pastpres. 
Esse recem0 nasc!do é o Messias, o Fi
Ího de David, Esperança e salvação de 
Israe!. 

O anjo não lhes revela a divindade 
do filho de 'Maria: seria prematuro, so
bretudo a respeito de gente simples e 
ignorante. Que ,;i Messias seria Deus 
em pessoa,. havlam-no predito os profe
tas do Velho Testamento, mas em ter
mos vdlados, de maneira que os judeus 
não possuíam unia idéia nitlda sobre 
este mlsterlo. ,olzlam somente que o 
Messias seria uma. entidr,de sobrenatu
rn:I, superior aos __ proprios anjos; e que 
o seu nascimento na terra não era o 
inicio da. sua · existencia, pois que já. 

. existia antes de Abraão, seu pai, e até 
antes da. criação do mundo. 

* * * 
O anjo acrescenta.: "Ele nasceu na 

cidade de .David". odos sabiam -que es
ta cidade · era Betleni e que o Messias 
ha11!a de nascer <leia,'_ "Onde nascerá 
o Messias?" pergunta. -- Herodes aos es
cribas e pr!ncipes d_os sacerdotes. sem 
hesitar; e com voz unanlme, respondem
lhe: -'- Em Íletlem. 

e.orno se Isto não bastasse, Óabrlel 
com ru; palavras ..- "Encontrareis um 
recem-ilascldo envolto_ em faixas e dei
tado numa. mangedoura" - deu aos pas
tores" um sinal com que facilmente re
conheceriam o menino de que lhes fa
lava. li: pouco provavel que muitos me
rilnos. nascessem em Betlem neisa. noi
te, e mesmo assim, só um vinha ao mun

-do numa. estrebaria e estava deitado 
numa -mangédoura.. Por esse sina!! po
deriam tambem reconhecer o Messias, 
porqutl. as palavras do anjo conêm uma 
alusão ao orã.culo de Isa.ia.s, que a. Sina
goga, aplicou sempre a.o salvador espe- · 
rado:: "Um recem-nascldo nos. foi da
d , um menino é nascido, O seu no
me é admlravel, Deus fol'te, Pai dos se
culos futuros, Príncipe da Paz". A 
me~agem é, pois, bastante clara e os 
p~tores n~c, podem • despreza-la. , Uma_ 
s,ó tr'8.,5Ó ll. resume: O, Messias acaba. de 
ll!IScer -em Betlem. 

Enquanto o emba!i,;ad9r _ celeste fa.la
v_a., multo perto deles, !nvisivels aos 
olhos humanos, e esperando que· o · seu 
chefe terminasse a mensagem, estava 

- uma legião de esplrltos celestili.ls. · Ase 
sim_' que acabou -- de -falar, apareceram 
ele:s, desiumbrantes de· luz, na mais be
la musice. do Paralso, entoavam o can
tico da -libertação e da Redenção: "Glo
rir. a Deus nas aãturas, e na terra paz 
aos homens de boa vontade"; isto é, aos 
homens· para os quais Deus manifesta 
hoje, pelo nascimento do Salvador, com
placencla e boa vontade. Tal é, segun
do a opinião unanime dos comentado
res, o verdadeiro s!gn!ficado _ do segundo 
membro da frase. Alem disso a pala
vrr. do original g1·ego não ei,;prime, nem 
e. boa vontade de Deus em geral, nem 

- um ato qualquer da sua benevolencia; 
mas o lritultc, por ele concebido no seu 
amor infinito, de 1·edimir e salvai· os hoc 
mens pecadores e 8 promessa por ele 
muitas vezes feita aos pati-iarcas e pro-
fetas de Isiael. · 

IGNORANCIA OU MA FÉ 
m,. - . 

Passados 11ove meses, Ruth; cteu a 
Booz um filho, de nome Obed. Obed 
foi pai de Jessé; -Jessé _ foi pai de Da
Vid, ., David· àvô de Marla, da qual nas
ceu Jesus, que é o Cristo, o Messias. 
Maria de qua. natus cst Je,sus qui vocatur 
Chrlstus. (Mt. ~. 16) 

Quem; era este anjo?. Não o diz o 
·Evangelho; . ma.s parece-me fácil reco
nhecer ·riele o mensageiro que havia ou
trora indicado ~ Daniel a _ epoca -exata 
dii vinda (!_o Messias, predito a Zaca
rJa~ no _ nascimento de Preeusor, e pe 0 

dido a Maria, em nome do Verbo de 
~u3, a_ hospitalidade no- seu selo vir
ginal. Gabriel é -o e.njo da Inca.mação. 

· A obra da. Redenção, bem como o fu
turo da. humanidade, resumem-se ncs~ 
t~ duas palavras: Gloria, Paz - glo
ria a. Deus, paz aos homens. Esquecido 
do Deus, , o!ere,cendo às criaturas a bo-

. menagem só 'a'ô Criador devida, o ho
mem recusava. ao Altissimo a honra e 
gloria que lho devia, e a consequéncla 
desta. revolta era -a __ guerra entre o ho
mc·m e Deus, guerra em que somos sem
pre vencidos. · Daqui em diante, na es~ 
cola desse menino, o homem aprenderá 
a conhecer a ·oeus, a. e.ma-lo, servi-lo e 

-glorifica-lo, _ e G fruto dest.1. submissão 

Pe. Vicente M. Zioni. 
<lo S- N. D. F. 

.Ha poucos dias um orgão espirita de 
São Paulo - a centelha: novembro de 
1944 - publicou uma pretensa mensa
gem do saudoso Padre Chico, reprodu
zida_ pelo ultimo numero de "Mundo Es
pirita" do Rio de .Janeiro, em data de 
16-12-44. na qual, entre outros e1Tos 
e blasfem!as se detende a -tese oposta 
à_ Divindade de Nosso Senhor Jesus 

·crmto. 
Seus -argumentos. ralhOs de principio 

a fim, glt·am todos ~m torno dos seguin-
te., pontos: . 

_ 1) A , igreja católica, baseando-se 
em textos isolados. ensinou sempre, CJ'• 

rc:meamente. que .J esua Cristo é Deus; 
2) contra esse erro do Catolicismo. 

o Espiritismo p1·opugna que Jesus 
Crmt<:> 

a) nunca afit'mou i;er Deu.~: 
'bl -mais de uma vez disse claramen, 

te; (JUe não era Deus; , 
' c) : sempre af)rmou que -era Filho do 

ll'omem; _- , , 
_ d) nunca demonstrOtl, em sua mis

são. ~ sua d_1vindade. f 
·, 3) ·, A cohcJusão - que 'dla.rite disso se 

; j;npÕ(!, é_ qui, Jesus. Fi!llo de Ma1'la, em
)lç>ra. :\enha v,indo a este nmndg. com a 
graça: sa.ntlfl:llante, contudo ,nãc . é Deus. 
iiia.s µm simptes hOme~. dot11,51ó de uma 
Jl,áture'za aperfeiçoacta : -eir, virtude ___ das 
:mui~ 'reincarnações . Sua Identidade 
c9m Deus é apena.s espiritu11l 

Est,i. em sintese. a 'sumula de ,blas!e-, 
111ia.~ -:e _erros contidos na pretensa men
Biigem. onde, : outrossim, encontmmos 
tµna ;grande :ver'dade,. sepultada _ éntre 
4nta,s falsidades,_ ,a sa~er. _ Que "o mWJ
do está. cheio de Ignorantes". 
· , Re_a.lmentt. assim é, maxime quando 
SÇ, trata dos autores das ;, pretensas men• 
slrgetlfi" dos habitantes do alem .. _ 

O !eor do artigo rev_EJl!I agui-ali a P,rO
:unda i.:norancia teologica do sc-.1 autor, 

aliada a uma acentuada má fé, com vis
tas a enganar o povo simples e Incauto, 

Ignorancia. 

A ignora.nela do articulista espirita, 
unico e verdadelt'O rcsponsa.vel -pela m~n
sagem atribulda ao Padre Chico é _ pal
pavel. maxlme no que respeità. aos tex
tos e respectiva ei,;egese. · ·- · 

con, efeito. Logo de lnlci<J diz o· ar
ticulista que "Jesus. na sua peregrlna
ê;ão sobre a terra, no desempenho da 
su~ missão, nunca dissera que _ era 
Deu," e que a Igreja Catollca, no l11tui
to de t,Jrovar o contrario, vale-se de uma 
"passagem Isolada" - (quem não_ pas: 
rnr por mim não entrará no Reino· dos 
Céus) - sem "levar em conta multas 
outras em que Jesus acentuara clara
mente. de modo inso.flsmavel, que Ele 
não era Deus". 

Bonito! 
E onde estão os olhos do nosso arti

culista 'l será ele do numero d_aqueles 
que têm 01hos e não vêem; ouvidos e 
não -ouvem? 

Abra-se o santo Evangelho, mesmo 
que seja üma edição deturpa.da pelos pro
ti;stantes ou espíritas _e leia-se, .com 
clllos abei·tos: 

1) quanto refere São Mateus_ sobre 
M profecias do Antigo Testamento, veri
ficadas perfeitamente em , Cristo:. e _ da$ 
quais se deduz sua, divindade:_ M&teµs 
21. 14-17; 22, 41-45: 26. 6~~64-• ., · -

2) a narração dos milagres -do Re
dentor. algu_ns ,dos _quais-somepte ,se po
dem explicar por um poder estritamen
te proprio do Messias e que _não Lhe fo) 
comunicado pc·· fora.· Tar.t nais ·que 
inumeras vezes o mesmo Jesus os pratl~
cou para comprovar explicitamente sua -
dlvitv, missão: Ma.teus. 11. 2--5; Lucas 
'i, ia-22; 5, 26:,o. 44. João 6, n. 

(Conclue na. 6,ª pagina) 

* -·*. * 
-~a noite em que ela deu à. luz !' Mes

sla$,. as mulheres de Betlem não: vieram 
fellclta-la,ú:omó -a Noem!_. A -cld.ad!! 
dormia: e.noo campoo onde ,Ruth, a .in
digente, rebuscava.; e _Booz, deitado num 
monte de _iµ;pigas; a viu ·com· olhos amo~ 
ràve!s,' só ~lguns pastores veLa.vam jun
to dos .seus rebanhos; é do seu _ prese pio, 
r,ia. · palha on_de estava· deita:do; o Menino 
beus d!rlgla-llies os primeiros olhares. 

Desde · o fim de dezembro, nas plà.ni
ctes, qu.entés _ e ferte!i; do -sul . da. Judél.a, 
e, _ herva começa. a crescer; - po1· isso -ti-_ 
ram -- o -gado· dos currais deixam-no .,ao 
àr livre, noite e dia, 01·dlnar1a.mente 
os pastores erguem as suas, tendas em 
pleno_ 'campo, .aqui · dormem, levantando
se -para vigiar de· no!~. Neste. s~tio ha
via. porem, _uma torre .chamada Migal~ 
Eder, a,: torre dos 1·ebahhos (Gn, · 
XXXV; ·21), quó lhes servia· de refugi!) 
contre a· chuva e conti-a, -o ·frio. Era 
muito - velha esta. torre: e vli:1, dezoito 
seculos antes, Jacob erguer a sua. tenda, 
guardar os S€US rebanhos; chorar a_ sua 
adorada.: Raéhel, e uma velha tradição 
rezava: "Que.ndo a plenitude dos tem
pós sé cumprtr·o Messias· será anuncia
do do alto de Mlgde.1-Eder". · · · 

Os :pa.stores ·são, no -Oriente,_ .os ·ser• 
vos mais humildes. -"Vhno-los ainda ho
je, conta um~ v!a:jante model'no, -con1: · a 
cabeça coberta com um pano, uma' pe~ 
te-· dti · carnell·o'- pelas costa.s, os ·pés, nus 
du: ,t:al~div-em.:. _i'nise_rave!s sandal!as, e 
muitas: vezes; _·como .Ja.cOb, dotmeni ao 
a1·· livre· émbtülliados no seu ma:nto· e 
cabeça ·encostá.dá a· ·u1nà,, peélra ". 

Os rebllnhOli que os ·pastores 'de -Bet
tem gt.iardavàm nlio pertenélam .e; ne
nhum, llabltante da cidade: eram ·pro
p1·ledad8i do templo .de Jerttsalem.,· e·cria'-' 
vam-se para ·o sacr!fic!o. ·. Ov_elhas -e -0or
cte!ro• eram pois. Vitlmas.'a. llllOlar:. Sim• 
bolo tuefaveJ. 9,($, co~de!ro\de oeus. ,,vi• 
Uma. dos, nossos. .pecados - qtié-. sua. mãe 

_ A vista dele os pastores foram toma
dos de ,um grande terror. "Qualquer 
manifestação do_ sobreriatral, dlz Bos
súet, aterra à natureza, humana pecado-

- ra. e banida do céu". Mas, para. os ho
mens de bOa vontade, -o mensageiro de 
Deus· é 'sempre o men.sa.ge!ro de paz e 
confiança. -

" socegal. Trago-vos uma. boá nova" 
_ - lhes disse o anjo. ~ "Na.sceu para vós 

o Salva~or"; · · 

ser@. a pàz com Deus, fonte Ullica. da 
nossa felicidade. 

* * * 

São inumeros os · oraculos mess!anlcol! 
em que Jesus Cristo é representa-do co-. 
mo o_ g1·ande Pacifleactor. i,; o ·prmcipe 
9i, Paz. "No seu reinado florescerão a 

Analisemos cada uma. destas -palavras. justiça O a Paz. 1Esfa Paz durará sem-
" Nasceu hoJé para ·vós". .Os judeus pre. Ele é _a propria Paz". 

sabiam que o ·Redentor 'havia .de ?W• Esplrltos sol'erbos e corações perver
cet éomo os filhos dos homens, e toi:ll\6 tidos teriam encontra.do fatalmente 
as mulheres de Israel_ aspiravam à lion- muitos 'motivos para duvidar da rea/li-
rà -de dàr à luz ou de o contai: no ·riumé- dadc e ce.rater divllio da aparição. Ma.s 
ro dos -seus- descendentes. Na verdade, os pastoi·es corações simples e puros, 
os protétas não cessavam. de anunciar - contentl1ram-se çom a luz que Deus lhes 
que ele s<,ria · da , .descendenc!li. de · enviava, e.liá.'l suficiente para lhes mos
Abraáo' 'e da raça. de Jqpã. _ 0 que só -• · trar ê. evidencia que não eram vitimas 
poderia real~r-se vindo o M~la.s ao de qualquer llusão. 
mundo pelo processo comum da geraçii,o, Pa.rtlrám pois para. -'Bet!em, veliceratn 

O anj'ó dâ-lhe três :nomes: Salvador, a pa.ssos rap!dos a dlstancJ.a. de vinte 
Cristo, Senhor.· Cada uin deles era bas- minutos que os reparav;-., e depõis de 
tante pa,ra o identificar. _ · procurar, encontraram o presepio. Ma-
.- Em primeiro lugar, ·salvado!'. Con- ria,, José e o recem-nascido. As cir-

tei · no Velho .Testamento clnêoenta. tex- cunstanclas matel'ia!i; anuncia.das pelo 
, tos '(e -deve haver mais ainda) em .que anjo estavam verificadas, prova certa da 

se diz que o Redentor serâ a Salvação, veracidade de todas as suas palavras. 
o sa1vactor do seu povo. lil _ precl.w Não· resta portanto duvida. de que estell 
acrescentar aa numerosas passagens com felires· pastores hajam. reconhecido, 
quo a mesma idéia é expressa. pelas pa• naquele menino o EnvJadó do céu à ter• 
lavras -~ Libertador .e Libertação. ra. o Salvador do mundo, e se prostra.s-

Alem disso os judeus r.ão e.creditavam eem a seus pés nós sentimentos do ma.Is 
no Redentor senão· c;pmo um. rel vitorio• humilde respeito, of~reéendo-lhe a'l-
sci -· que 'devia. · lib.erta-10s - dOll seus ini- gWJS p1·esentes tirados da sua. probreza, 
mlgoli. -_ _ A p1edado cristã acreditou sempre nis-

Em segundo lugar, C1·isto, que ém so, e essa _cena. entre Deus e alguns po-
llebrà.!co·_ significa.· o Mea.slas. Foi com bres- forneceu à arte o assunto das suas 
este notne que Daniel designou o - Re· mais belas criações. 
dehto~ na ma.is: notavel 'das suas profe- Quais o.s seus nomes? Que virtudes 
elas; e sera· corri ele que Herodes o ha lhes havia alcançado este Insigne fa-
de. designar em breve, quando perguntar vor? o quê foi re_ito deler depois desta 
aos· -'fartseus: e' prlnclpes.: dos -sacerdotes: nqit.e venturo.sa.? Ignoramo-lo. Surgem 
"·ónde.,.í:ieve nascer Q Messias, o ciis- ',Concluo, na 1,a pag,}. 

1 
\ 

Extrai mos do "Dictionaire des Antiquites Crétiennes" estas 
:iotas sobre o Santo Natal: 

"Eis o que consta nos assentamentos dos mais acreditados cronologistas 
sobre esta importante questão, assentamentos que transcrevemos em resumo 
sem comentarios. i;; certo que Ncisso Senhor nasceu sob o re.nado de Herod~s 
o Grande, o qual faleceu no ano 750 da fundação de Roma, ou seja ano 42 da 
éra jullana. O nascimento do Salvador, que fel batizado no ano 15 de Tiberio, 
com a idade de 30 anos segundo o relato de São Lucas {111, 23): "et ipse 
Jesus erat inc:piens quai;i annorum triginta" deve pois ser situado 27 anos 
após a batalha de Actium: no ano 749 de Roma, correspondendo ao ultimo 
ano de Herodes; no ano 41 da era juliana; no quarto ano da 193.a olimplada; 
110 ano 4.709 do mundo segundo a era jul iana, e 4.000 segundo a .cronologia 
•Je Usserius: no ano em que Augusto foi cons_ul pela 12.a vez, com Sylla por 
colega. 

_.;; 

DIA DO NASCIMENTO DE JESUS CRISTO E DA FESTA DA NATIVIDADE 
; 

A tradição da Igreja 1e que o Salvador do mundo nasceu a 25 de Dezembro, 
Isto est!i de acordo com os Padres gregos e latinos, entre outros Santo Agos• 
t/nho (1. IV. De Trinit. e. 5) e São Crlsostomo (Hniet. XXXlll). O ant:go ca• 
lendario publicado. pelo Pe. Boucher marca neste dia a festa do Natal. De• 
vemos esçlarecer que alguns antigos Padres pensaram diferentemente. Assim 
Santo Epifanio (Haeres Lt. C. 9) coloca este acontecimento em _6 de Janeiro; 
outros, dos quais S·ão Clemente de Alexandria resumiu os testemunhos (Strom, 
1 c. 21 edit. Potter. t. 1 pag. 407), em 19 ou 20 i:le abril ou· ainda em 20 de 
maio. Dai as variacões adotadas l'la celebração desta festa, pelas Igrejas da 
Asia. Esta questão ê tratada com pormenor e sem Tillemon't (Hist. ecles, 1,445), 
ao qual encaminhamos o leitor. 

A opinião comum é que a festa de Natal é mais antiga nas Igreja do 
Ocidente que nas do Oriente e que estas ultimas só no IV seculo adotaram 
a festividade dol! Latinos. Crê--se que a prova disto está na homilia de São 
Crlsostomo para o dia da Natividade (Homil. XXXl). Com, efeito, este Padre, 
em se dir:gindo a0 povo de Antioquia, recorda-lhe que dez anos antes est<1 
festa lhe era desconhec:da; e, após uma vasta discussão sobre o dia do nas• 
cimento do Salvador, afirma que a Igreja de Roma possue a estes respeito oa 
mais segurps ensinamentos e que ê desta Igreja que o costume da festa_ da 
Natividade passou para o· Oriente. _ 

Mas_ talvez, São Crisostomo não quizesse falar senão da pratica, que con, 
sistia em celebrar esta festa' -isoladamente 110 dia 25 de dezembro, Pois não 
deixa. de ser duvidoso que at' Igrejas orientais não a celebrasse_m desde os 
primeiros seculos, mas a 6 de janeiro e conju~tamente com a Epif~nla: Com 
frequencia, efetivamente os Padres gregos designam a festa da Epifania sob, 
0 nome de Theofania (lsld. Pelus. l. lll. ep. 110), nome que, no ,testemunho 
de São Gregorio Mazianzeno (Homil. LVlll. LlX.) era, igualmente dado à 
Nat:vidade pois o sentido proprio do termo é "aparição de Deus". _Explicar• 
se-ia desta'forma, a razão porque não existia outrora. entre os Orientais, festa 
espec'al da Natividade._ Cassiano (collat. X. 10) o -afirma formal/7lente em 
relação às Igrejas do Egito, e nota d_uma maneira precisa a dlfere_nça que 
existia entre os Ocidenta:s que celebraram as duas festas separadamente e os 
orientais que as solenisam simultanamente a 6 de Jane_iro. Opiniões analogas_ 
se encontram prova a Igreja de Chypre em Santo Epifanio (Expos:t, fid, XXII), 
para a de Antioquia e as outras Igrejas orientais ém São Crlsostomo (Homll, 
XXI. De nativ. Crist.), e enfim para as dé Jerusalem· e da Palestina entre.os 
numerosos documentos que Cotelier reuniu em suas notas às '"Constituições 
Apostol:cas (1. V. eap. 12). ' 

. Ao contrario, as Igrejas latinas, as de Afrlca e mesmo as outras G_regas, 
diversas das que, acabamol! de enumerar, adotam sempre 25 de dezembro, como 
se encontra provado em S_ão Jeronimo {ln Ezech, 1), Santo Agostinho (Oe 
Trlt1lt. IV, 5), e m!smo em São Crisostomo\ São Gregorio Nazianzeno_ e São 
Basilio. 

Entretanto a uniformidade parece ter se estâ,belecido a partir do quarto 
seculo entre as d:ferentes· Igrejas do Oriente e do 'Ocidente, quando todas áca
baram' por adotar definitivamente 25 de _dezembro, Encontra-se nos· atos do· 
Concil 'o de Efes0 uma homilia de Paulo, Bispo de l;:feso, pronunciada a 29. 
do mês "chojac" _ (25 de dezembro) na g~ande igreja de Alexandria, na pre• 
sença de São Cirilo, a qual tem por titulo: "·De Nativitate Dom!ni et Salva• 
toris nostri Jesu Cristi . ." 

Em todos os tempos, a Santa Igreja celebra sempre· com grande aparate> 
a festa da Natividade de Jesus Cristo. Os monumentos epigraf,cos •nos auto
rizam a pensar que, desde toda a antiguidade, esta festa teve o mesmo nome 
que a Igreja lhe dá nós dias de hoje: são aqueles que nos apresentam a pala• 
vra Natal is_oladamente. Assim o epitafio duma crlanq,i morta aos cinco anos, 
Pridie Natale. (Fobretti. 585. XCIII), Vemos que, desde o tempo de Santo 
Agostinho, a I iturgia desta festa começava peta noite que precede o dia 25 
de dezembro, ' 

Todos 0 s f!eis tinham obrigação de se dirigir a igreja durante esta noite, 
~~L 1 _ 

Era proibido celebrar os Santos Sacrificios nos oratorios privados e nas 
igrejas rura's; entretanto todos os fiéis deveriam assistir, na igreja catedràl 
e comungar, na Santa Mls.a celebrada'- pelo Snr. Bispo (Concll, o,urel 1. 25 e 
toletan. XIII 8), e isto sob pena de uma excomunhão de três anos (Concil., 
Agath. e. LXXXlll). - .. .. ,_ . 

Os _mais antigos sacramenta rios_ da Igreja_ RQmana, .o de. São-Gelaslo, pol4 
exemplo e o àe São Gregorio; com três Missas pará esté dia;· o de São ·Gregorlo 
constata ainda este fato na .oitava homilla sobre São Mateus. Os antigos .li• 
turgicos galicanos e mozarabica 'tinham somente uma; assim tambem a am• . 
brQsiana, com se vê no missal de Milão, editado por Parmellus. Nos g11lias, no 
tempo de Gregorio de Torus já no dia de Natal celebravam-se duas Missas,, 
(1. li. De mirac. S.S. Martyr. 25 - De Vit, PP. VIII), O uso das tres Missas 
só foi Introduzido na Espanha 110 decimo quarto seculo, e em Milão somente 
no seculo dezesseis. _ _ 

No dia de Natal, depois das Constituições apostolicas (VIII. 23), os em• 
pregados deviam abandonar os seus serviçQs ordinariós, o jejum era severa~ 
mente proibido, como nos ensina o Santo Padre São Leão e o Concilio Bragu~, 
Uma _lei de Theveleso o jovem proibia neste dia o jejum e os espetaculos. 

N AT.-AL 
O dia de Natal é o mais celebrado no 

a1io. · É a data mais festiva do mundo 
inteiro. Tão ,profunda foi a- repel'cussão 
que teve entre os povos o nascimento do 
Menino-Deus, que todas as . furias da 
impiedade, apesar de seculos de esfor
ços tenazes, não conseguiram riscar es
data da. memo_ria dos homens. 

Tornou-se .o Natal o marco Inicial da 
c!villzação cristã, e;' hOje todas as na
ções desejam colorir-se com este honro-
so titulo. , 

Infelizmente este desejo não é muito 
p1·ofundo, e temos o direito de receiar -
em - atitudes: aparentemente simpaticas 
ao 'Natal, uma nova tentativa das for
ças do mal, -que não desce.nsar t, para ti-· 
rar a esta data seu real e verdadeiro 

· conteudo. 
Assim, em varias nações é o d!a. 25-

de dezembro -feriado nacional consagra
do à ação de graçrui a Deus todo Pode
roso pelos benefic!os 1·ecebldos. 

Ação de graças que deve renae1· cada 
qual · na sua religião, regundo seu rito. 
o ca.tol!co na Igreja catollca, o protes
tante na .s.a.Ja de suas assembléias, o bu
dista no .pagode de -sua divindade. etc. 

Pois que no fundo todos os homens 
são devedores a. Deus, a todos parecerá 
louva.vel a iniciativa de se consagrar o 
Natal aos agradecimentos à. Divindade. · 

Esta determinação, porem, prescindin
do de suas intenções que podem sn boas, 
vicia a significação do Nrtal, no que 
t,l~ tem éle- mais profunW}. 

* * * 
o Natal é saudado festiva.mente, por-

_, que é o di.a em que se comemora. o nas
cimento da. luz .que_ veiu dissipar as tre
vas do paganismo em que se envolvia. a 
terra. toda · ao tempo do aparecimento 
de Jesus Cristo. "Populus qul sedebat 
in tenebrls vicat lucem ma.gnam". can
ta alegre o profeta. ao saudai: festiva
mente o Santo Natal. 

Jesus Cristo era, pois, necessa.rio, e 
necessarto para dissipar essas trevas, que 
eram a !gnorancla das verdades revela
das e o culto fa!Zo prestado a. deuses 
falsOs. 

Ora, o Salvador dissipou essas tre
vas,· justamente se opondo a esse culto 
e irradiando a luz da fé que esclarece 
as 1ntellgencias com a pártic!pação das 
verdade.. celestiais. Toda a. alegria do 
Natal se baseia neste fato. TOda a prv• 
funda slgnlf!cação do Natal se enconti-a 
nesta ressurreiÇão' dos homellll para. -a 
Fé no selo da Igreja. · · 

Querer, portanto, exaltar o Na.tal, cóll• 
~agra.ndo-o à Ação •'o Graças. esque
cendo propositadamente a. dlvergencia 
que ha. entre os faJsos e o_s verdadeiros 

disclpulos de Jesus Cristo, que vivem de 
sua revelação e à. imitação de reu exem• 
pio, lgnoranjo ~ Igreja catollca, é obJe
tlvamente. tentar iludir a verdadeira sig .. _ 
nlficação do Santo· Natal. 

se todas a.s religiões fossem boas do 
maneira que em qualquer urna delas s'o 
pudesse render a Deus agradave!s ações 
de graç.a., a. vinda de Jesus Cristo ,ua. 
pregação e seus sofrlmentoo seriam de 
todo !nuteis: bastaria que cada _, qua!l; 
mantendo-se no seu fetichismo, o pra.• 
ticasse segundo o' ritual -d_e sua superst~
ção. 

Não. Por mais doces e suaves -que 
sejam as lembranças do Santo Natal. 
jamais devem elas tornar esquecidas as 
razões profundas que determinaram o 
"inagnum nupterlum" e fizeram ao 
meio da noite, descer à teiTa o Filho 
de Deus. , 

Jesus Cristo i;e Incarnou e se fez ho• 
mem, para. cumprir u'a missão, e· esta. 
missão é congregar todos os homens no 
selo de sua Igreja, a.fim de que haja um 
só rebanho. wn só pastor, o rebanhe dos 
h_omens que -professam a - verdadeira' fé 

' e obedecem ao unico pastor verdádeiro, 
o Pa.pa de Romá. 

Nenhuma comemoração __ do Santo Na• 
tal pode, para , ser condigna, esquecer 
esta verdade fundamental, e mul• 
to especialmente os 'l!embros da A e .. 
soldados que são deste Rei Pacifico que. 
mesmo de sua mangedoura. domina_ to• 
das as consciencias não a podem Ignorar. 

A obriga,ção que íncuni.b- aos sócios 1 

da A. e. é realizar ~ missão de Cristo 
Jesu.,, pela difusão cie seu reinado nas 
consc!enc!as dos indlviduos nas fam!• 
tl.'I e na sociedade. O Santo Na.tal de• 
ve lembra.r-'lhes ainda uma vez esta sua. 
obrigação, recorda-lhe~ seu Juramento 
de soldados de · Cristo Rei, Incutir-lhes 
novo entusiasmo para a realização de 
sua nobre tarefa. 

fiatal. festa de paz e alegria! 
Aos· acistas compete contribuir por 

que esta paz exista na .unida.de da Fé e 
que esta alegria seja. plena. 

TA NA G R'A N 

(::l 
Otimo fortifican-

te, feminino 

Formula do Dr. 

repedino. ·Merc& ? 
de seus bonnQ• 

nlos esp1-ciaiJ -_ ranagran rem~-
a rnulhet'. -
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A Expetativa d o Messias J O. 1 A·. · s Ultimas novidades em JOALHARIAS 
. . . · . MUVl:HNAS de ouro, rubis e brilhantes 

Anseios 
de 

pelo Salvador 
vestigios da 

nas Religiões . pagãs demonstram a existencia 
URANDE ~SCOLHA EM OBJETOS PARA PRESENTES 

Grande variedade em RELOGIO S das mefhores marcas suissas 

Be·nto Laeb 
· :-.ão se encontraria em todo Orien. 

te uma só religião na totalidade óe 
·seus dom'nios, ainda os mais extra
::11hos, que, não tenha conservado um 
·traço profundo destas aspirações da 
Jmmànida,de para um mediador. A 
·China espera kiunt-se, o rei pastor. 
,o grande mestre dos povos, o santo 

, -c1ue virá governar o mundo. No JJ· 
·pão, no Sião, no Thibet, segundo a 
,doutrina de Fó, os povos unem à 
ideia de ·um deus que desceu à terra 
para instruir os homens com a noção 
<ie um deus que repara os pecados. 
Nos paise:a ma(s viz!nhos à Palestina, 
.enquanto os hmdus a esperam a en
<:arnação de Vishnu ou de Brahma. 
:1Jara destrnir a obra perversa de 1-.:a
]iga, a grande serpente, os magos 
,ensinam que Mithra, o intercessor su
:premo, triunfará igualmente de Ahri
:man, o espirita malefico, e reunirá to
-da humanidade em uma unica fami
Jia, falando uma mesmadingua, de· 
baixo de um un!co sceptro. Oshan
,derberga, o homem do mundo, fará 
-<lesaparecer da terra a iniquidade e 
:restabelecerá no uniV'erso a sua prl· 
lll!tiva perfeição 0 s seus lhe obede
,cerão e tudo prosperará em suas 
:mãos. Logo surgirá Sosiorh, o con. 
-quistador, o restaurador da .sant!da-
-0e, que deve purificar o mundo e, ao 
::mesmo tempo, devolver-lhe a felici
·dade e a ·dignidade perdida. Destruirá. 
toda especie de mal e desarraigará 
,,completamente o pecado. 

O Egito espera Horus ,o filho 
-4ie Iside, a mãe do genero humano. 
Ele será o herol que aterrará a eer· 
})ente tifone, essa antiga personifi· 
,cação do inimigo dos homens. E o 
.arabe nomade in'Vocàrá, em . sua ten
-da, o . salvador dos povos que está. 
:para vir, 

. Nos antipodas, a população /la 
America diria que Pum teria enviado 
do ceu ó proprlo filho para extermi
nar a serpente; -e os mexicanos es

. peravam que. uma transformação re-
ligiosa substituiria. finalmente, os sa
<:rificio~ Immanos por oblações Ino
centes • 

No norte da Europa, os escandlua-

Instituto · de Seiviço 
.Social· 

Realizaram-se, no decorrer da semn.
::na passada as arguições dos trabalhos 
J)rat!cos de encerramento de curso da 
primeir11 · turma de . assistentes sociais a 
:ser forinada. pelo Instlt.uto de Serviço 
:Social. 

· As ban'cllS' examinádóras estavam as-· 
i!m organizadas: 

Revmo. Frei Raimundo Cintra, O. P., 
t;r. José · Neyde cesar Lessa, professo
res Antonio d'Avlla e Hugo Malheiros, 
para · arguição do tra~-!ho "O· cinema 
e a formação social" do aluno sr. He-
llo de ·Quadros Arruda · 

Comendador Vicente Melillo, sr. Car
los Morais· Andrade. sr André Franco 
Montou e professor Francis(J(' de Pa u!a. 
Ferreira· para arguição do· trabalho "As 
assistentes sociais na Procuradoria de 
Serviço Social". do aluno sr. Francisco 
Malheiros. 

Professor Soares de Melo, professo1 
.José Oalmo Belfort de Matos dr. João 
J>ayão Luz e professor Hugo Malheiros, 
pa1·a o trabalho · " Àss!stencla social aos 
egressos da Penitenciaria do Estado e a 
suas familias" do aiuno, sr. Lauro Es
teve.l. 

Dr. José Benedito Pacheco Sales, dr. 
Rui sodré. dr. André Franco Montoro e 
professor Aldo Slnisgall -para o trabalho 
"Asslstl!ncia 1ud!ctarla gratuita e a Pro
curadoria de serviço SOclal". do aluno 
sr. José Pinheiro Corte,;. 

Está com•ocado para o prox!mo çlla 
2!1, às 20 horas o. aluno sr. Oscar Pe
;i:e!rn da Silva. para a defesa oraJ de seu 
trab.alho ;sobre a "A a.sslstencla social. 
na Caixa de Ap0sentadoria dos Banca
rios" perante os examinadores srs. dr. 

. João Papaterra Llmongl. dr Aguinaldo 
Miranda Simões. dr. José dP Azevedo 
Santos e orof P,'lSor Aldo SlnlsgaU. 

"D. Vit~I e . a . expressiva e 
justa homenagem no Teatro 

_ Municipal no Rio" 
O artigo publicado na . 3.a pagi
na de nossa ultima edição, sob 
titulo "Dom Vital e a expressiva 
e justa homenagem no Teatro 
:i\fonicipal do Rio" é da autoria 
<lo Exmo. Revmo. .Mons. B. 
líchôa, Vigario Geral da Dioce-
6e de· Niteroi, e foi publicado na 
imprensa diaria do Rio e de Ni~ 
teroi, de oude o transcrevemos. 

OBRAS DE UM ESGRITOR 
CONDENADAS 

A. Sagrada Congregação do Santo 
Oficio condenou todas as obras do es· 
critor l<Jrnesto Buoniaut!. A ultima 
obrà é a Historia do Cristianismo, 
onde persiste em socavar os alicer
ces da fé cristã. Semelhante obra fi· 
ca, pois, no "lndex". 

CABELOS BRANCOS 

promessa do genes1s'em todos os povos N. 331 
HA 3 

'RUA 15 DE NOVl::MBHO 
Joalharia preferida· . pel~ alta sociedade 

/ 

A sibila Cumea, n.a interpretação de Miguelangelo fJue se admira na ca• 
pela Slxtlna Segundo varios autores o oraculo desta sibila, registrado ·por 
Virgifio na 6.a ecloga. se refere provavelmente ao nascimento de Jesus Cristo, 
e se relacionaria co·ri, vestígios da primeira revelação do Paraíso, encontra· 
diços mesmo entre os pagãos. 

vos faziall' votos a Thor, o mais for
te · dos deuses, que deV'eria aterrar o 
dragão e cair no melhor da vito;·ta. 
Os drui.das enfim, nas suas flore~tas 
escuras .levantando altares a Iside, 
a virgem de quem o filho era espe· 
rado. 

Mas @omo essa. esperança se mani
testa com uma energia mais viva e 
sob· formas mais corre\as nas duas 
nações mais civilizadas· da antiguida
de! Atenas ouviu Socrates denunciar 
a seus disclpulos a insuficiencia elo 
homem para éstabelecer os seus de· 
veres para com Ueus e para com o 
proximo, e apelar com todos os_ votos 
do · coração para o doutor universal 
que deve ensinar o genero bumano. 
Alcebiades, com grande alegria, afil'· 
mou estar pronto a se tornar melhor 

seguindo os preceitos· clesse sabio, 
quando ele a.parecesse. Entrementes, 
confia na bondade dos deuses pa~a 
que não farcie muito a surgir aquele 
clla bendito. Platão confessa ter sido_ 
convicção f:irme de seu mestre, que· 
só um env·:ado de Deus poderia re
formar os <:ostumes corrompidos· da 
humanidade. 

Roma, ·r,.or sua vez, tem a boa for· 
tuna de o·uvir, a Cicero, que anuncia 
uma lei imutavel, universal, que re· 
gerá todos os povos _sob um Senhor 
comum, Dcfüs, Rei visivel de todos os 
homens ·s.e por acaso,. um fato ines· 
perado 'a,~o~tece no forum, a cidade 
etêrna fr'ê perturba e crê que a· natu> 
reza esta preparando um novo rei dos 
romanor,;. Ela teme de ve1ichegar esse 
chefe ·supremo a quem, segundo a 

POR U.M NATAt M·ELHOR 
E MAIS CRISTÃO· ... 

Pe. Adalberto de Paula Nunes, S. D. S. 
N·o decorrer das solenidades do Ano 

Liturglco, o Nat.al ocupa um lugar 
proeminente entre as demais festas re
llgloSM. c'ara o filho devoto da Santa 
Igreja, marca, o Inicio da. nossa salva
ção, po!S, o Filho de Deus se fez homem 
o nasceu da Virgem Mãe nessa noite 
providencial para quebrar os laços que 
noo prendiam a .satanãs. i,: _ o que diz 
São Paulo na. Epistola d9- primeira l 1,
sa que se celebra hOje à. meia noite: 
"Api.receu para todos os homens a gra• 
ça de Deus. pOrtadora da. salvação .•. 
Ele se entregou por nós para nos resg~-_._ 
tar de toda. delniquldade é purifica¼ J:l' .i.
ra seu serviço um povo de eleição e zeJ ,os 
na pratica do bem". 

InfeJiZmente, os anos vão se pass i.n
do e cada. vez mais comemoramos o na.s
cimento do divino Salvador com m enos 
esplrlto de !é e com menos sentlmt:ntos 
de piedade. As festas mundanas 'J ba-" 
rulhentas de.55e santo tempo su f.ocam 
a.; manifestações vivas de um, -Natal 
realmente cristão. Em muitos taro ... "mo
dernamente" \ii·lstãos, a. tradlcio1i.na fes
ta de Natal perdeu todô aquele •encanto 
e toda aquela beleza de temri os idos, 
quando a familia inUlra 5C N tlnla em 
tomo do Preseplo para entoar canticos 
repassados de fé e os pais , :?namavam 
seus filhos para lhes contar ou ler · a. 
!wla historia dessa poetica noite em 
que "apareceu a benignidade e a carida
de de Deus, nosso Salvador'', como es
creve o Apostolo a Tito. 

Tudo JSto desapareceu pi Jr encii.nto e 
hoje ;se procura viver e pi 1ssar um 'Na
tal sem o Menino Jesus, :sem a Virgem 
Maria, sem Preseplo, lr3m Missa do 
Galo, sem vestlgio algwn de cristianis
mo. Um absurdo descomunal que so
mente ~ secuio ,ootu~d<> poderá· com
porta.! O maior paradoxismo! 

Hoje em dia. como· se comemora o 
santo Natal em muitas- famlllas c1·is
tãs? com reuniões r1.1uncta.na.s, onde o 
balle noite a dentrQ, numa algazarra 
desenfreada toma sempre J'primelro lu
gar. saraus bem· sat1.irados de paganis· 
mo, oebedeiras nos cl ubes e cafés, jogos 
nos .casinos publlcos -ou nas bancas de 
roleta, châs-dansantPs por toda a parte 
e em _cada esquina IJ.e rua .. , Não! As
sim não se celebra a festa de Natal· e 
deste modo o Meu,ino Jesus nãr poderá 
abençoar as famUias brasileiras. 'trazer
lhes a. · paz, a doce paz Gão suspirada e 
desejada não som.ente pelas nações co
mo tambem pe)O's muitos lares que vi
vem em guerra e desliarmonla. "Glo
ria. a. Deus . nas Alturas e paz· aos hO· -
mens de boa vc•ntad..:,". cantaram os.Al1-
Jos nos camp(l5 · de Belem, e os homens 
modernos nãu s[i.o de boê vontade .•. 

E no m\L-.do infantil, · como ,é que lie 

vtve o Natal? ,Como é triste e frio _de 
e'1eva.ções sobrenaturais . o Natàl dM 
IJrlanclnhas inocentes! um· Natal tam• 
bem sem Jesus e sem Preseplo. Esse es
tupido entrujão que a. Maçonaria bati• 
zou com o nome de Papá-Noel . se apos- · 
sou dos corações das crianças_ e varreu• 
lhes toda idéia do Menino Jesus. O me• 
nino de hoje não fala · mais do 

'Filho da Virgem -Maria, não se lembra 
do grande e !nsondavel mlster!o que o 
mundo cristão comemora hoj-~, não quer 
saber de nada mais, senão deste. estran~ 
gelro de barbas longas cobertas de Íie• 
ve (o menino braslleiro que nunca. viu 
neve em sua vida!). do Papá-Noel, que '
lhe virá trazer os belo• presentes . a que 
suspira. o seu coração. E a menin.a é 
do mesmo feitio. Sua cabecinha está. 

· cheia de mil historia que ihe con• 
taram sobre o Papá-Noel, e· não ha. mais 
um Jugarzlnho .para. a tão bela e lru;tru
tiva historia. do nascimento do Filho de 
Deus, dAquele que diria um dia - "dei
xai vir a. mim as criancinhas i,;?r que 
deles é o Reino dos Céus". Decedida• 
mente, estamos vivendo em um mundo 
de grandes e profundas transforma
ções de idéias. Um Natal sem Menino 
Jesus! Natal do Papá-Noel! Crianci
nhas que vão deitar-se pensàndo no ve
füo barbudo, tendo sonhos · horr!vels, 
sem que lhes passe pela mente a menor 
idéia do Menino Jesus. 

Neste Natal de 1944, vamos ter mais 
criterio c mais . senso cristão! E a re
f onna deve partir do ~elo das familias 
catolicas. Se as crianças de hoje · não 
têm mais um Natal como devia ser, se 
pa,,sam por_ todo esse santo tempo sem 
noção algwna de Cristo' e do seu· nasci• 
mento, é por que suas mães as chamam· 
ao regaço materno para falar-lhes o sen
tido desta festa e explicar-lhes b grande 
m!sterio - que comemoramos no dia de 
hoje. É daqui que se ha de partir· uma. 
santa 01:uzada contra o. natal de Papá• 

· Noel o Natal dos cristãos' é o do Me
nino Jesus, e querer substltul-10 p01'. ou
tro é :,!mplesmente ,ridlculo e profunda
mente anti-cristão, l!!, numa. só palavra, 
paganismo, e paganismo bem dosado e 
saturado ... 

Natal festejado no ambiente sagrado 
dà. familia com o Preseplo bem· cristão, 
em torno do qual todos vão pas.5ar a 
noite em santo e rellglÇ>So recolhimento, 
em uma atmosfera de paz e de união. 
Fora ,tudo que vier perturbar esse doce 
recolhimento. Portas fecl:iadás . ao guin
chos dos "jazz-band" aos sapateadoo 
dos bailes e· saraus mundanos e pecami-

. nosos I O Natal é uma festa religiosa 
e profundamente religiosa 1 • 

Portanto, fica aqui o · nosso apelo nes
te, santo Natal de 1944: Fàçamos um 
Natal melhor e ma!.s criBtãO j 

Sibila, se devera recorrer pa.ra- obter 
salvação. Virgilio conta. em versos 
harmoniosos e com as. mais graciosas 
imagens, o nascimento· eminente· de . 
·um príncipe, filho e cone.ida.dão dos 
deuses .. Vê em sua honra o globo ler, 
restre ab9.lar-se _em seus · fundainen° 
tos, a terra, os mares· e o . ceu:. como-_ 
verem-se· e -exultarem de. alegria· sau~ 
dando ·a era nova. . . 

'Estas ,aspirações se: fazem ·sempre 
mais gerais; e tacito ooino Suetoilia 
falam' dá pers,uasão comum (j)1e, se
gu!ndo uma tradição antiga ·e cons· 
tante, 0 Ori_ente conquistaria· o Oci
dente, e que, homens vindos da· Ju, 
déa estenderiam · seu · domlnio ao 
mundo inteiro. 

·ooNGRESSO . EUCÂRISTICO 
NO URUGUAI 

Foi. celebrado solenemente em ).\le• 
lo. no Departamento .do Cerro ~argo, 
o·_primelro Congresso Eucàristico, da
queia Diocese, _coin a particlpaçã.9 de 
5.000. pe-regrlnos, _ com, a· asslstencla 
de todo . o Ei;,iscopadp Urugaio, do 
Snr/Nuncfo Apostollcó nó. Uruguai e 
do Ex.mo. Revmo. Dom · An®iio La· 
tera, Bispo de Petotas. 

BElENl VlSTt\ 
PO-ft) UNl PE'ftEGft·l-~lô 

Eatraimoa do livro ''No País de -Cristo" 
_do R. P. ~saio. Al•et 

Eis-me, em Bc.ttiéem ! A cidade es
tá . edifica.dá ,ent anfiteatro; sobre 
duas colinas pedregosas, em m~o 
das montanhas . calcareas de Judá e 
5Urge à: v:sta, como .uma flor perdi
da entre as areias do déserto, como 
um retalho de paisagem galiléa no 
seio· da adusta região ju\la!ca, ~erca• 
da de váles m!nusculos, -fertilisslmos, 
plantados de arvores· e de vinhas. 

A CIDADE 

·Nadá tem que a distinga, hoje, a., 
não serem os seus monumentos cris
tãos e alguns belos edl.fi.cios moder~ 
nos dealbados a cal. As· suas ruas es
tre:tissimas, sombrias e irregulares, 
e o 'seu casario agrup.ado, de tetos 
em terrassó, imprimem-lhe o cunho 
caracteristico das cidades . do orien
te .Os seus habitantes, cristãos- e. 
:mouros, são . tipos apollneos, duµia . 

. estetlca impecavel, modelar As mu• 
lheres de Bethléen trazem, à, mo4a 
egipciA, os filhos sentados aos hom, 
bros. A pureza dos ·costumes ·é pr~ 
ve:rbial em Bethléem: a c:dade é o 
centro mais cristão de toda·a Pales
tina. A grande maioria. -da· sua iio• 
pulação é catol!cil.. 

Os mlnaretes das mesquitas, de ri· 
gldos perfis,· e o cam_panario quad,a• 
do da igreja de Santa Catarina, ·avul
tam por entre os ed!r!clos lrregula•· 
res de janelas" altas, ' 

A grande ·e mais. desenvolvida in• 
dustria bethlemltá · é a dos trabalhos 
de objetos religiosos em naca vindo. 
do Mar Vermelho. 

A· cidade está· ·isolada:. de todos -os 
lados por vales pr,ofundos. · 

VALES E CAMPOS 

· o vale do melo, que tem o nome ~e 
oua.dy-el'.Karroubeh, desce em só':31· 
cos que sustentam a terra, apreseJt· 
.tando o aspecto de· um anfiteatro en•· 
tresachado e coberto todo -dê vinhas, 
de oliveiras, dE)" (!guefras, de amen
doeiras e de ·alfarrobeiras, de cµjos 
troncos. os primeiros sões da prl~a-. 
ver!!, faziam brotar já gomos; fron• 
des, e hastes verdes, lustrosas, -v}· 
drentas, sadias e vlvazea, pujantes de 
seiva. . \ 

Ao fundo,· avista-se o Campo de 
Booz, onde Ruth, a Moabita, .veiu res· 
pingar; · . 

As _searas .novas. renasciam ai jéi,, 
desbordantes de auspiciosa !ecundi~ 
dade, sob. o sol resplandecente. Por 
entre -as gavelas enfloradas de pe• 
nachos de treV'o novo, ruiam as pà
. po!las escarlates e gizazea'Vam no ar 
as cigarras . enchendo tudo coni a ce· 
ga-rega dos seus ruidos .. 

Adjunto, ve-se ·ó pequeno' monticu
lo, por sobre o qua,l assenta a ladeia 
de Beith-Sahour .- a aldeia dos Pas-
tores. __ 
: Os hórtos que circunc!ngem · esta 

povoação, r-epovoam-se modern_amen
te de-arvores novas, de ramaria fran-
jada e variada, , . ' 

Ao longe, avista-se o deserto de Ju• 
dá; estendendo-se até a.o- Mar Morto, 
com os seus .montes sucessivos; 
cheios de fragosidades e -de bravezas 
se_rr~nas; se'V'eros, . calvos, .lngrpmés,. 
arenosos e· quasi sempre esterels,. se
melhantes· a montes de cinzas parda· 
centas· brochádos, aqui e ail, .de tin• 
tas ·amarelas e·das manchas verdes e 
raras das giéstas e dos c_odeços. . . 

Apenas por sobre t'les 'pas<lem hcje 
os rebanhos, .tosando· as pequenas 
hervas, marinhando os primeiros re
bentos que germinam d<'pols da. gue-· 
da. das chuvas da primavera. 

Os pastores q,u~ vigiam. os gados 
aparentam, aindã, os mesmos que 
sarpdaram o-nascimento ele Cristo! 

Assentam-se eles so)?re as .pedr~s, 
nas arestas dos alcantis frag!)sos, nos 
pendores abruto11 das colinas, sopran
do e tocando as suas agrestes ·ave• 
nas· e frautas pastorls, lançando aos 
echos das montanhas os ·queixumes 
da . sua· dor, · cobertos, apenas, com 
um longo véu preto, uma pele· de car
neiro sobre os ombros, os pés nus ou 
<ialçà.dos com misera.veis sandalias e 
um éàjado de earvalho ou de 'sicomo-
ro na mão/' · 

Fóra dos muros dá cidade, para. 
Oeste, · 1Eiyan.tam,se algun!J . ef}iflcios. 
europeµs de con_gregações religiosas, 
vastos e regulares, entre os '.quais se 
distingue a Casa do Noviciado, no 
Oriente, dos Irmãos da Doutrina 
<::ristã. 

"HORTUS CONCLUSUS" 

À distancia d'uma hora, de camil)bo, 
aproximadamente, do HQspiclo Fran
ciscan9, visita-se o vale que na Es
critura, ·no Cantico doá Cantlcos, esse 
dellclçiso poema· de amor, rescenden
do os perfumes dó cinamomo e do 
nardo,' tem o nome-:de Hortús Conclu• 
sus - Jardim Fechado. Cant. _IV, 12'). 

Nada tem ele, hoJE>, digno de. men, 
çãc:~. l!;stt ~ncra.:v~d~ ~, twillg --4~s 

montanhas circundantes e i'esume-s~ 
em pequenos quintais de -arvores· fru
tiferas, -cultivados por algus arabes 
miseraveis. • 

Sómente ali a. paizagem, humida e 
verde dumg;. grande melancolia siln· 
patlc;, '_ d uni· encanto prof\tndamente_ 
penetrante,· é clieia de doçura .e de 
beleza. Tabole!ros de flores adoran
tes. e ·de papoilas sorridentes 'tape
tam -o solo. Por entre os. 'mlrtos .e as 
nioita.s de' açuéénas; ·à sombra frésca 
·e . copa.da . das ·viçosas arvoJ~, -gor: -
geiam .doêeinente as aves canoras. 

.Ainda hojê o Hortus Conelusus é' 
regado· pelas .aguas eittravasadàs ,dos · 
celebres Tanques ·de. Sàlomão, ·que fi• 
cam na . encosta da montanha proxi-
ma: · · ·. ·· · . · 

Do çiutro lado do Hortus Conclusus, 
P\lra, Oeste, na· .· vertente da serra, 
vêm,se, ainda, os fund_amentos . e a~ 
sµbstruções de. uma antiga cidade. 
(f. Religiosçi 'franciscano .que me 
acompanhava, . a.pcintou-ine lá . umà 

-caverrui.: onde Sansão, segundo é trá· 
.4iCão, se ocultou, _fug,indo aos Filis· 
teµs. (Juizes, XV, 8). 

OS -TANQUES DE SALOMÃO 

Eu vi, ainda, os.· Tanques 'de Salo-. 
Jnãó~ alimentiidos·. pelas aguas flu· 
vla:s'' .e· pe\a.. agua. da. Fonte Selada ~ 
Fons 'Signatu~, que os Aràbes cha
mam hoje Ras-el-Aln, a mesma . que 
Salomão 'com».i.rava ·à súa amada, e 
a qual se· ·desce ht>Je à_ -luz de uma 
vela. Os T.angues· são três e toç.os de, 
largas proporções •. O. d.o ·extremçi ·fur.
do· esta~a. ,.che~o- de :_agtJA. ,Dizem <i\\,& 
tem dezesseis metro.s'de pr.otundtdit· 

.de. Os arabes nadam nele. Na!I súks · 

.margens rãs mostruos~s. . .coaxam a.fo
nicàmente, ocultas wr entre as vege
tações qu.e -as .. revestem. Os asfode_Jo.s 
e os càlh_aus. ·sãó hoje. o unico· orna-
mento circundante. . . . . 
.. E todavia outrorá belas àrvorei(or
namentais cresciam a1i cobrindo o 
sólo é :às águas dos Tanq~és de sua
ves e dellclósas. sómbras. A d'esola
çã.o da- morte estende âgor.i, ali o . :teu . 
manto 'timébre;. toda.à as' pedras da• 
quales. magnlficos mõnumentOs· estão 
careaâas ·_ à -carcomidas. ÂIÍ rapoza.s 
da.s montanhas . i>rqxlnia,s,; tão nume
rosas ,aindl!• hoje 'como.,nos tempo11 J>l· 
·bllCQ!!, vêin de11iJédentar-~u nas ~guas 
dag_ueles Tanques •a horas .mortas_ d,a 
noite, estrangando as· v!nMs dos àr· 
redores, como ncis· dias ,d() ;Esposo dos · 
Cantares -.· '.Cáplte' vulpes parculas 
quae de moUuntur vlneas., (Cant. II 
15).. . . . . . 

Aqueles Tanques foram mandados . 
construir ,por' Salomão, a. fim de ser 
-conduzld11, dali. a agua a Jerusalem, 
ao templo suntuoso que ele· . tlzeri;. 

, construir· no alto do, Mórlah. (Ec; II, 
6). 

A·agua chegava 'à Cidade Santo por 
sobre -um :aqueduto soberbo de duas 
leguas de . extensão. Ainda hoje se 
vêm_ grandes -,péda~os desse· aquedu• 
to. 

;;RUI_NAá• 

A Fonte Selada. encontra-se algmli 
tanto acim;i dos_ Tanques, a peej_uena 
distancia. Hoje. tudo- àli _é triste, es; 
petraI, -respirando- fundá melancolia.. 
O terreno clrcunjacente- é seéo- e 
adiisto e a_s róéhas são crespas e fen~ 
dldas, cóB;IO que requeimadas pelo fo· 
go do céu; . Só, se vêm rulnas e es
coni broe, por ·entrê os quais germi
nam· as digltalis venenosas e flores· 
cem.:-as papoilàs _ soporiferas ! 

Aqueles . eram; ,_todavia, os 1ogares 
-de delicias do maior dos reis de. Is
rael, o ilustre, rico e sabio Salomão, 
que ali. IJ)andara ·construir· um pala
eio, -chania,do 'liétam, c,ercàdo. de fres• 
cos e -mimosos ·jardins, cufa. beleza 

. e ·formosura e,le. me-smo. celebra nas 
pagi~as ·do. seu livro dos Cantares. 

Para, ali :vinha . o·- monarca jerosoli• 
mitario: ·nanar,. gosando os momentos 
de oeio q11e lhe permitiam os deveres 

-indecllnav~s do seu oficio de rei. 
, Ali, R9boão, seu filho, fo_rtifieou 

mais tarde "t~ma .cidade do mesmo no-
me! .·(2.Pàr .. XI, 6). . . 

Ao. lado da Fonte Selada, erguem
se ' ainda hoje, ·os ·grossos muros 
ameiados de um vetusto castelo me
_dieval ali levantado pelos .Cruzados. 
Tem o nome- de Kattl.at•el-:Bourak •. 

A poucos passos, avança para,o. Sul 
a. · estrada 'de Hébron,. acàbada. em 
1888, . . 

Eu pude seguir, ainda, esta estra• 
da a cavalo,· na distancia aproximada 

· de legua é meia, segundo:· calculei, 
.Ah! mas atravez daquele vais. mon• 
tanhosó e deserto, eu a.penas pude re· 
construir na nilnha fantasia a memó
ria das· florestas· cerradas que co
briam outrora o solo; · à·· dirélta e à 
esquerda, e que ocultavam por eritre. 

-as 11uas -verduras as cidades fillstéas 
de Adorarm, Ana1>, Shochoh, Juttah, 
Eslltemoa, Anlm, Mao~, Carinel,; Ra.
~h; :-~e~·Z11r, · ª_g ç_"-elµ-1 · peJI!,. l!Atª 

OERAÇõES 

Pregando e Martelando· ••• ---------,.------------,--, 

N T A L 
Pe;, A$canio Bran'dão 

. . 

. .H v~te _ Sjculos, ha, ~il novecentos e quaréntà e. quatro anos se con- · 
. tam· os d1as por aquele dia memoravel em que na gruta de Belem nasceu 
Jesus .. Só isto seria o maior dos'oargumentos a maior apologia da vito
ria de Cristo Nosso Senhor . através dos séculos e das gerações, que· se 
sucedem. Que: homém, qué rei, que sabia, que genio, conseguiu tamanha 
gloria· e enchéu :tanto, as paginàs da historia e _a vidá dos seculos? Des
_de. que nasceu em :Selem, _Jé;ms, de tal modo se fez o_ centro e a pedra 
al).gulat .do mundo, que a humanidade não pode mais . viver sem Ele; e só 
com Ele, e,riEle pode subsistir a civilização. Et Verbum carn factum est •. 
'- E ó Vérbo se fez" carne! ·Eis o maior fato, da Historia. O Natal de Je
sus é o Natal da civilização, é. um novo mundo que surge! _ Naquela noite 

· gelada de inverno, numa estrebaria· ptiseravel de Belem, entre Maria, po7 
brezinhà e hUll'lilde filha de Daví, e· José, carpinteiro obscuro; entre do1s 
peregrinos enxotados de porta em porta e recolhidos i.uma gruta de in

. vemo, refugio ' d,f? bestas, qÚem diria ali se estava decidindo a sorte da 
Humanidade inteira e aquela noite marcava o . inicio de tuna era· nova! · 

:Et Verbum caro factum est - E o Verbo se incarnou! Deus se fez Ho-
mem! Nasceu 'de uma virgem! · . 

Christus natus cst nobis! ...,. Cristo nasceu e nasceu por nós e para nós! 
Gravemos. bem as expressões do Evangelho! . Por nós. se il:Jcamou e para 
nossa salvação étel'lla - Rezamos no Credo solene da Missa: Et propter 
nostram salutem descendit de coelis. Et. Incamatus est de Maria Virgine, 
Et Homo ··1act~s est. E pela nossa salvação, desceu dos céus e se encar-
nou em· Maria Virgem e se fez Homem? · 

· Deus se fez. Hóme111, Deus se fez Nosso Irmão, Deus se encarnou e 
Deus nasceu! Que misterio de amor!. Este.é o mist~rio ciue nossa alma 
comovida celebrá cada ano nos esplendores -e nos encantos · das festas do 
Natal. · C~ntemos com os Anjos: - Gloria in excelsis Deo et in terra 
pax fiominibus bonae voluntatis - Gloria a Deus no mais alto. dos céus e 
paz na terra aos homens de boa v~ntade! 

Paz! Boa Vontade! 
O'. Menino· Jesus, o ·mundo, o mundo· redimido no Cal vario, pelo san-

. gue . Divino, esqueceu Vosso Evangelho de caridade· e não conhece mais a 
paz! Nascei de novo; ó Jesus, em tantos .corações humanos, e o cant}co.,. 
de vossos Anjos da gruta de Belem encontre um eco nas almas: Gloria 
Deus e paz aos ·homens de boa vontade! ~ Gloria -Deo, pax. hominibus 
bonae volúntatis! Venlia a paz,- do céu e venha depressa!· O mundo so-

i fre meu Doce Menino. Jesus, sofre demais! Seja o ultimo Natal em que 
· os 'homens ainda recalcitrantes de·má vontade não querem ouvir, o can
-tico dos Anjos da gruta de Belem! Ultimo Natal em guerra!: Ultimo Na
tal em meio de sangue e deJama, ultimo Natal de tantas lagrrmas de sau. 
dades, gemidos de· pobres ,niães, suspiros de sold_ad?s .exilados, gr~tos de 
angustia de tantos e cruels martires! Meu D:'1cissrmo Jesus Memno da 
gruta de Belem dai'-nos :a paz! Ou melhor, dai-nos homens de boa von
tade! O mundo, no dizer de São. Leão eilv!!_lhece("senes~ente mundo") 
envelhece nó- pecado,. na sensualidade e no odio. Um Deus se fez menino 
·para rejuvenescer a terra! Vinde, Jesus, salvai-nos, rejuvenescei, fa
zei. este mundo envelhecido, caduco e miseravel,. este ~undo que vos es-
, queceu e nem .sabe como se salvar e como ha de achar à .P:=tz! Gloria. in . 
excelsis Deo! Gloria a Deus nas alturas! Et pax ho1W111bus! - Srm, 

. venha . a paz aos homens! 

NATAL NA 'PENITENCIAIDA no, ESTADO 
l;'ara solenizar . o Natal de. Nosso se~ 

nho:, o Revmo. Pe. Alencar, dedicado 
Capelão ela Pen!teric,larla do Estado, or
ganizou. um programa de. solenidades 
re1!glooas e conferencias. 

)!; Ó seguinte o· programa das i;olenl
dades que se . realizarão naquele esta
belecimento -penal: 

·J:>IÁ 16 - As 18,30 horas - Hino 
Eucaristlco pelos sentenciados e con
gregados Marianos !... Terço '- Inicio da 
sel'ie de conferencias: de ·caráter J!tero
rellgloso, com as&lstenc;!a . dos senten
ciados e representação da, Federação Ma
ria.na de_ São Paulo .. e Congregações Ma
rianaa. do Liceu Sagrado Coração de Je
sus - c11nt!co ftna,t 

DIA 17 · - As 6 30 horas -: Missa re-

zada pelo Revmo. Pe. Agostinho Méndi• 
cute - Sermão ào Evangelho, 

As J,$,30 horas - Hino dos Marianos 
- Terço ,_ 2.a conferencia pelo Revmo. 

Assistiram os sentenciados. e uma'- re'." , 
presentação das Congregações Marianas 
de Sta. Terezlnha e de Tucuruvi - Can• 
to final. . - . 

DIA· 18 - As 18,30 horas - canto 
- Terço - 3.a conferencfll., com assis
tencla dos sentenciados, e representações" 
das . Congregações Marianas 'de Sa1,1ta:nJ1, 
e Nossa. Senhora da. Salette .;... Cantico 
final.. 

DIA 19 - As 18,30 horas. - Canto 
- Terço· - 1,a conferencia, cÔin assis• 
tencia dos sentenciados e representan
tes dos Vicentinoi - Canto final -
Surpresa ·vicentina. 

256 SE.ITAS! 
Disseram-me outro dia que uma 

pessoa catoli(la -passou para o pro
testantismo. Perguntei imediatamen• 
te: -,-- para que seita? 

Aqui está.um problema insoluvel pa~ 
ra o protestàntismo e somente quem 
não reflete podé descura-lo. Será in
diferente pertencer à .Igrja._ Presbite• 
riana ou à Igreja Adventi_sta, ser· ba• 
tista ou luterano, cientista ou meto• 
dista? Os "crentes" procuram ate
nuar esse mal, insepara vel e, enràiza
do no seu sistema de livre exame, 
apontando talvez um numero maior 
de.fàmil~s religiosas na Igreja Catp
llca. O refugio vão e Ignorante bem 
demonstra O desesper,. de causa dos 
protestantes .. Eles sabem, pelo menos 
deveriam saber; se quisessem ter 

gloriosa que Judas Macchabéu ai sus-· 
tentou cont}'.a Lysias, (1 l\lac. VI, 33, 
55) Halhul; Liph, cheia de recorda
ções de David, ·c1 R. ~XVI, 12) & va• 
rias outras! Da grande estrada, que, 
de Jerusalem. ia até Petra e até ao 
Egito, nem ·vestigios se vêm já! Ape
nas . se pbservam, ainda, algumas 
g1·andes pedras que a calçavam, atra
vancando o•ca.minho! 

Nada ha mais a visitar em Beth• 
léem. O peregrino vai ,ajoelhar-se pe~ 
la ultima vez junto da Créche- vene
ravel do Salvador do mundo e reiira
se, uepois, da llustrE! cidade, dizendo• 
lhe para sempre o seu eterno adeus, 
S'em que lhe atravessem o coração cs 
espinhos de uma pungente saudade. 

Apen«s a recordação do berço in• 
fantiJ dà Jesus permanece D,_\ sua 
memor.!a. 

A sorte, porem, -do 'l)eregriuo . é, 
s.,empre, a de uma continua e inln• 
terrupta despedida a tudo quanto 
prende e càt!va o. seu coração! .. , 

Que. fazer, pois? Voltar novamen
te junto do Santo Sepulcro de Cr,is
to, a fim_ de, alcançad!s todas as gra
ças espirituais dos Logares Sant9s, 
preparar-se. para· a despedid~ cJ.erra
deira da santa Palestina, onde mor
reu aquele . Senhor. que o peregrino, 
não podendo encontrar jâ na terra, 
deve esperar vér, contemplar uµi dia 

· n~ 1:!U!! glo.r~ ~tern~," 

Pe. 'Agnelo · Rossi 
lealdade,' que franciscanos ·e. jesun:ll!l, 
dcfminicanos e beneditinos'° etc. ad• 
mitem o mesmo Credo, fazem identi~ 
cá profissão de fé. Ora isto não · su• 
ced.e com as seitas protestantes. 
· . O Anuario das Igrejas · Protestan•· 
tes dos Estados Unidos do Norte traz 
as estatistlcas de 256 seitas evange• 
licas, existentes naquela republica 
norte-americana. 

"O Estandarte·" (20-2-1944), eia. 
Igréja .E>resblteriana_ bidependente, 
uão conseguiu conter seu desap·ontà.· · 
mento: . 256 seitas! Como vemos,· é 
mmta coisa.· O cristianismo, na· Amé•. 
rica, apresenta-se extremamente· Pi• 
vidido". (O grifo é meu). 

. Dessa fragmentação de' "cristlanis• 
mo" o que pode caber. a cada seita?. 
Um Cristo fragmentado e dividido 
não é o. Cristo dos Santos Evange• 
lhos.· Conquanto o protestant!sJllo 
verse sobre Cristo, não é· a relig!ãQ 
de Cristo, mas a. religião forjada pe, 
los indivíduos, pois que livremente 
cada crente pode interpretar a seu · 
sabor, .a Biblla, em tese, se tó~ar ur4 
fun.dador d!3 uma nova seita religiosa, 

Não Desperdice! 

Deposite suas Economias na 
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. TOLERANCIA E INIOLERANCIA 
Os reformadores temerarios costu

rnam ter uma dupla atitude, em rela-
' ção à Igreja. Uma consiste numa os

tentação vigorosa de convições C<L· 

tolicas; a outra, é um espírito de cri
tica e de inovação, que se estende 
a todas, ou, quasi todas as manifesta· 
ções da vida catolica. Desta segunda 
atitude, dá claro testemunho a se
guinte passagem da Enciclica de Pio 
X contra o "Sillon ". qiii:i estamos e~
tt{dando: "Pois qué! Ha quem ins-

. 1ifre à vossa juventude catolica e eles• 
confiança para com a Igreja sua 
mãe; ~usina-lhe que, decorridos J9 
seculo,.s ela ainda niio conseguia 
,constit~ir no mundo, a sociedade, so
bre suas verdad<Jiras bases; que ela 
11ão compreéndeu as noções sociais 
da autoridade da liberdade da ignal
<hide eia fratJrnídade e da' dignidllr]e 
11m11~na; que os grandes 13ispos e os 
;grandes monarcas, que criaram e !fto 
gloriosamente governaram a l<'ran<;a, 
;n/io souberam dar ao seu povo nem 
a verdadeira justiça, nem a verdadei• 
·1·a. felicidade, -porqúe eles não tinham 
o ideal do "Si)lon" ! 
· Depois que se ·~ê esta pasag,im, 
tem-se a i!npressijp que· o •·smo11" 
,é1;a um movilnenLO abértamente anti· 
clerical formalmente anti-c:atolico, 
,e:,:plicitàmeute revolucíonario, que ~e 
lev.antara na Fran1:a com ;i ti11alida
de d~clarada de destruir · a lgrcja. 
Nada· disso, porem. Todo o perigo cio 
•• Sil!ol).", que motivou a solicita in
tervenção da Sta. (,é, consisitia na 
sua ii.parencia fulgurantemente cato
lica, na sua ostentação de entusias-
1110 pela Igreja, Enfim, o "Si!,on" 
qui:iria si:ir - mais catolieo do que o 
Papa. Isto se patenteia, na continua
~ão da Enc\clica : 

"111as então que devemos pensar 
<le· sua ação n~ Igreja, ele, cujo cato· 
licismo 6 tão pont.,agudo que por 
1na~- um pouco, quem não abraçasse 
a· sua causa seria a seus olhos um 
foimigo interior do catolicismo, e na
da teria compreendido do Evangelho 
,e de ,Jesus Cristo? Julgamos co!ll'e· 
11iente insistir sobre esta questão, 
~mrque foi precisamente seu ardor 
catolico que valeu ao "Sillon", ines
mo nestes ultimas tempos, preciosos 
encorajamentos e. ilustres sufragios. 
Pois l}~nl! Perante as palavras e os 

' :[_atos, somos obrigados a dizer qnc, 
€ll) sua ação como' em. sua dotltrina, 
o • SiHOll" não é agrada vcl · à Igre
ja." 
Em outros termos, 0 "Sillon" qu1z m
feudar a. Igreja, o "Sillon" quiz mo-
11opolisar o catolicismo, o "Sillon" 
quiz ser o genuíno representante e 
arauto do espírito e da doutrina de 
·Jesus Cristo. E, no. entanto, o "Si!• 
lon" estava Longe de possuir este es-
1iirito: e està-·\foutriíia. pois o que 1,le 
,chamava catolicismo não coincidia 

igualitarismo em suas diversas ex
pressões (que é o que frequentemen• 
te se designa com a palavra demo• 
cracia) é abertamente contrario ao 
ensino da Igreja. Não foi outro o mo• 
tivo da condenação elo "Sillon", que 
pregava um completo igualitarismo 
social, político, oconomico cultural e 
até religioso, como já t~mos visto, 
e continuaremos a ver. 

"Ora, é o caso do "Sillon" o qual 
do fato, em favor de uma f~rma po'. 
tilica especial, comprometendo a 
Igreja, divide os catolicos arranca 
a juventude e mesmo Padr;s e semi
naristas à ação simp!!jsmente cato
lica, e desperdiça, em ·pura perda, lj.S 
forças vivas de uma parte da nação. 

"E reparai Veneraveis irmãos tlll· 
ma extranha' contradição. É pre

1

cisa• 
mente po1·que a religião deve domi
nar todos os partidos, é. invocando 
este principi<' que o "Si11on" se abs• 
tem de defender a [greja atacada. 
Certamente, não foi a Igreja que des
ceu à arena politica; arrastaram-na 
para lá, e 1iara a mutilar e para a 
despojar. O dever de todo catolico 
não consiste, então, em usar elas ar• 
mas políticas, que ele tem à mão 
para defende-la, e tambem para' for~ 
ç:ar a política a ficar em seu domínio 
e a não se ocupar da Igreja, para lhe 
dar o que é devido·/ Pois bem! Em 
face da Igreja assim violentada mui· 
tas vezes se tem a dor de ver ~s sil· 
liouistas cruzar os braços, a não .seL' 
que eles achem vantajoso .defende· 
la; vê-se-os ditar ou sustentar 11m 
lH'ograma que em nenhum lugar nem 

· no menor grau revela O espirita ca
tolico. O que não impede que e11tes 
n.1•smos homens, em plena luta poli
t1ca, sob o golpe de uma pr.ovocação 
façam publica ostentaçã0 de sua fé'. 
Isto que quer dizer, senão que ha 
dois homens no sillionista; o indi· 
viduo que é catolic,o; 0 sillonista, ho
mem de ação, que é neutro?" 

Assim, aparece bem nítida 4 ati
tuda destes falsos refonnadorei;; to
lerantes para com os inimigos da , 
Igreja, são intolerantes para com os 
verdadeiros catolicos, que nã0 que• 
rem seguir os seus desvarios. 
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PROBLEMAS, REALIZAÇOES E IDEAIS 

MIGALHAS • 
A santidade é a umao íntima, estreitissima, da vontade hu

ma1rn e da vontade divina, no c1risot da vida interior. E' 0 tra
balho da purificação 110 cadinho da. penitêlicia, donde haja d.e 
saír, mais puro e mais brilhante, o ouro. do amor divino. 

• 
Todo sofrimento que vem de Deus ".""" e vem scmp1:e de Deus, 

quan.do não se origina de culpa nossa - se ha de aceitar,. si não. 
com alegria, certamente_ com gratidão. 

A alegria na tribulação, que é uma recompensa da o-raça, 
não depende de nós. Não asim o reconheciine11to, que estã sem~ 
pre em nossa mãos. 

"ACÃO CATóLltA N& SEIIIO" 
Els o titulo interes.w.nte da 2.a .Car. 

ta Pastoral do Sr. D. l'rei Henrique 
Gollard Trindade, Bispo de Bonfim, no 
inte1·lor da Baia. · · 

Cheia de conceitos judioiosos; como é 
ocioso afirmar, tratando-se de uma 
l'astoral de um Prelado da Santa Igre
ja, nela respingamos alguns ifplcos, que 
nos parecem uteis aos nossos leitores, 
poi~, sobre servirem para um julgamen
to desta zeloi;a Pastoral, 1oecordam ver
dades fundamentajs par.a todo aposto-
lado. ' 
. Assim se e;,.prÍllle ~. ;E:i;cia., dobre a 

FINALJDAPE DA AÇiiO CA'l'OLICA 

"QuL,, sem duvida, o Santo Padre 
opor às celulas qo bem, da verdade, da 
virtude, que, formando um organi11n10 
perfeito em Jesus Crlsto, fossem de mol
de a tudo e a tpdoo nElc absorver,. sem 
aniquilar; a Ele submeter, sem· av~ltai:; 
e fazer que por Ele vivam; sem perderem 
a sua perspnalldacfo. A A, C. l).áo deve-
1·i11 ser, apenas, mna. (iisc1plina. a. mais; 
para os Seminarios, colegios catollcos, 
círculos de estudos e salas, de co.nferen• 
cian, 9u um assuntQ a mais, par11, pre,;, 
ga,ções e para a impreI)lla. Se ai está. 
em seu lugar, como materla de estudo 
e. de divuiga,;Ao, é para que daj iiaia, 
trnnsformada · em pratica., para as fabri
cM, repartiç~. quartéiil e academias, pa
ra o.s campas e para os lares, onde vai 
1·eallzar a 11ua mi.ssão, esJ)l),lhAndo o bom 
odor de Cr!.sto e para Ele lucrando as 
almas e a.s mstituiççes "'. 

Para tanto a A. C. exige formação, 
Primeiro estqào e otação, depois sele
ção nas associjl.Ç(íeS aqxUia1'es . 

is'l'UDO E OR49AÓ 

•• ~re.mO!l <> cuida.do e a dillg~ncla. 
pe1·severanw, a.maàos filhos, de, estud.ar- . 
mo11 e ens!Iw-r~ o catecismo, os evan
gelho& e epistolas, a . Uturgia. . da mtw1, 
e !f!ls !18,Crat_nentoo, a . hl:lliOrla d.a lg,eja, 
os documentos poutificios. .. ll:ste · e.5t4dõ 
11/í.O i;ó fomeceÍ:á ma~1·ia parâ, ll~a, 

oração; conio tambem . seJ:á a melllor 
p1-eparação para a. ~o.ssa vidà. de ora~ 
ção e o ambiente" próprio, para que ela 
seae. desenvolva e atin,J.a gra.us bem eleva• 
dos;, aos quais, Deus Nosso, senhor. quer: 
conduzir as almas puras, humildes e 
a.posbollc:aa. - Este estudo e este ensi
no., em clrculo.s. limitados e perante audi
tor1os especiais, por exemplo, nas reu
niões das diversas . M$0C!a.ç/ies, Óu nas 
devoções à tarde, etc., serão: feitas. de 
tal: modo,. simples e. pratico, que, ins
t1·uindo,. desperwm verdadeiras. voca
<;õts. para a: apostolado." • 

SELEcÇAO; NAS AA. A:A. 

"Lembramos· o ensinamento do santo 
Padre, que são estas· associações - 01,
dens Terceiras, Apostolado da Oração, 
Congregações Marianas, · Conferencias 
Vicentinas, etc. - que. devem fornecer 
o:i melhores membros· da.· A. e; '--,. :S; por
tanto, de lmportarrciit capital' a dire
ção destas entidades religiosas:· obser
vancià. dos e.st.atutos; forlllaçâo; _ piedil•
de, Compreende-se; então, o alcance 
dos retiros espirituais, feitos; sempre, 
quanto ~sive!, para pequenas turmas. 
E mais do que isto, se· compreendorá· a 
necessidade · dt\ comunhão frequente, · 
fonte insubstitulvcl do -verdadeiro. zelo''; 

Esta !onr.ação, mediante· retiros, exa-, 
me de conscicncia, etc. s. Excia;. em· 
outro top!co desta. mesma Pastornl, tam
bem o quer·para os já membros da A· .. e:. 
Depois de salientar que a.· A. 0. deve
rá congregar pouco.s e escolhidos ele
mentos, !nslate s.' · Excia. sobi'e a for
mação segmido este metocio: 

ACiiO tATOLICA E VIDA INTERIOR 
·-~ -

··f' O homem é uma criatura tiratla do 
l!'.ada; sem a assistencia da mão de 
JIBus não poderia sub:,.istir, e sem o 
coillcm·so divino nada poderj.a faze_r. 
É um pecador que assinala a sua v.i: 
da. com pecados e q~feitos, .e gue 
mmca será perfeito si ·não viver 11ª' 
gt,'l.ça e .am!z_ade de Deus e nela per
sev erar até ao fim. 

fk!,rá já humilde quem tudo isto .co· 
nheÓe? Nésse caso, to.dos os "erda
defl•os cristãos ::ie:riam humildes, pois 
as :iuenciona.das verdades são dóutrl· 
na °' uta do :cristiaJlis.mo, e por Jsso 
verdà.Jes que todo o cristão tiim .de 
crêr ft l'memente. 

Mas .uã0 é al!Sim: esse -conllecinten• 
to não_ ,~ à lµunild(lde, é antes ,a, sua 
raiz e · fundamentb. Só g.uando o ·CO· 

ração <,.u a vo~tade aprovar, aceitar e 
se subn 1eteL· .a ta.l con.I1ecimento, e 
em con~tc,.:q_uencia -mantiver nos justos 
limites a. a.':!Pi.ração· ·à grandeza e <iis-. 
tiução, só ~tão ,é qu,e pommimos a 
virtude dai humildade. 

A razãO!- .o.rde.na tudo o .que .o ]10-
mem apett,ce por i1atureza, ainda 
mesmo o que se refere a .sua tendeu· 
eia para a. ~;randeza e di.sti.nç.ão, mos
trando a0 1·a-esm.o tempo os limites 
até onde pode ele che>gar em vista ela 
sua inanida,'1e-- e v.ilei:.a. A vontade de· 
ve couform.lLl'~·l'le · com esse conh~ci.
mento e si o faz de um mod_o .cons
tante, 'adq).lire a virtude da humil.,a-
de. , . 

Uma prova d,e 9.ue o conhecimento 
da. p1-opria miseil. ·ii_a não basta l)ara se 
ser humilde, vei?.\O·ll! claramente ·no13 
tlemonios, que, n1 Uito embora. .conhe· 
çam e estejam· co1:.wltps .da sua vileza 
e subordinaçã0 a. . Peus, perseveram 
não obstante em 'S'oberba. 

À humildade oo n:1p~te, .diz S. To• 
maz (1), refrear a p1·esu11çpsa ten,. 
derreia' para os · be1 1.i. grandes e clifi• 
ceis. "0 principio f\ ·ndame.ntal do re-· 
freamento. desta te. nçlencia · está .no· 
temor de .Deus, que , leva o homem a 
atribuir a, si só '0 qiJe lhe é devi.do 
segundo a medida qu, 1 de Deus rece-
beu. Por· isso- a hnml Idade primeim 
que tudo significa sllJI :)i_çã.o a .Deus" 
(2), 

Ainda.que. a. humilda.(r.e ~eja :na f.ua 
essencia uma virtude ,\ ipendente da 
vontade e não do enten<l tmento, o seu 
conhec'mento· depende · tambem em 
parte da vontade humiW.1 e. O primei• 
ro conhecimento da pN ·:pria vUezB 
precede a vontade. Si es:t.vi. se sujeita 
e p01' ele dirige o seu 6\S ir, torna-se 
humilde; e essa humilde ·. direção da 
vontade volta· ao· entend\l,i:iento, que 
assim cada· vez com mais: nitidez ~·ê 

· o nada da criatura e a su.a .culpabili· 
dade. l\las; si -a vontade p;.r, :,tende lll· 
trapassar os. jµstos: limites- . da disthi
ção, despresandi:l o que, lll, -a <lita. .o 
entendimento, começ,a tau. bem a 
atuar sobre. ele;. pertm~bam\ti-o, .debi· 
litando-o. ,e sujeitando-o: por fim aos 
seus prop1·ios -apetltes. 

A verdadeira humildade não co• 
arcta, pois, a magnamidade, mas 'i,lfe· 
serva-a de eu:essos, .Podemos aper· 
feiçoar-nos aspirando â grandeza. e 
rust-in.ção, mas .dentro ·dos limites 
mawado.s J)or Deus e pelos .caminhos 
,@e Ele nos traçou. Temos até o do- , 
-v,ei• d.e trabalhar p.ela .no.ssa perfei• 
ção. "Sêde perfeit.os", diz-nos Jesus 
.Cr.isto, "coroo vosso Pai celestial é 

· perfeito n; e o Apostolo: "A vontade 
.. de :D.eus é es.ta: a. ·-vossa santifica
:tão". · 

D.eventos d~sti11guir-nos s.obretudo 
110 .amor de ·o.eus, por.que nele está a · 
medula· da •perfeição e sall'tidadé,. co• 
mo nos .ensinou Jesus Cristo: "Ama
·1·ás l\o Senhor teu Deus de todo o teu 
corM:ão, · de toda a tua alma, conv to
do o teu entendimento, e com todas 

É, por conseguinte, um tlever nos
as tuas .forças . . ti este o primeiro mau· 
dameufio. E o .segu.ndo é semelhante 
a este: Amará.s p.o J!)U prox.imo co-
·mo a Ji mesino."':(4J · 
so ;ispirar ao .P.edeito amor de Deus, 
Este mandamento ·não tem balisas, 
pois e,;igce a ·mais alta perfeição. 
Nunca ,amaremos tão perfeitamente 
a J)eus, .que 1)ossamos dizer.: "Satis
fiz ao preceito: .o .que vai além ela· 
qui e .apenas, de c.onselho", porque 
está iucluida -.t mais alta perfeição 
·u.o ·pl·eceito ,do .amor .de Deus, (5). 

Com a .seguinte compal"ação me• 
lhol· se •Verá /l importa.nela desta ver
,dade. O medico esforça-se por resti· 
tuir a sa.11.de não até .um gxau deter• 

' minado, mas tanto quanto lhe -é l)OS• 
sivel, ·pois .11-ssim o .eitige O fim do 
seu oficio. As ,medicinas, porem, ape· 
nas se usam na medi.da em que são 
uteis à aquisição da saude. São ap:i
nas .um meio e llão DOr si mesmas 
.apet.eciveis. 
· Do mesmo mo.do procura Deus 

atrair a si o a.mor .dos homens no 
maior' grau de perfeição, pois é este 
· amor o fün ele todas aa suas disposi
ções salutare:,, Por . .iss.o o seu grande 
mandamento exige o mais perfeito 
amor ,de Deus: devemos ama-lo de to
do o nosso coração e com todas as 
11ossas forças. Mas Deus só 01·dena 
os meios para .este .amor ~1a medida 
a que a ele são conducentes. Nunca 
chegarew.os a amar tão perfeitamen
te a Deus que possamos dizer: O -
míl,ndaµiento já não exige de mim 
ma.!pr amor. É certo, todavia, que es• 
te preceito pode observar-se em di· 
ferérite.s graus, com maior ou menor 
perfeição, e propriamente só ê vio• 
lado quando se comete· um pecado 
grave, pois só este destroi o 1111e>r de 
Deui,. Nunca, porem, devemos per. 
de1· de vista que de nós nada pode
mos; de Deus nos vem as forgas pa· 
ra praticar o bem, ·e em Deus, e não 
em nós, se firma a magnanimidade, 
Estas .considerações não se aplicam 
só à mor.ai, mas a toda a tendencia 
à ;perfeição e à grandeza, mesmo nou
tro ·qualquer campo. 

-~~~~-·-~-~-= 

A Ação Ca.tolica Brasileira é 
.a milícia max:ima do apostolado 
leigo mstituida por ato coletivo 
do Episcopado brasileiro apro
vado pela Santa Sé. 

ram inconscientemente o sistema !!O• 
lar e pela geração esponta.nea · apa
re~eraín depois no nosso planeta <15 
organismos inferiores, que, aperfei• 
çoando-se sucessivamente, deram 
por fim origem ao homo sapiens -
provavelmente descendente elos ma
cacos anth1·opoides - o qual pouco 
a pouco chegou à civilização atual• 
Audaz empreendedor começou a, 
construir vapores, · caminhos de fer• 
l'o, telegrafas e telefones, submari• 
nos e até balões e aeroplanos, ali• 
mentados talvez já dentro de si a ar• 
rajada esperança. de um dia subju• 
gli_r a gravitação universal e empre• 
ender uma viagem atravez dó mun• 
<¼> astral. 

:Na prosperidade o homem é orgn. 
lhoso. Como podia abater-se o homo 
sapiens no apogeu do progresso? A 
quém sujeitar-se? Diante de quem 
humilhar-se? Ele não é um sei• tira.
elo do nada, mas um resultado do 
progresso. Não precisà da graça e 
nada sabe do pecado e de um julzo 
depois da morte. A arrogancfa em 
défender os seus direitos, o excesso 
desmedido na mesa, uma íusaciavel 
avidez de gozar antes que a morte o 
surpreenda -e reduzà ao nada, els a 
sua divisa. Ser;l. posslvel coadunar 
tais maxlmas com sentimentos h1i. 
1nildes, como o despreso de· si mes, 
llJO~ . 

1) S. theol., 2, 2, f!, 161, a. 2 a<J ~~ 

2) TL Eucken diz: "O catoÜco re• 
jeitr( a deinasiada apr~ciação .do sim-, 
1,les homem; 1,retendc, consldcra•IQ 
co1no un1 1nc1nbro da orden1 sobrena.., 
tural: para. ele o respr~ito é o senti~· 
mento po1· . exçel(mcia, funclamental''
(v0de 'f.agliche nundschau, ·191s, un .. , 
terha.ltungsbeilage, Nr. 253). E assim; 
é realmente. Pois, que coisa há. qu~ 
mcll,101· fique ao -vil vermez!nho da. 
terra .na presença da Majestade 1n-. 
finita de Deus do ·<JUO o pro.fund~ 
respeito·r 

ll) Vêdc Lcssius, De just. ct jure, 
;, ~. 54. 

4) l\Iarc., XlI, 30 e scgs. 
ií) 

a 3., 
s. Thom., s. 1.heol., 2, 2, q. 1s11 

Movimento Mariano 
Diocese de Bomf im 

E;xtraimos da. carta Pasto1·a1 do Sr'. 
:Sispo de Bonfim, de 30-8-44, a. seguin• 
te informaç,ão sobre a eficiencia elo mo .. 
vimento mariano: · 

. com o que à Igreja tem clefinido oti
dalmente a respeito. O· contendo do 
catolicismo do "Sillon" era diferente 
<lo contendo do catolicismo ela Igre
ja; mas o "Sillon" se apresentava 
como autenticamente catolico, e f,e 
1nm!w. a· criticar e· combater as r.oi
sµs realmente catolicas designando
às como pseudo-catolic;s. Por ai se · 
~:"Plica aquela aparente contradição, 
segundo a qual, por um· lado, o "Sil
lon ., é apoi.tado como acusador da· 
Igreja, mas, por outro lado, se lhe 

JUVENTUDE FEMININA . CATOUCA 

"Não ;ie trata. de sonhar com gl·an
d!ll: organizações Oll grande aglomera
ç6e,,, principalmente' aqui eni no.s.so ser
tão, onde tudo será diflcll e penoso. por 
mult0$ anos amda. Trata-se, pois, de 
recrutar, em cada Paroquia., 3, 5 110-
mens e outras tantas senlloras, moças: 
e -rapazes, que desejem, se1·iá.mente, :,e1·
vil' ma.lfl de perto ·a. Nosso Senhor ._e à 
sua Igreja, . e, com intéresse, zelar pelos 
seus interesses. Naturalmente, esse nu
mero ha de çrei;cer, ainda que devagar. 
no.ssos esforçoi; · e realizações. 
descreschnento numerico, o indice dos 
Mas não se veja nesse crescimento ou 

Formação - Começa; então o perto
do de formação e de instrução carinh06a, 
profunda, quanto possivel, perseverante, 
É o noviciado (la A. e. -· J!lnslnemo.s a 
este grupo escolhido o catecismo de um 
IUíldo novo, mostremO•lhes as bele111>s da. 
liturgia, examinando com ele os nQSSÇIS. 
paramentos e ce1·1nlonias, .a. nossa ma
triz e cá.pelas, leia.mos com ele. os. Evan
gelhos e .demais livros do Novo Testa
mento, as E11cicliéas dOll Papas, a1; Pas
torais dos Bispos. Chamemos-lhe a 
atenção pa.ra este ou aquele livro ou a.r
\iiO, Tudo, 11atura1mente, de .acordo com 
a capacida.de do meio em que se tra
balha. - Depo!.s, rezemos com o nos
so grupinho privilegiado. I>e vez em 
quando, haja. uma ·.santa Missa só pa1·a. 
ele, talvez dialogando-a ou - recitando-a. 
Que se veja 11ela. o centro e a força. qe 
nossa vida. Rezemo.s com ele o nosso 
terço, meditando os seus misterios; 
percorramos a nossa. via-sacra. . Ensine
mos-lhe a fazer oração da manhã e da. 
noite. Insiatamos sobre o exame de eon
cienciá.. sendo pooi;ivet que se faça. o 
retiro anual, Retiro que poderá .se-r 
sub~ltuido ou ajudado por estei. dill.S 
ou melo-dias de recolh!ÍnP-nto, com pra
ticas ou leituras especiais e orações, 
que tão bons frutos produzem por -tqda. 

·Ehten'dilnento .. e,, vontade e:s1 tão po~ 
11atureza. tão relacionados el • tre 1li, 
que não- pode haver desharnia nla ou 
oposição duradouws. entre ci,. con.he• 
cer 'e qJ,lerer. :;li a vontade nã"o segne 
o entendimento, logo atua nc, 'e .em 
seu proveito e leva-o , f\. con a iderar 
mais as suas vantagens do 11> ue ·C>S 

Devemos aspirar à, perfeição' uas 
artes e ciencias, na medida das nos, 
sas aptidões, e salvagtta.rdados · os 
deveres impostos pelo oficio e posi· 
ção · .social. Mas o resultado obtido 
devemos atribui-lo à assistenola da 
graça divina, porque só a Deus é de· 
vida. toda a honra. 

"A devoção sincera. a Maria )Santís
sima, congregando, principalmente, a. , 
mocidade e que tantos frutos tem pro• 
duzido em não poucas Dioceses, .não po
de1·ia ter sido, pOr nós, esquecida.. En• 
contra.mos, ao ehega~mos na. ' Diocese, 
duas Pias Uniões para moças e uma só 
Congrega<;âo l\lariana para ra.pâzes, es
ta não contando nem· 10 membros Pois, 
hoje, gra~.as à compreensão e zelo de 
nossos Vigarios já., temos.:' oito . .Pias 
Uniões para moças e cinco Congrega,. 
ções Mariana.s com. uns 200 · rapazes. 
Ainda é pouco; não ha duvida, mM · a. 
Santissinm Vh-gem continuará a suscl• 
tar filhas e filhos dedicados· entre a ;fu• 
vcntude, para que ta.mbmn esta qll.erlda 
Diocese sertaneja sinta a forte e suave 
in~luencla mariana, no futuro". 

· -vitupera O catolicismo porteagudo. 
'I'udo provinha dessa llorrivel invar
sào pela qual o que eni. autentica
m,fütc, catolico. passava por pseudo
ca tolica; e vice-versa. O "Sil1011 ", co
mo um habil moedeiro falso lla\·ia 
·1mralhado as no~ões funda1n'e11tais: 
•· Em primeiro l,ugar, seu catolic!s
mo só se acomocla com a "forma rle· 
l)lOCTatica de governo; que julga ser a 
1nais favoravel à Igreja, e como 11110 
~ç confundido com ela; portanto in
feuda sua religião a u mpartido poli• 
tico. Não precisamos demonstrar que 
o· advento da democracia univEr3::il 
não tem importaucia para a açãu da 
Igreja no m11hdo; já temos leni()ra· 
do que a. Igreja senu>re deixou às 
11ações o cuidado de se dar o gover-
110 que eta·s considerem mais vanta
joso para seus interesses O que Nós 
queremos afirmar ainda uma vez 
após nosso predecessor, é que ha er
H> e perigo em infendar; por princi
pio, o catolicismo a uma forma ele 
,J;OVer110; erro e 'perigo que são tan
to maiores quando se sintetiza a re· 
ljgiã;:, com um geJ'\ero de democracia, 
ct1jas doutrinas são erradas." 

lnte1-rompamos, um instante, a lei
tum da. E'l1ciclica e façamos uma ilb· 

servação. En1bor~ a Igreja nada· .te
l\ha a ver com as formas de governo, 
e, portanto, sendo, legiti!lla, em µrin
(:'nio, a forma de governo democra-
1ica dai nií,o se pode concluir em 
<1ualquer democracia sej;i. consenta, 
11ea com lJ. do1ttrina c.itolica. Como 
'l;'e viu, ha generos de de111ocnh:m 
'l:i1jas <loutrinas são erradas e são 
J>ot· conseruin-te, comlen~d;s ;iel; 
Igreja. Cabe lemhnu aqui a distin• 
<;ão que (iiemus, da ultima vez. en
tre forma de governo e forma d .. or
ganização social. A fonna d0 governo 
democrat:ca, isto é, aqt1el1- em que 
o governante recebe· a il'lvestidura ,10 
11oder atravez da escolha do· povo, 
11ão\repuglia à doutrina catolica. i\las 
a forma social demo cm tica, isto é ~ . ' 

VISITA DO 
A SEDE DA 

SENHOR ARCEBISPO 
JUVENTUDE FEMININA 
CAfOI,ICA 

' 
Hoje, às 15.30 haras, a Juventude :fe• 

minina Catolfr,, receberá em sua seçie 
social, à rua Condessa de :;ião ,Joa
quim, 215, a nonrosa. visita de S. Excia, 
Revma, o Sr D. Carlos ca.rmelo de Vas
concelos Mota DD. Arcebispo Metropo-
litano de São Paulo. · 

Nessa mesma tarde, será inaugurado 
o retr1to de s. Excía. Para a solenidade 
a Juventude conta com o compareci· 
mento das acistas de todos os setores. 

JUBILEU DE PRATA DO SR. NUNCIO 
APOSTOLICO 

Associando-se às justas homenagens 
que serão prestadas ao Sr. D. Bento 
Aloi5! Masela. Arceblso de cesareia de 
Mauritanià ,; DD. Nuncio Apost-0lico, por 
motivo do jubileu de prata episcopal de 
E.i Excia, a Juventude Feminina cato. 
li~a ele São Paulo enviou-lhe o seguin
te telegrama: 

"Exmo. e Revmo Sr. D. Bento Aloisl 
Masela, DD. Nuucio Apostollco 

Palacio da Nunciatura - Rio de. Ja
neiro. 

Juventude Feminina catollc.a congra
tula-se com V. Excia abençoB.!lo jubi
leu episcopal, faz votos felicidades 

pede bençãos". 

Ct:RSO SUPERIOR DE RELIGIÃO 
Enccrrnram-se sabado ultimo as aulas 

do curso Superior de Religião que a. Ju
ventude vem mantendo ha varies anos. 

Foram ma.terias do Curso: Teologia 
DogmaticP-, e Historia da Igreja. 

Encarregaram-so das aulas deste cu1'
so, neste ano de 1944, respect,.ivamente, 
o Revmo. Conego Dr. Antonio de Cas~ 
tro Mayer, DD. Assistente ÕI\ A. e., e o 
Revmci. Pe. Manuel Pereira de ,\llllei
da. AssL,tente Arquidloresano do Ep/;i• 
no Relig·ioso. o perlodo de ferias encel'• 
Iar-se-{l, em fevereil·<' do proxlmo ano, 
para reinicio do Curso. 

FERIÁS NOS CIRCULOS DA J. O, C. F, 

Entraram em ferias desde sexta-teil·a, 
os circulas de dirigentes da JOCF, que 
funcionam na sede da Jut-entude. Es· 

· se pei·iodo de desc:inso prolongar-se-;í. 
até a prlmeira sexta-feira do' mês de 
:fevereiro, dia 2. 

FESTA DE NATAL 

A JOCF celebrará a festa de Natal 
· de Jesus Jferecendo aos pais das jo. 
cistas um festival que se t-eauzaní. dia 
30 do corrente, saba.do, às. 20,30 horas, 
no salão Santo Alberto, à. rua Mal'tlnia
nG de Carvalho. 

Será leva.da à. cena pelo conjunto tea
tral da JOCF o drama "A borbOleta e 
a abelha" incumbindo-se dos pl'incipais 
papeis as jocistas das secções: Ba.ri-a. 
Funda, Aguª ;Brl\,!1,<;a, ~aP,t11, ÇecUla ~ 
;(elcfoniG~ · · 

AI>ORAÇÃO COLETIVA 

Domil)go pJ.'9Xlm!>, dia. 31 do co:rren
te, das 17 às 18 lloraa, estará a, Juven-. 
tude Feminina catoUca i·euntda. i1a ~ii1·e
ja de Santa Ifigenw., sede da. Aàoração 
Perfetua, afim de µartlclpar da .. solene 
Hora çle Aàoração qqe a. /1;.. e. qa A.r· 
,quidlocese pr9uiove anualmenw. ~ãO 

· convidada:, a Comparecer a esta. pJ.edo• 
sa ,solenictaM, não só !\S m.l.litantes co
mo ta.mbem a:; e$1iaglarlaG e ;;Ílllp.atiz.an
tes de todos os setores. 

FERIAS NO EXPEDIEN'l'E 

Durante o mê.s de ja.neiro o eiq:iedien .. 
te da sede dB Juventude estará re.stri• 1 

to às quarta.s e sabad.o.s, da.s 15 e.i; 18 
horM, apena:s pa.rl!. ~ casos de ma.ior 
urgencia. No entanto, a 1.o de feve
reiro p. f. ficará rest!!,pelecido o ho1·1wio 
habitual. 

RETIRO PE CARNAVAL 

Como nos a.nos anteriores, a Juven• 
tude promove :retiroÍ, reclusos durante 
os dias do trlduo carnavalesco. Para. 
esse :fim já se acham abert.as 1111 · ins.cri• 
çõe~ M ~M dp, Juventude. ~. reti• 
ro se ref!l~r4 no Çc>legio .de sant'Ana. 
pa.ra a JOCP, e no. Ai;sunção ~ra. a:. 
JICP, JECF e JUCF, /. Juventude rece
berá com prazer .as ~içõe.s das mo
ças que, embora não pertençam ao seu 
quadro socml, se in~e~m por esses 

. movimentos de piedade. 

BENÇÃO DA . BANDEIRA DA. 
SECÇÃO PIO XI 

.y 
Domingo, dia. 17, realizou•.se ,a benção 

de, bandeira da secção Pio XI - Bom 
Retiro. Ao Evangelho da Ml&sa. .da.s 9 
hora11, benção d11-da pelo' Revmo. Sr. Co• 
uego Dr. Antonio de· castro Mayer, DD. 
Assistente Geral da A. e. Nessa ocasião 
s. Revnia. fatou à.s joc!.stas, dizendo do 
significado da solenidade, lembrando a 
figura apostollca. do l;'rec_usso1·, que co. 
mo nós, tinha recebido uma ·missão ~
p<1cia1, um caminho a. trilhar, pre
parando as almas para. receber Jesus 
Cristo. A missão de São João :aatlata 
se concretiza bem com a missão jociata 
que tremula nas dobras da. bandeira. 
A bande.lra benta no Ad:vento, quan
do a Igt·eja,. nos lembra · mortificação, 
t·enuncia, . sacriflcio, · lembra.nos tam• 
bem que para a e[ieacia do 'apootO!lado 
cumpra Imitar as virtudes de tão gran
de S!l-IltD da Igreja, praticando a mor• 
tificação pessoal tão nece.ssarla na A. o, 
A bende!ra. sendo slmbolo da uni
dade, lembra tambem a bandeira do 
exercito que avança em b&talha; nos
so ideal 6 a ba.talha. para Q reinado de 
Jesus Cristo. se consei;varmos nos 
corações · o entusiasmo por essa. causa, 
nossa bandeira ha de se· cobrir de gloria.. 

Falando tambem sobre o a.p()stola.do 
unificador, S. Revma,. recomendou àB jo
ci.stas muita união aos Revmos. :ra.rocos, 
muit?o ·Obedie!l-cia par?- que as bençãos 
de Nosso senhor· fo~m 11buudantes. 

. a parte, quando bem dirigidos", 
Mostra em seguida eomo à A. e. deve 

ocupar-se de um apçStolado variadlssi
mo, mas especialmente do ensino do ca.

ltecismo, tão necessa.rio em todo nosso 
Brasil, e muitv mais ainda no sertão. 

Dá. alnàa algumas provldencias, e en• 
cerra como uma bellaslmà oração a SãO 
Francllieo <le Assis, padroeiro da Ação 
catollca.. A' ca.~ vem datada em 30 
de agosto, festa. de · Santa Rosa de Li• 
:ma, padroeira da America Latina. 

Ruo 24 de Maio, 10/90 
&ÃO PAULO 

.. - A'1!' 

seus defeitos. e. fraq)Íezas. . 
A so·berba nasce de ordinarlo \ 11.laU• 

do O homem considera. exclusiv,a. ·nen
te os seus meritos e esquece os; · pro~ 
prios defeitos e a sua dependencfü l. de 
Deus. Para, isto, coucorre naltn ral
mente ·o egoismo desordenado da 11 on• 
tade. 

Começa • o homem. por se esthn ar 
·em excesso, por se comprazer · 1'1l 1s 
suas boas qualidades e formar de : si 
mesmo uma opinião mais alta do, q;.'11 e 
Pêde a verdade; e t:e1'lllina- por s-e rUI · 
putar digno de honras' tais que ex• 
cedem à sua posição social e as• suas: 

.proprlas forças, por desejar ardentes
mente brilhar aos olhos dos homens: 
para ser por eles estimado e honrado, 
e daqui a0 despreso do proximo; à, 
recusa em se lhe sujeitar, e por fim. 
a parecer-lhe pouco conforme à sua. 
dignidade o submeter-se a Deus. é 
apenas. um passo. 

O humilde, porem, consider'a, de, 
bom grado· os seus defeitos e fraque~ 
zas, e nunca esquece que só a Deus 
deve todo •o · bem, por isso despresa.
se a si mesmo e conserva a sua von. 
tade nos Ílmites da propria vileza; 
não ambicio!)ando •distinções que nãa 
correspondam aos -seus meritos. 

Mas, poderá alguem observar, aca. 
so o empenho em conservar-nos nos 
limites da propria ·vileza será coisa 
para apetecer? Poderá a virtude tei• 
isto como objeto e finalidade? · 

O ter-se alguem por vil e despre• 
sivel, bem como o conservar-sé nos 
justos limites da sua pequenez -e in• 
significancla não é ·em si bem ou coi· 
::ia. para. desejar; é-o ( porem, si consi
derarmos que tudo isso é devido ao 
llomem pela sua natureza e depe11JI 
dencia de Deus. 

O homem sabe que de si nada · é 
sinão miseria e pecado, e que, por
tanto, lhe compete manter-se nos li· 
mites da sua vileza, e moderar a sua 

', tendencla desordenada para a dis· 
tiução. O · esforço em manter-se nos 
.limites da sua vileza assenta sobre 
o conhecimento do proprio nada e da 
dependen.eia absoluta de Deus, fonte 
de todo o bem; este reconhecimento 
da verdade é honroso a Deus (3), 

A humildade fundamenta-se, por
tanto, no conhecimento do proprio 
nada. Daqui podia alguem · concluir 
que a h11inlldade restringe e até de 
alguma sorte se · opõe à magnanimi
dade .. Mas não é. assim; a humildade, 
e-magnanimidade podem e até devem 
existir conjuntamente. 

Por uma parte,_ o bem junto a uma 
dificuldade, visto ser um bem, esti· 
mula o apetinte sensitivo; mas, por 
outra, a dificuldade que_ acompanha 
tal bem . intimida-o. Pc>r isso a vonta
de precisa destas duas virtudes para 
alcan~ar os bens grandes e difíceis: 
·com_ uma - a humildade. - 111ode1·a 
a desordenadi! aspiração de tais bens, 
conservando-a nos limites da razão; 
com a outra - a magnanimidade -
fortifie&se para não retrocede.r pê. 
rante, qualquer obstacl.ll_o, superanc\o· 
Q GQil!-fos~enJ~ ; - · .. ·:-· · 

.i\. · vista do que até aqui temos dito, 
facilmente se compreende o motivo 
po1' que a humildade é hoje para tan• 
ta gente um· enigma insoluvel e <!té' 
objecto dé abominação. 

S. Tomaz põe como fundamento da 
lmmildade o respeito para com Deus, 
que faz com que o h9mem não atribua 
a si mais do que lhe pertence, se· 
gundo o que recebeu do Cr~ador; por 
isso hun1lldade significa antes de tu• 
do sujeição a Deus. Entendida assim 
esta. virtude, é manifestamente inu• 
til disputar sobre a sua compreen
são fora do Cristianismo. 
Kante, com sua autonomia, rejeita 
diretamente toda a sujeição a Deus 
e qualifica-a . de imoral. Falar a um 
yerdadeir0 ka.ntista da ~aça. divina, 

. ~la propria fraqu.eza, do pecado e re· 
, lenção, . da oração._ impétratoria, etc., 
é falar-lhe uma. linguagem que ele 
ll\ ·lo compreende. Ora, desconhecer 
i.G\ o é lgi;iorar o verdadeiro funda· 
nÍ·A mto da· humildade. e despenhar-se 
de, algum modo na egolatria. 

' 
SCJENTll'ICAMENTB 

.u suas rERmu 
, Pomada 1eeccrt1vo 5ao S.baatl~ 
eombate eclentlflcamente todQ e 
qualquer alleci:60 C\llanea come, 
ee)am; Ferld011 em geral Ulce~ 
Chagaa Qntlgas F.czemos Erysipelct · 
Frieiras. Rachas nos pé1 e nos selo._ 
Eapinhaa Hemonoidu. Quelmad11- . 
reis. Eru.ix:6ea. PIC<" laa ele 1110IQ1'ilt9 
e ln$oct09 YlillGIIC>aOI. 

.! \tualmente, a maioria. daqueles 
quo nãC' encaram a humildade sob o 
pol(tito de vistà. de Kant cai num vago 
mo p; ismo, Todos são unanimes em 
neg\Í.\l' a existencia de um Deus extra 
e si ll 1raterrestre, a imortalidade da 
almar a r.emuneração depois da mor
te. A. unica positividade em que to
dos mmcordam é em substituir o 
Creadm · pela teorla dt> evolucionis
mo • 

Os. ht,umeraveis atemos ou nucleos 
dinamkws que vagavam em turbilhão 

· pelos es11 •aços, é que deviam ter exis• 
tido. desid e todo o sempre, produzi• 

r -~ 
!!P.JV4~~!~!!~1~!!' ltii. 

-_______________________ _;_ _____ _ 
NAS OORES REUMATICAS 

cm suas to~turantes formas, o u11ico 'tratamento é ~impar o 
sangue das impurezas e venenos herdados ou contraídos. Os 
tratamentos externos são inuteis atuam ele momento, recru
descendo o mal depois, com maior violencia. 

Para um tratamento completo, de con.solidação, poder go
zai: sa~d,e, Jer energia, evitando recaidas, encontrará no 

uni éfi?ai auxiliar 110 tratamento da Sifilis, que, pot· sua. for
mula tri-iodadâ á base de vegetais, depuradores e· tonicos, de 
rapidosefeitos~ recuperará a ~aude e bem estar. 

Ow;a seu médico que acolherá bem sua resolução. Principie 
u~ar. hoje mesm•.o, o "µALENOGAJ,.;', que tem sua reputa
çao na Yº,z do PQ'.\v.o. 
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-1 PftESE~lTE OE l'lt\ T t\l 1 F E, D E R A C Ã O M A R I A N A F E M I N I N A 

QUARTO DOMINGO DO ADVENTO 

(S, Lucas, 3, 1-6) 

No ano_ aec1mo quinto do ímperio de Cesar Tíbeíro, st-ndo- Poneio Pilatos 
governador da Judeia, Herodes Tetrarca da Galileia, Filipe, seu irmão Tetrarca 
da lturea e da província de Traconltlde, e Lisanias Tetrarca de Abilinia • sen
do pontífices Anás e Caifás, falou o Senhor a João, filho de Zacarias ~o de· 
,serto. - E ele percorreu todo o pais ao longo do Jordão pregando O · batismo 
de penitencia, para remissão dos pecados, como está esc;ito no livro de lsaias 
profeta: "Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor -tornai 
direitas as suas veredas. Os vales se hão de encher, e todo monte e 'outeiro 
,será arrazado, os caminhos tortuosos tornar-se-ão direitos, e os escabrosos 
planos, e toda_ carne verá a salvação de Deus.'• 

COM:li:NTAR!O 

'!\uma serie de sermões que pregou 
<lurante o Advento, comenta o Pe. 
Vieira que os domingos que ureceH
<1em ao Santo Natal são dias de juízo. 
No primeiro é o juizo de Deus, a ma-
11ifestaçãc., da justiça divina; no se
gundo é o juizo dos homens, -como 
julgam uns -aos outros; no te1·ceil'o 
é o juizo do amor propr10, comó se 
julga cada um a sl mesmo. Finalmen
te hoje é o juizo _da penitencia, a 
cujo tribunal sempre se-,permlte urna 
apelação e cuja sentença reforma os 
julgamentos anteriores. 

A penitencia reforma o juízo. !le 
Deus, movendo sua mis_ericoi'dia ao 
perdíj.o; . refaz o jufao do nosso amor 
Jl!'opiio, abrindo-nos os olhos às ns· 
sas faltas, miserias e pecados: des
faz o. juízo alheio, pois que a q11em 
se considera, se julga e é de f.ato 
grande pe,cador pouco se lhe dá que 
os oútros assin1 tam bem O estitrie111. 

Dessa maneira se vê como real· 
mente o tribunal ela penitencia é 
c1uem pronuncia u sentença definiti
'·va, a sentença que nos interessa, 
1.mica realmente util e salutar. f; a 
31enitencia que obteni, de Deus o per
dão para nossos desmahdos pois 
Deus na sua mlserlcordia lSO ipiecla 
de nós deante de nosso arrependi· 
niento. f; a penitencia, o exame sin· 
cern de nossa vida que nos faz ver 
o que de fato valemos e dissipa as 
nevoas de .amor proprio, levando-nos 
a emenda de con!luta segundo a ver-
dade. É a penitencia que nos conven
ce ela tnanldade dos julzos dos ho 
mens_ -e nos ensina. a não os querer
mos mal por isso que dizem aquilo 
<1ue realmente somos: grandes peca-
dores . 

Nem torl:l penitencia. porem. ou 
qualquer conversão, tem esta mesma 
eficacia. Para chegar a revogar o jn1-
zo ,lfvino, destruir · os Julgamentos 
humanos e 1•eformar a estima que se 
tem cada um de si mesmo. é preciso 
que a penitencia seja sincera; a con 
versão · profunda, Intima. interior. 
Não bastam aparen<'ias, ainda que 
aejam peles ovinas, pois nlnguem 
ilude per~picácla do_ trihuna! da pe 
11:tencia, 'l.'emos ai o caso de Juda~ 
que '' poenitentia motus" movido de 
11enitencia, rlevo)veu os trinta dinliel· 
ros, e, 111io obstante, nada obteve 
11orque sua conversão não trazia con 
sigo uma mudança interna de pen
samento e vontade que o' orientasse 
no caminho do amor de Deus. 

i.\Iais, claros ainda. pela semelhan 
ça que apresentam os. fatos. aduz o 
Pe. Vieira os c·asos de Saul e Davi. 
Dois reis: amhos pecaram Saul, de 
sobedecendo as ordens do Senhor, ao 
reservar os despojos de Amaler para 
o sacrmcio. Davi, seduzindo a 13er 
sabé, -e derramando O sangue gene 
1·oso de 1Urias pelo sacrilegio das 
mãos inintlgas do povo de Deus. A 
amhos mandou Deus um profeta que 
lhes explobasse a enormidade da fal 
ta. A Saul, reprovou Samt1el: Na!an 
foi enviado a Davi Ambos reconl1e 
ceram sua vergonha e confessaram 
seu pecado. e com a mesma e:x:pres 
são: "Peccavi.'1 - No entanto. r,er 
<loou Deu~ a Davi, e não poupou Saul 
Porque? Acaso não confessaram l!m 
bos igualmente a prnpria culpa? Niio 
A penitencia de Davl foi sincera: 11íir 
0 foi a de Saul Davi. pecador_ arre 
pendeu se f-ào profundamente que 
nada mais quiz considerar alem ele 
seu estado lastimavel na tnimizmle 
de -Deus, Honras, reputação, rique 
zas, trono tudo eram ninbaria8 ues
picienclas em comparação de sua atual 
miser[a dP alma, ID nisto estava o 
verdadeiro - arrependimento, aquele 
que move o coraçã" de Deus - Com 
Saul as cousas se passaram diver
sain~nte Este rei. deante da expo 
sição clara do sa<'erdote, não pollia 

não 1·econherecer seu crime. Fê-lo, 
mas este reconhecimento especulati• -
vo não lhe desatou a dÓr no, coração 
pela ofensa que acabava de - fazer à 
i\lagestade Divina.' Seu pensamento 
ficou na terra a te1Ta, voltou-se para 
seu _povo, Pitra os Israelitas, e _ lf.Ve 
receio ele ser _mal julgado pelos ho
mens. "Peccavi" diss.e a Samuel o 
logo acrescentou: ":Mas agora, ,;on: 
1-a-me deante dos anciãos do povo e 
deante de Israel." _Eis, sua penitencia 
não era sincera, sua conversão n[o 
era profunda. Quem entra ém peni· 
teucla verdadeira, em -arrepenilime1T· 
to siuce!'o, não se perturba com o 
que julgam ou dizem os homens. O 
verdadeiro penitente, comenta o Pe. 
Vieir.-i só uma cousa estima e sõ uma 
cousa teme nesta vida: só estima o 
que pode. dar graça a Delis, e- só teme 
o que a pode tirar, E como o juizo 
dos homens não pode dar nem tirár a 
graça de Deus. que si) lhe á ao pe
nitentê do juizo dos homens?" 

* * * 1 

Estas considerações não_ deixam de 
ter slla utilidade ainda hoje. À lgre• 
la .e aos indivíduos interessa a con
versão verdadeira, é não os simula• 
cros de penitencia. As· pessoa-s inte
ressa sô esta_ penitencia interna e 
profunda porque so esta justifica pe
rante Deus; à Igreja Importa apenas 
esta conversão, primeiro porque a 
(greja não tem interesse materiais, 
de maneira que ou a pessoa -ingres
sa sinceramente nó séu seio, ou. enca· 
minha-se para a salvação eterna, ou 
continua a ser para ela -o mesmo 
membro morto, embora• casualmente 
tenha mudado o rotulo; em. segundo -
lugar, porque este':1. falsos converti· 
dos fazem no, meio dos fieis o papel 
·los falsos profetas que ó Senhor com 
()arou a lobos vorazes. - Em ou 
tras palavras. pouco Interessa à Igre-: 
la que alguem retire seu nome de 
uma seita ou associação condenada, 
o Rotary Club, p. ex., si esta atitude 
não for fruto de uma renun.cia a toda 
uma ordem de ideas pagãs e contra
rias ao catolicismo, acompanhada da 
natural consequencta que· é a mu
iança da vontade e das obras, Mais. 
Gl de sumo 111teressti da Igreja que 
essa~ pe1<soas que não se. convertem 
sincera e profun'damente. que não 
mudam seu Interior, seu modo de 
pensar e querer. fiquem- onde estão, 
em todas as associações condenadas, 
pois, desse modo evitar,se-á o logro. 
e com ele Imensos males para a Cri::i 
tandade. - - - - -- · · · 

Estas ideas tambem nos esclare 
:em sobre a maneira de agir com 
~ertos indlviduos que - se converte· 
ram, ou se submeteram · a adverten 
elas da Igreja. Na pr•mltva Igreja, 
os convertidos deviam dat provas ca
l>ais da sinceridade: de sua conversão. 
:3. PJ.ulo, apezar de miraculado da 
1;-rata !oi suspeitr aos . seus irmãos 
ainda muito depois de -sua viagem a 
Damasco; Santo ~gost;nbo honve 
1<1e viver encerrado em conve.nto por
que antes (ora hereje, São medidaa 
le prudericia que em nada, Impedi
ram o grande apostolado- de S. Pau 
10, ou ª" ifulgut'acões geniais do HI· 
ponense que hoje' Jtlnda Iluminam !"X· 
plenrlldamerite a Hutnantnade, Não 
impp,rliram O bem que Ulll .e outro -rea-
1.izaram. e impediram o mal que am 
bos fariam si, recebidos de braços 
~bertos. sem provas diuturnas de ~i\l· 
eera conversão, na realidade . tnfil· 
trassem no selo da [greja um osi}l· 
t'lto mundano multo diverso do sopro. 
io !!'Jspirito,Santo. O mesmo se d'ga 
rlaqueles que !lão advertidos - do c,a, 
mlnho errado por que se esgueira
vam. 'l'ocla a v1·ude1icla com . eles é 
pouca antes de demonstrarem uma 
sujeição completa, um retorno ao ca-

1 Artigos fino.s Dara cavalheiros 1 
i Crediario Vimar Í 

A ''BOLSA DOM JOSll: GASWAR DE 
AFONSECA E SILVA" SOLENEN
TE ENTREGUE AO EXMO. E REV· 
MO. SR, ARCEBISPO METRO· 

POLITANO 

i de ·i • , Realizando a Federação l\lariaua 
i · VIN CE MARQUES & · CI Â -1 Femenina da- Arquidiocesa de São f · · ' , - • - Paulo no domhigo,- dia 17 do conen-
i -· te, a sua ultima assemble!a erdina· 
, RUA LIB~RO BADARô, 488 - 7.0 andar - salas 68 e 69 

1 
'ria deste ano, a sua Diretoria houve 

1 TELEFONE · 3 7077 SÃO PA' 'LO pOl\ b,em con_vldar o Exmo: e Revmo. i ~ · -- · v Sr. Arcebispo Metropolltano. a-fim-
~u~~~---c:,ca,º_(, ... ,,_.u~ll49i~o~1~~oaau~ ... º~~,,.A dé r·ecebei-, por .antecip:açã,,o. 0 l)rc

Notas Missionárias 
, 
Maria Santissima Rainha 

da China 

Atendendo a um pedido feito pelo 
Delegado Apostolico, a Santa Sé de
clarou · que Maria Santissima, Media
neira de tor\3s as graças, fosse vene
rada, nesse país. sob o titulo de Rai
nha da Chin"a, e escolheu, como data 
para sua celebraçã0- o dia 31 de maio. 

(A Messe IX-44) 

Falsa denúncia desfeita 

Por um 'segredo de confissão.a- PO· 
licla. c:tou um Sacerdote' como cum• 
piice de um incognlto ladrão. O Sa• 
cerdote calou, para não compromé'ter 
o _sigÚo sacramental. ,Afortunad11-
mente, em presença do juiz, por in
dicação de catolicos influentes, reti· 
rou,se a denuncia. f: testemunha. elo 
llei·oico Sacerdote o tribunal de Tra-
vancos. 

(A Mésse, VII·44) 

Atividade protestante na China 

.O meio m:lhão de protestantes tia 
China repartem-se em 49 seitas dife
rentes. Seti 'cx,ercito ativo compõe-se 
de 5.816 missiona.rios e m!ssionarias 
ajuda.dos por 14.502 leigos chineses. 
Vê-se que o corpo docente protestan-' 
te é consideravel na China; A maior 
atenção dos protestantes , converge 
para os estudos secundar:os e supe· 
rlores. Não fazem caso de despe;;as 
para seus 14 institutos de estlidos 
superiores frequentados por cente· 
nas .de estudantes. Em 1936 mandou
se-lhes 1.75:!,000 dolares. Tambem 
não perdem ocasião de distribuir _bl• 
l>lias e folhetos. Desde 19.32 até 1939 
espalharam entre o povo, anuá.Imente 
10.000 000 de folhetos e livrinhos. 
Editam 221 revistas , periodicas em 
p:·ol .de sua-s missões .. Contudo O pro
gresso de sua m'ssão não está em 
proporçã0 com as somas gastas, e as 
entndas. por parte dos U. S. A. de 
1928 a 1935 baixaram 3S%. 

(Agencia Missionai~ Ví-i4) 

Um Missionário 'be escól 

No_ enorme frio da ilhas Aluetas o 
Pe. Erl>. S. V. D, serviu meses a. fio, 
como capaleão militar do 197 Regi, 
mento de [nfantaria. l\iissionarlo <le 
coração,. o cai>ltão Erb, não . poupa es· 
forços por implantar no coração- de 
sua gente, ó :tltetésse !)elas missôés 
estrangeiras, No Natal passado _com· 
praràm eles mais de 200 caixas 1le 
oostiJ.iS com vistas "de Natal. Dezenas 
1le criança,N pagãs devem o seu bat~

,mo à contrlbuição voluntaria dos ho· 
mens confiados ao cuidado espiritual 
do Pe. Erb. 

(The Christian Family, VII-44) 

Ação admiravel dos PP. 
do Coração de María 

Prelaz:a de S, José do Tocantins 
{Goiás). A S. Sé desmembrava em 
1924 da Diocese ele Goiás, um grande 

. territorlo de 150,000, km quadradas, 
que 'veio a ser a nova Prelazia de S. 
José do Alto Tocantins e ab1·lga en1 
seus ambl_tos 70.000 · habitantes. Con, 

mjnho ce1'to. Tanto mais. que, estes 
desvios deixam sempre germe tal que 
qualquer •descuido lb~ favorece um 
novo desenvolvimento. Ainda- neste 
seculo, h~, para exemplo, todas as 
toi'tuosidades por que passou lY.[aro 
Sangqier o autor de "Le S:llóri", <1ue 
cor1·ia .de uma sujeição a uma t1ova 
desorient.àção, pa.ra voltar logo atráz' 
e procurar .outros desvio, -
proprio, abriudo-nos os olhos âs nos-

fiada aos Padres do Coração de Ma.· 
ria, para lâ áe dirigiu em 1926 seu 
prime!ro Prelado, Mons. Françisco 
Ozamis, ,acompanhado de mais tlois' 
Padres. Vitima~. dei incansa vel zelo 
já sucumbiram seus d(l(s primeiros 
Prelados, Mons: Francisco ,'Ozamis 
em 192~- e Dom Florentino Simon, 
em 1925 alem do · Padre 'Teófilo Gui· 
da em l!J32: 

Atualmente atende à Prelazia, 
l\Ions, Francisco· Prada, auxiliado por 
n1ais 8 missionários do ,Coração ele 
:Maria. - · Todo o vàstissimo terri· 
torio percorrem-no os Padres a cava
lo, pregando, batizando, a'tendendo a 
doentes, levantando capelas. Estão 
reconstruindo O famoso J_ltas -pauper
rimo Santuar:o de Nossa Senhora tlo 

'l\Iuquem; editam a "Voz do Tocau. 
tins\ dirigem üma éscola gratuita 
com cerca de 150 alunos e lêvaram a 
cabo a. cón,struçll,o de 420 kin. de es· 
trada, a instalação. da primeira' usina 
oletrica de S. Domingos, a ereção de 
un1 Seminarlo Menor e acabam . de 
instalar em S. Domingos a -prlme·ra
estação r:>.dicdlfusora. 

(V. CI. VI-42) 

Triatea frutoa da. guerra 

A fome. e emi~ração têm despovoa
do extensas reglõ.és da China. São 
mllhaÍ-e!! as fàmilias que- fugiram da 
fome e da guerra. São milhares tam
bem as crianças que não encontr,un 
mais seus pais e o numero dos aban
donados e expostos é ainda ma'or. As 
mães -não suportam ver seus filhos 
morrerem à. mingua de pão, ante seus 
proprios olhos, E assim morrem, na 
China, ir.ilhares de inocentes. Outros 
milhares nada têm e vivem entre· 
gues à maior miseria possiveI. 

(Ageuc·a Missionai, V-44) 
(Agencia '~t:ssionaria, S. V. D.) 

Defendida na_ México a auto- 1 

nomia dos pais de familia 
Por intermedio da N. C. recebemos 

a noticia · de que a União Nacionnl 
dos Pa's de Famma publicou uma 
circular -na cidade do Méxici,, exor-

· tando os pais de famira a cumprirem 
a Lei Organica da Educação ,qµ_e lhes 
paculta à organização de suas· Asso
ciações em todos os Colegios, evitan· 
do assim que outros "indivíduos a 
serv:ço da; burro.crac~a ou -.p que ~ . 
peiro, a serviço do cqmunisnio", estll,, 
beleçam outras sociedade~ de pais de 
familia. 

Sé -não se fun(farem as Associações 
de Paia de Famllia , de acordo com 
nossos estatutos - diz a, circular --, 
que funcionem e formem um só cor
po com a União Nacional de Pais de 
Fam:lia, corre-se- o perigo cie se cons
tituirem centros formados pela$ au. 

, tor· dades escolares, centros esses 
subordinados a elas mesmas. O peri· 
go é iminente, porque .se publicou na 
imprensa que em breve funciona.rã. 
uma agrupação de pais de familia 
que, trabalhará conjuntamente com -o 
Sindicato Nacional de Trabalhadores 

'de Educaç(io e a Secretaria da Edu· 
cação. Quer dizer que· além de ser 
,burrocrata, a nova associação ajuda-
1·:). aos professores comunistas, que 
são os que dom•uàm' 0 famoso sindi- -
ca.to contra o qual estão lutando os 
verdadeiros mestres que não querexq 
ensinamentos de tipo marxista". 

A União Naciqnal dos Pais de· Fa
milia, fundará há . mais de vinte e 
cinco anos, tem a mi1;1são de "defen, 
der 'os direitos naturais da famil!a e 
dos pais

1 
para educar a seus filhos ó 

apolitica e não ,tem interesses eco
no1,,icos de_ nenhnma especie,". acres
centa a circula1·. 

sente de Natal qúe lhe era reserva
do. -Tal presente foi a bolsa de estu
do's' para um seminarista, Iniciada 
em_ 1.0 de mafo de 1943, e encerra.da, 
com uma "Tarde de Arte", em feve-
1·eiro 'do corrente ano. 

Desejando fazer esta entrega 
quanto . antes, a Diretoria da Fede
ração - aproveitanqo esta assembleia 
de presidentes das Pias Uniões de 
Filhas de Maria da Arquidiocese; 
convocou as suas diretorias, reallza
dóras diretas da pia iniciativa, bem 
com as associadas, em geral,, para 
que presenciassem tão agradavel 
acontecimento. 

Ao fina, !lesta. assem]jfeia, S. Excia. 
-Revma. Dom Carlos Carmelo de Vas· 
concélos Mota, recebido · pela Dire
to_ria, penetrou no .. salilo' nobre da 
Curia completamente _ lotado, se-ndo 

· receb:do por unta sàlva de pal111as. 
S. Exc:a.' Revma. fez-se acompanhar 
ele seu slé)cretarfo e .do Revmo, Co-' 
nego João , Pave~io, Secret.ado ela 
Obra, . das:· Vocações, especialmente 
convidado. 

Sà.udando S. Excia. Revma-, o Oi· 
retor da Federação, Revmo. Pe. E~ll
ardo Roberto pediu a benção e a pa· 
lavra de ordem para a Federação 
com" suas 140 associações- 'e cerca' r\e 
12 mil Filhas de Maria, na Arqui
d'.ocese, a-fim·de prlisseguirem nos 
,5eus trabalhos apostolicos. ' 

"A seguir, a Presidente, srta. Er
nestlna Giordano -dirigiu a.s seguln· 
tes palavras ,ao, Exmo. e Revmo. ~r. 
Arcebispo Metropolitano: 

"Ha multo aguardávamos o Tercei• 
ro ArcebistJo de S. Paulo. Foi dolo• 

_ l'OSa a espera. Longa a no:te. Mas, 
enfim ra·ou a auro1·a. Iluminou-se, 
de novo, à Arquidiocese. Chegou-nos 
o Enviado do Senhor! 

E hojé. que a Jgreja, vestida .. de 
rosa, nos anuncia a proxima chegada 
do Senhor, temos .a gràça· da visita 
de V. Excia, Revma. 

Exulta de alegria a Federação l\fa. 
. rian!l, Feminina. f: chegado O instan• 
te de 'nescerrar seu relicar:o, onde 
vinha guardando, carinhosamente,_ 
como se fora umà joia de raro va
lor, alg0 que, deveria entregar ao 
Terceiro Arcebispo de S. Paulo. 

No.sso presente tem séu · hlstorlco. 
Primeiro foi uma concepção intelec· 
tua! .. Concretizou-se, a princip'o ein 
niquei; deppis, transformou-se em 
ouro .. ]foi trabalhadp, durante longos 
m~ses, · ora em dias ·alegres, radian· 
tes de luz,, ora em dias tenebrosos; 
pesados de i,ombra.s. Seu valor atual, 
pouco lmpprta. Infinita é, por certo, 
a r·queza que, -al'.ado a outros tato· 
re1;1, pode produzir em bens esplri, 
tuais. 

Sua historia, breve e singela, tem 
• poucos. quiw-ro~ de cploridos dl.feren· 
tes. Permita V. Eitcia..' Révma. seja 
ela aqui repetida". _ 

'A 'Sra. Presidente leu, então, na fo. 
tegra, a ''.oferta-historico" da Bolsa 
D. ;José Gaspar de Afon'seca e Silva, 
contida no album entregue a S, 
Excia., juntamente com a importan· 
c!A de 35,000 cinzeiros pagina que 
abaixo transcrevemos: . 

"1942!· 
O IV Congresso Eucarlstico Nacio· 

nal delxára em nossos coràções uma 
nova centellia de. fé. tJm désejo de 
ver O Brasil num lncendio de amor 
pela Eucaristia. Um anseio Pelo fio· -
resc·me11to das v;ocações _sacerdotais 
em 'nossa Pátria. 

Milhares de 11ezes, a mocidade ma
riana pedira ao Senhor se dignas!!e 
concede~, à terra- de S~nta Cru;i; 
"muitos ;e vjrtuosos Padres,· modela
dos todos na., escola •do seu Coração 
Eucarlstlco ". 

Terminado aquele magnifico cer
ta1n:e religioso, cujo esplendor foi. um 
vibrante hino de gloria a Deus e 
uma consolação imensa para · o Arce· 
bispo que O realizou, urgia' traduzir, 
em obras, a resolução de trabalhar 
1ielo iµcremento das vocaçõ!lS sacer
dotais. 

O· momento oport~no chegou para 

NOVA ET VETERA 

a Federação l\1ariaua Feminina de S. 
Paulo. 

Lo de maio de 1943! O grande dia 
da Filha de Maria da Arquidiocese! 

Na Cap:tal. reunem-se milhares de 
jovens marianas. Essa piedosa con· 
centração assinala a fundação da 
"Bolsa Filha de Maria da 'Arquidio
cese de São Paulo". 

B [eita a primeira coleta. 
Depois, começam a ch'egar os do· 

nativos individuais Os Diretores úas 
Pias Uniões dão o seu apolo à nabre 
iniciativa. Numa reunião de presi
dentes é aventada a Ideia de ser a 
"Bolsa" entregue ao Arcebispo nn 
dia 7 de setembro, comemo1-nndo o 
primeiro aniversario do Congresso 
Eucaristic.o. 

Intensifica-se o movimento. Duran
te o mês de Agosto, con:sagrado às 
vocações sacerdotais, mu!tipliCJllll-Se 
as orações. Redohram-se çs sacrlfi
cios. Faz-se a campanha da econo
mia· do "tostão dia.rio" em trel da 
opra. As P:as Uniões realizam chás. 
Promovem festivais. Fa;,;em coler~s. 
Ha gestos comoventes de Filhas de 
Maria que. segregad;ls do mundo, re
clusas em' leprosarios, pa,rticulares, 
partic:pam, entusiasticamente, ela 
!.1iciat1·1a, oferecendo seus sofr!men• 
tos e enviando seu obulo. 

Amparar as voca~ões sacerdotal~ 
é o desejo ardente das Filhas de 1\1:1" 
ria da Arquidiocese de São Paulo. 
1 * * *º 

27 de agosto de 1943 ! 
Azas que se partem, nas alturas, 

abrem a bom José Gaspar de Afon· 
seca. e Silva, as portas da eternida· 
de. Ele vôa celere para a mansão de 
Deus, de:xando as legiónaria-s · de 
Nossa Senliora no auge da campa-
nha, ha mêses encetada. _ 

O dia 29 de Agosto, pre-determina· 
do para um recolhimento,, nó · qual 
seriam redobradas as preces pelas 
vocações sacerdotais, encontrou, é 

, certo, as Pias Uniões, no cumpr1men
to de sei! programa, mas com o co
ração_ opresso pelá dor. Uma pro,
funda emoção enchia todas as almas. 

Nesse dia, a "Bolsa" recebia, oom 
sentidas lagrimaa, t renovaçã0 de 
seu batismo. Tomava por p_atrono 
aquele que morrera, tragicamente, e 
jazia, ainda, exposto à v!s!tação dos 
fieis, na Igreja de Santa lflgenla. 

Assim nasceu a "Bolsa Dóm Jos5 
Gaspar de Afonseca e Sil:va'\ 

A morte do Sumo Sacerdote .da 
Arquidiocese não àbateu a Fedem• 
ção Mariana Feminina, IIO seu. em· 
preendimento e um significado novo , 
adqu'riram os donativos. Passaram' 
a representar uma homenagem à. 
memoria .de seu Diretor de muitos 
anos, o querido Arcebispo. que o Se· 
nhor chamára para junto de Si. 

O .movimento em favor da "Bolsa 
Dom Josp Gaspar de Afonseca e 
Silva" conquistou a simpatia de to· 
da a Arquidioce!l_e. Todas as jovens 
óuyiram o apelo ela Federação:' as · 
'da Capital e as do Interior, as r!cas 
e as pobre~. Em- menos de um ano 
de trabalho, a campanha esta encer-
rada. 

* * * 
Genuflexa diante daquele que mer• 

cê de Deus é hoje, nosso Amado 
Pastor, com p~otestos de . -incondicio
nal obedlencia, num misto de aie!',:-'la 
e de saudade a Federação Mariana 
-1,"eminina de' São Paulo entrega, à 
Sua Excelencia Reverendissima, Dom 
Garlos Carmélo de Vascóncelos Ma· 
ta o precioso legad0 - que, nascido 
so~ a. inspiração dos -dias ln.tensa
mente eucaristicos de 1942, cr_esceu e . 
desenvolveu-se, ultrapassando a to
da espectatlva, nos dias sombrios da 
orfandade espiritual do povo .bandel·· 
rante. . 

São trinta e cinco mil cruzeiros, 
que se dest nam à Obra elas Voca
ções Sacerdotais da Arquidiocese. 
Foram eplhidos, aqui e aU, para que_ 
n1als um Sacerdote pudesse Ingres
sar nas fileiras do nosso Clero. É dá· 
div:i que perpetuarâ o nome· do Se· 
gundo Gra11de Arcebispo -de São Pa1.1-
lo. 

.. , * * 
E, agora, no coração do novo ie• 

vita do Senhor, que entrar para o 
Seminarlo sob os auspicias da "Boi· 
sa Dom José Gaspar de Afon·seca e 
S:Iva, à Federação Mariana·· Feminl· 
na del,osita • toqos os contribuintes, 
Grandes ou ._pequenos, estarão redu· 
zidos, . sob o manto · da caridade, à 
mesma categoria de benfeitores. Por 
certo, hão de ínere.cer as orações 
desse escolhido de Deuis que, um 

.. M discurso pt'Onunclado quando n~ ainda na vtce-pre.sldencia da 1·e
"'lelb publica norte-'tl.merlcan.a, afirmou 
o sr Henry li. Wallace que a "democl'a· 
eia é a unica expressão po litlca verda-
dtira do Cristianismo" -

A sentença é de um protestante. O 
catolico, porem, sabe que "11?. erro e pe• 
rlgo em atar slstematlcamente o catoli• 
cismo a uma forma. 'd<' governo. erro e 
perigo que sii.o mais graves 'quando se 
cifm a' religião a. um gE<n~ro de demo
cracia cUjas doutrinas são erroneas" 

'' PLE'·BS C H R 1 ·s TI ANA '' 

(Pia X_l.. ' 
Ha hoje em dia a tendencla en:i se 

contrapor a democracia aos totalttaris
mw. Somente aquela. seria aceitavel 
pelos que de fato amam a _verdadeira 
liberdade. Na t'ealirlade por~m. a de
mocracia pode ser totaJitaria. 11: o ca
so dr. "democracla social". que tende ao 
nlnlamento -d~ classes e à igualdade 
de; bens, e que faz a autoridade residir 
nJ povo. O assuilto se presta a desvios 
lamenta.veis e não é esta a prbneil·a 
vez que p~senciamos as conseqaenclas 
:runest~ dessa confusão de idéias. 

~:< * * 
Em fins do seculo passado. os efeitos 

d:. Encíclica "Rerum Novarum" foram 
im:ensos. Surgiam na ordem tnte!CC• 
tu2,l varias e tmportantisslmos trabalhos 
nfcrentes ao saJnrio. ~. legislação social, 
aos iilnites da !Jltervenção do EStacto 
nr, vida ecnnomlca e brilharam nomes 
como os de Cathrein, _ Pesch, WeIBS, 
Mayer. etc, Em pouco tempo os frutos 

-dn famosa Encíclica apareciam. a 
•• p:ct:; chrlstiana" &I! co11grega1-a aos pé.'! 
dr, [greja, 

Em 1893 pela primeira vez Jol pro
l'c1nci€-dll na Belgica a expressão "de· 
rn,cracia cristã" no sentido_ de_ "pa1ti
do do.s que pretendem, se_m usurpar ts 
direitos alheios; dar ao trabalho o pos,o 
que lhe corr<'-.5ponde .. mercê das op0rtu
nr, ref'.lrmag feitas sJb a l:andeil·a de 
Crist0 e de sua Ig-reja''· 

Não t:trdaram. porem, a surcir os des
vioo doutrlnarlos_ Pretendia.-se Ir ao po
vo para conquista.-lo, ma.s tal conquis• 
ta se fazia multas vezes à -custa de er• 
rDll, de inicio vela.dos, m.als tarde cJ;t• 
t·os e perniciosos, Surgiram os que pro
cu1·avam desviar essa. ação popular dos 
catolicoo, ou "democracia. cristã" como 
foi bati&•ja na Be!gicà" para o, lado 
da "democracia social", _dando-llle fei0, 

ção pol!tlca -110 -sentido dos principios 
revoluciona.rios -pregados pelos democra
ta.~ liberais e socialistas. - Não faltaram 
tambem os que dsej&.vam introduzir 11a. 
[greJa uma. constituição diferente da que 
llle deu Seu Divino Fundador. Acre
ditava-se que a. Igreja não fazia ,o bem 
que devia, porque rnão modlflca.va sua. 
atitude. 

Impunha-.se, portanto, qu1> Roma fa• 
lasse ()ll,ra · esclarecer os espiritos. Foi 
o que fez o santo Padre Leão XIII, pu- _ · 
blicanda a 18 de janeiro de' 1901 a En• 
ciclica "Graves de communi"'. 

É dessa E11cicÍlca o t1:echo qne a se• 
gulr transcrevemos, Por ele vemos a 
preocupação do santo Padre' em dar 'it 
expressão "democracia cristã" o senti
do exclusivo de ação p0pular. dos .cato• 
llcOI! rem qualquer ligação com o sen
tido r, ~lltico da pal!lvra democracia. E 
mostra o Soberano 1>o1i1t,fice como a 
"democracia social" é lncompatlvel com 
r. doutrina ,:atolica, por condu?.lr ao- que 
hoje ,-;hama,·iamos totallta.l'lsmo socla· 
lista. Mais ainda: - a "democracia 
crl.str." v-erdadeira no sentido de ação 
benefica e cri.stii em fa-,or d!> - pOVO, é 
propria d& Igre;a e U1e dei\? e.star su• 
jelta. 

"li.lo ha . duvidP. algumo. :solJre o que 

pretende a. democracia socla1 e sobre o 
que deve a.~plrar a democracia cristã. 
Porque a primeira em 01~itos chega a. 
tal g-rau de mallcia, que nada admite 
fora -do natural. l)usca excl~lvamente 
O$ bens corporeos e extei·nos, pondo a 
felicidade humana e111 sua ÍtqUl.sição e 
g,zo. Dai seu desejo de que a. autori~ 
da.de resida. na ple~, pai·a que, s11priml
das as classes sociais e nivelo.cios os ci-

. dadé.OI!, se estabeleça · "- iguald;).clc de 
bcn,i, como consequencia :seria abolido 
O direito de p1·oprled,adc C a fortuna dos 
ua1·tlcula.res, assim como os meioo de 
vida passariam a ser comuns. · PelQ 
contrarie, a democracia c1·L~tã, pelo pro
prio fato de receber eSllo- nome, deve es
tar fundamentada nos principios da Fé 
divina, atendendo de tal eorte M. inte-
1esse dos plebeus que procure aperfei
çoar saudavelmente os esplritos, desti
nados a bens eternos. - Naõa, · !)Ois, pa-
1e. ela., tão santo como_ a justiça, maneia 
que conserve integrn o . direito de -pro
priedade; <1ue ® defenda · a dlvenlldade 
de clàsses; proµr!a de todlj, sociedade 
bem constttuida, e quer que sua forma 

- seja a que o proprio Deus seu autor tem 
estabelecido. 

Po1· onde claramente. se - infere que 
nada _el(!ste de comum entre a demo
cracla social e a cristã., e que elas entre 
si -d!!erem como se diferenciam a seita 
do socialismo e a profl.asão cta Religião -
cristã. 

* * * 
Não seja, ademais, licito referir à po

Jitica o nome de democrac.m çrl5tã: pois 
api:sar do lem~cracia, segundo m:u sig· 
nificado e wso elos filosofo:;,· (le,n~~a.r re-

glme popular, sem embargo na. presen• 
te materla deve entender-se de modo 
que, deixado todo conceito -politico, unl• 
camente , signifique a. - mesma ação be• 
nef!ce. e cristã em favor -do p0vo. . POr• 

~que como os p1-eceltos naturais e évan
gelicos · excedem por si a todos os feitos 
hum11nó~, é i1DPOS11ive1 que dependam· .de 
qualquer regime civil, antes bem podi?m 
armonizar com qualquer regime, cont9i11- ' 
to que não repugne à honestidade e. :à 
justiça. São, !)Ol!l, e permaneéem alheios 
intclramc11te os ditos precêitos · às opi• 
niões dos partidos' é 0, todo. evento, de 
modo que, .seja qual for a constituição 
do Estado, . possam e devam os cida
liãos cumprir _a_qµelas mesmas lélê, nas 
quais se lhes manda amar a Deus -so· 
bre toda.s as -coisas e_ ao proximo como 
a ii mesmos. Esta foi a disciplina com;
tit:nte da Igreja e dela usaram _os Sobe
ranos rontifices ao tratàr com as socie
dadc3, qualquer qu~ foi;se .sua. forma 

· tlc governo. Pre,.supooto l.5to, a mente 
e ação dos catolicos; - aó promoverem o 
bem elos menos favorecidos, de ·modo, 
nenhum ha de tender a desejar e• tra,• 
tar de induzir um regime social com 
preterenQla ll. outro. · 

* * * 
Por-- identlca razão, deve-se remove1 

.ia clemoeracia cristã out1·0 conceito, qu1 
ó atender de tal modo as cla.,ses humil· 
dea, que pare~am p1·eteridas as superio· 
1·e11. a.s quais tambem contribuem . para 
11 conservação e aperfeiçoamento da. so
ciedade.- /\ esta necessidade Pl'OVé a 1c
da Caridade. à. · qual já fizemos men
ção, e que ab1~nge a todos ~ bomens. 
de qualq"er condição, como membr~ 

de uma familia, criados por um mes• 
mo bondoso Pai, remidos 'por wn -mes
mo Salvador e chamados à mesma he
ranç11. eterna. · Esta é a doutrina do 
ApOstolo: - ºUm corpo e um espi• 
rito, como .fostes chamados em uma es
perança de VOOSII. devoção. Um senhor, 
uma Fé, um Batismo. Um oeus e Pai 
de todos, que se acha sobre todos e ,por 
todas as.- coisas e em todos nós" (Eph. 

. IV, 4·9). Em consideração, pois; da 
união nitural da plebe com as demais 
tJlMSM, - afiançada.a pela fratemidajl.e 
cristã, nestas ha de influil· necessaria
mente toda diligencia que se empregue 
na ajuda daquela, o que melhor' se con
cebe tendo em . conta que' para o exito 
nesta ordem, é necessario que aquelas 
classe., sejam chamadas a tomar par
te 1111, obra, coni o que nos ocuparemos 
a seguir, 

* * :}e 

Evite-se, por i.slio, encobrir sob a de• 
llomlnação de democracia cristã o pro
posito de insubordinação e oposição às 
autoridades legitimas, porque a lei na
tural e cristã prescrevem- reverencia aos 
que, segµndo Slfa posição, regem a so• 
ciedade · e obediencia· a seus Justos pre. 
caitri.s, O que o cristão 113 de fazer pa
ra que seja digno de si proprio, since
ramente e comi,, um dever: ...: Isto é. 
oor consciencla. como admoestou o 
!\postolo, ql.!ando disse: ,-,. "toda almB 
estâ -submetidi. às potestades supcl'iO· 
re3", (P..om XIII, 1-5J. Não se po1ta. 
por COJ1llegulnte, de modo cristão o que 
recusa submeter-se e obedecer aos que 
gozam d~ autoridade na. Igreja, 'e em 
primelio lugar aos Blsp0s, os qua.is, sal• 

VJ o p0der do Roman~ Pontifice, "fo
ram postos pelo Esplrito santo para go• 
vemar a Igreja de I.)eus. a qual Ele ad• 
qulriu com Seu sangue"- _q_ que ,de ou
tra maneira sinta ou se conduza, se ol
vidou daquele gravissimo preceito do 
mesmo Apostolo: .,.. "obedecei a vosssos 
superiores e, permanecei a eles submis
sos. Porque eles velam; como hão de 
dar conta de voSSIS almas". Em sumo 
grau interessa que os fiéis gravem em 
seu coração o exposto e -o cumpram na 
conduta de sua vida; os Sacerdotes pOr 
sua vez não ce.sscm de inculca-lo aos 
dcma~. não soment(; pela palaYra mas 
pelo exemplo. 

Explicada e esclarecida esta G'.ôutrma, 
espera,mos que desapareça toda d)ssen
ção .. a respeito do nome de democracia 
cristã e toda suspeita de perigo quanto 
ao que com tal nome se entende. E o 
esperamos com razão. Porque aparte 
algumas Oplnlões,particulat-es sobre a na-
tttreza e eficacia deeta democracia cris
tã. nas qu?,is ha exagero ou el'l'g,,, nada 
have1·á que censure essa ação, que so
me'nte aspira, segundo !' lei natural e 
divina. a ajudar aos que vivem do tra
balho de suas mãos, a tornar menos pe-

- ~aso seu estado, e proporcionar-IheE 
,neios oara atender a suas necessidades: 
1 · que fora como dentro de se\lli larh 
mmpram llvrem~nte os deveres das. vir· 
cuder. e da religião; a que se persuadan, 
do que não são anlma1s oorem. homens: 
crlstão2. e não pagã-os: e de~ta maneira 
s~ dirijam 'ao ultimo bem. para o qual 
todos nascemos Este é, em verdade, -o 
fim, es~a a empre.sa dos que ~ntranha-

dia, subindo os degraus do altar, 'há• 
de, comovi.do e cheio de gratidão, 
lembrar-se daqueles que colaboraram 
a-fim-de que se lhe abrisse o cami• 
nho para -a. suprema ventura do .sa'. 
cerdocio!" 

(No album segue-se a relação doa 
benfeitores.) · . 

Terminando sua oração a Sra. Pre• ' ' 
sidente pronuncia ainda as seguintes 
palavras: "Minha missão está cum-
prida, Respeitosamente passo às 
mãos de V. Excla. Revma. o nosso 
presente antecipado de Natal - a. 
"Bolsa D. José· Gaspar 'de Afonseca. 
e Silva" oferta das Filhas de Maria 
de S. P~ulo, em pról 1ªª Vócaçõés 
Sacerdôtais. E, fazendo essa entre· 
ga, quero assegurar a V Excia. R,ev• 
ma. que as Filhas de l\Iaria contin'ua, \ 
rão orando por esse Seminarista Des• 
conhecido a-fim-de que pela -sua per• 
severança possa · transformar esses 
cruzeiros em outros cruzeiros - os 
que a mão sacerdotal traça, na sua. 
linguagem de amor e de uerdão! 

F.f>.LA O SNR. ARCEBISPO 

Pepois de examinar o album qpe 
lhe é oterecido, S. Excia Revma. diz' 
que "a Federação Mariana Feminina 
não podia ertcontra1• um me•o mais, 
eloquente, mais nobre, mais piedoso 
de homenagear a memoria queridi~· 
sima de D. José do que organJ7,,,1,r 
esta bolsa. D. José, entre todas as 
suas obras admiraveis afórá. o Con
gresso, que todos conhecem muito 
bem - teve 'uma, mais oculta e me
nos lembrada: sua atuação- no campo 
das vocações. QuandC> reitor. Quan· 
do- Bispo e Reitor· ao n1esmo teml)o. 
Depois da morte de D. Duarte, já no 
seu governo proprlo. continuou nq 
mesmo :devotamento; empenhando-se_ 
na construção .do SemlnariQ e na for
mação espiritual , dos seminaristas e 
na formação dos pequeno-s semina
rio, Em tudo mostrava um carinho 
espec'al para a obra das vocações. 
Hoje, cc;im um sorriso de bençãos pa
ra esta obra a que está ligado o ,:,eu 
nome; -velará por ela". 

S. Excia. Revma. ,continuou a 'sua. 
apreciação, Insistindo no valor so• · 
b1·énatural desta realização, bem co
mo na formação intelectual e espi• 
ritual das Filhas de Maria revelada 

-nesta compreensão da grandeza do 
problema . das vocaçõés sacerdotais. 

Depois -de considerações sobre a 
Euc3:rif\tia,' que é o· sol-do mundo. e 
sobre o Sacerdote, que A mantem. S. 
E:,;:cia., Revma. promete pedir por to• 
dos os benfeitores no santo sacr:ficio 

· da l\Iissa. 
Dá. . a -benQão aos presentes, e en. 

cerra- a: reunião, detendo-se, a segui!•, 
em ligeira ,palestra com ás Filhas 
de Maria, e com -a,Diretoria. -

APAllELHOS 
paraCHÁeCAFÉ 
modernos, elegantes, 
em qesenhos originais 
Nacionais e extrangeiros 
l'àdem ser adqu'irldo, 
ramb.Sm em 10 paga• 
,nenroi pelo .. Pl4no Suate'•,. 
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damente querem aJiViar a plebe crislã 
e preserva-la. -incolume da peste do so
cialismo. 

De propos!to fizemos mer,ção dos de• 
veres morais e religiosos "Ta opinião da 
alguns. a chamada questão social é. so• 
mente economica. sendo peJo contrario -
certll;simo que ela é principalmente mo .. 
ral e religiosa. e Dór isto ha de se resol• .' · 
ver em conformidade com as leis cta mo
ral e da religião, Aumentai o saJarlo do 
opera.rio, diminui as horas de trabalho, 
çeduzi o preço !iOS alimentos, mas se 
com isto deixais que our•- certas doutri• 
naa e sofra a: influencia de certos exem
plos, qu~ o Induzem a perder . o respeito 
devido a. t:>eus. e à corrupção dos co.s• 
tumes, seus -proprios trabalhos e ga• 

, nhoa se arruinarão. A experiencia quo• 
tidiana. ensina que muitos operarios de 
vida depra,vada e desprovidos de reli
gião, vivem em deploravel miseria ape-> . 
sar de _que com menos trabalho obte• 
nha.m maior salal'io. - 11.fastal da alma, 
os sentimentos que nela. Infiltrou a edu• 
cação ?ristã; tirai a. orevlsão · mode.stia., 
parcim:onia. paclencte e -demais virtu .. 
des morais, e Inutilmente se obterá a. 
prosperidade, · ainda que conseguida a. 
custa de grandes esforços Esta é a ra
zão por que Jamais exortamos os catoli• 
cos a fundar sociedades e outra, tnsti• 
tu!ções, para o fel!?. futuro da plebe sem 
recomendar-lhes. ao mesmo tempo _que 
o façam sob a tutela e ausptcios da re• 
liglã<J". 

CÓncluiremos em nos:.o prox!mo 1rn• 
mero a transcrição desta tmportantt En• 
}!clica. Veremos que " democracia cris• 
;ã, ou ação popular dos catollcos e pro• 
prta da '-treja veremo.• r.ambt>rr- qual 
o campo. em que se ~xerce essa oenfa
zeja ação, mclal que .de modo ·nenhuni , 
se coµfunde e.çm a \\ção oolitlca a que 
erroOtf}&mente- se pretende atrelar a lei · 
do Evangelho.. 
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TELEGRAMAS DO RIO 
A peste branca 

roo, CASAPRESS) - segundo as. es
tatlsticR3, a municipalidade carioca aca
ba ·de divulgar que ~stão mprrendo no 
Rio, ânualrnente. uma. media de 5.923 
pe550a:; tuberculosas e nc momento e.xls• 
tem nesta capital 50 mU pei;.soos afe
tad~ 

celebrará a 
Mano~l 

A· Academia 
memoria do Pe. 

.·Bernardes 
RIO, (ASAPRESS) - A Academia 

l3rasUelra dt Letras realizou. dla23, · às 
17 .xioras. uma sessão publ!<;i em nome
nagem ao Pa.drt: Manuel Bernardes F:'ll,
lou. o sr. Celso Vieira. sobre. o segu1nte 
tema: .. Manuel. Bernardes, classico e 
:mlstico ". 

Suspensas as restrições 
aos gasogemos 

RIO. (ASAPRESS) - No Pl'111odo de 
·20 do corrente a 6 de janeiro os cP .(• 
1-os, particulares movidos a ~ogenio po
derão circular .. livremente.. ficando · sus
pensas as · restrições Impostas llQt uma 
portaria baixada pela Coorder.al'ão. 

Transferido para a reserva 
RIO, (ASAPRESS) . - O general 

Ma'uricio Cardoso, <',ae acaba de ·ser 
iransferido a pedido. para. a · reserva, i.ie 
l.a classe, apól me,t0 seculo de serviços 
prestados a,o Exe1.é\to. Nasceu em São 
Luiz do Maranl,ão. aQs ·l~ de dezembro 
de · 1880. tendo •se reito · ~oldr.do volunta
rio do 5.o B:Atalnão de lnfàntarla da
quela capltM aos 15 anos de tdade em 
dezembro ·.1e 1895 FOI promovido a co
ronel, per merecimento. a 24 de abril 
de · 1930.' general· de brigada em 7. de 
malo de· 1931. a. general de divisão. ui• 
tinio ()OSto da hlerarquló mllltar a 24 
de iunho de 1938. Teve. durante a sua 
longa ·carreira militar. um ano; 9 m:e.se.s 
e 27 dia.s .:te .rer,•lço de guerra. 

• Nova estrada Rio=São 
Paulo 

RIO. (ASAPRESS) - o Ministro da 
Viação ·~xpediu ordens para o pagamen
to. por conta .do credito de. 15 milhões 
do· cruzeiros. para as despezas decorren
tea :io prosseguimento da construção da 
nova estrada Rio-Sãr- Paulo• 10 milhões 
de cruzeiros, e para construção e pa. 

- vimentação da estrada .Juiz de Fora-Ben• 
fica, cinco milhões de cnweiro.s. 

Construção de 'estrada pelo 
2.o Batalhão Ferroviario 

RIO, e ASAl?RESS) - Q Ministro da 
Fazenda concedeu ao Ministerla da ·via
ção . um credito de dois ·Ínilhõe~ de cru
zeicioo, · para prossel!'.ulniento dll,s obras 
da. estrada que liga Rio Negro .a Bento, 
Oohçáfves. cuja construção esti\. a cargo 
do segundo batalhão de ferrov!arios. 

Novo (1ir-etor "-do .. D. N. C. 
RIO, l, ,;:;APRESS) ...; seguiu pelo 

avião da Panatr. com d~st!no a Belo Ho
rizonte. o sr Ovidiv de Abreu xavier, 
que Vinha exercen(!.O O· cârgo de· 8ecre• 
tario dó Interior 1e Mlna.s Gerais. 

o sr Ovidlc:i de Abreu Xavier. por. re
cente decreto do governo foi · nomeado 
presidente do o N e., em substituição 
ao sr .Jaime ~,ernandes Guedes o no
V() diretor de. Departamento Nacional do 
Cafü demorar-se-:; .algun• dl~ em Mi-. 
nas .-egr=ando na. prox!ma semana. 
para assumir as · suas novas funções 
no o. N. e. 

Ferias aos Cadetes de São 
Paulo 

R:tO. CASAPRESS) - o Ministro da 
Ou erra. 'l.utorlzou ao ÇOJmtnd!l,nte da Es· 
cole. E'reparatorla. de• São Paulo a con
ceder ferias regulamentare~ .aos seus alu
nos, após os respectivos exames; 

Fechamento de: Faculdades 
Livres 

. RIO. (ASAPRESS) Foi assinado 
um decreto, determinando. o fechamen-

to de toda.s as F~uldade.s que Integra
vam a Univernidado da capital federal. 
Esse ato obedece ao e:;plrlto ·do recen'.-e 
decreto do governo proibindo o funclo
namE1nto de tO(ias · as escolas. livre.s ·nó 
pai.,, A situação dos res~ctivos alunos 
acha-se devidamente reguJJl,mentada, 

Os .-feridos. da P., E •. 8. 
RIO, (ASA?RESS) - A rep'lrta.gem, 

com a devida autorização. do diretor de 
Saude do· l!:xcrclto, ,general Souza Fer
reira, e11teve em visita. a{l Hospital cen
tral do Exercito. onde· foi recebida pelo 
seu direwr. coronel .Florenolo de Abreu. 

O reporter, ao ser recébldo pelo co
ronel, pediu alguns esclarecimentos ,li, 

respeito dai; noticias que estão sendo pro
palada.a na cldad<i se);imdo 88 • qu,1,18 l!J. 
guns milhares, de ferido< brasl.lelroa e3< 
tã,o sendo l.Ospit.allza.dos no H. e. ·E.; 
l;\avendo, 9.tnda cent;euas de amputaçies; 
mortes e etc. .o diretor do .Hospi~al, 
depoll;. de ouvir a.~n~mente o reporter, 
res;:ondeu: · 

.. Temps recebido .muitos telef<:>nemas,. 
porem o quo dw.em por ;ai ~o .é :verda~ 
de. O numero de eiracuadoi, da F. E:'B. 
para o H. C. E. tem' sido peq'ueno, ·.6rn 
relação ao efetivo da tropa. .Embora 
vindoJ das zonas de operações são mais 
numérosos JS doentes. e acidentados, que 
propriamente os ·reridos e[!i açlíO, ·. 1n·
cluslvo a nossa enfermeira., senhorinha . 
Grfaziela Afonso de C!l,J'Vlj,lhO, , Ultlnm.• 
mente chegadll., . que . é vitinur de. ,um 
traumatismo". · 

oepols de· .fa.2Jer uma, ligeira· paU,$a,· 

O reporter . ainda palestrou um pouco 
com o .coronel Florencio .de Abreu, sain
d.o satisfeito com as explicações que lhe 
foram tran.smitidai;. 

Faculdade . de Filosofia do 
'Instituto Santa Ursula 

RIO, (ASAPRESS) - Rea.lizou-re no 
auditoria da Associação Brits!leira de 
Imprensà, ~ cerimonia da.' colação de · 
grau dos bllcha.retandos da Faculdade 
de Filosofia "do Instituto Santa UrsuJa.. 
A solenidade foi presidida pelo Exmo. 
Mo11$. Porta!upe, auditor da. Nuncis.tu
ra 'Apostolica do Bra$1l, tomando assen
tó à mesa ainda, o capelão daquela Fa
culdade, a ~ · Diretora Maria :ceies- ' 
t:!M Godivler. Madre superiora. Maria 
Madalena. Em nome dos colegas falou 
a srta.. Maria Celeste Peixoto, reall.2an-

. do-se após a. cerimonia de entrega. do3 
di)>loma.o; e premlos. 

Novo ·chefe do 
Maior 

Estado 

RIC, (ASAPRESS) -, O general Crls
tovãó dt) castro &i-celos, que vinha exer
éenoo · as funções de presidente da 
Comissão. M!J!tar mista BrasU-Estados 
Unidos, ~ba de ser nomeado para subs
tituir o' 11eneral Mauricio José Cardoso, 
na chef.lli. dÓ .Estado Maior . do Exercito, 
, em • virtude da. transferência. deste, ·a. 
pedidç,, pÍtra a ,reserva da. 1.a cla&se. 

continuou o diretor: . . . . . . . 
O -119vo Jhefe do: Estado Maior nas

~u- ·em,éami:ios, Esta-lo do Rio, aos :::s 
de JulhÓ .dê 1889, sendo filho do sr .. João 
C. ··Sobral Barcelós, · ~onhecido usineiro 

"Dos soldados evacuados pela: F.: E. B. · 
não morreu nenhum, porem 'á.lguns, fo~ 
ram considerados . tncapactatàcios para .. <J 

serviço militar. e outros . continuam,,. em 
tratamento 0a doentes '1-lgWll! sã,o -ner
v.osos. e sobre esta doença. tive oport~-. 
dade de falar em $á,;> Paulo.. quant!o, 
atendendo a um convlt.é · da·~ : Pa.u
ii.sta de Medicina. a1r· proferi uma aula 
sobre "A seleçãe> menfal do .combatên
t,:," O maior nuinéro· de feridos q~:.o 
H. c. E. tem reoebido é em • cpnseqiien
cla de traumatismo, decorrentes de de
sastres com jeeps 'em solo brasileiro e, 
nestú particular, · encontra-:ie aqut · o 
qu1nto ferido, com fratura·. da · coluna 
vertebral". 

A 1 LHA DA 

. naquela cíckde, e sua esposa d·. Maria 
Teresa de Castro .Barce100: -

Esfa.tistica ·aeronautica 
RIO, (ASAPRÉSS) - Divulgam-se 

011 ,seguintes ,.dados esta.tist!cos· relativos 
ao l\lovimento aerona.utico brasileiro, no 
ano passado: · 

Linhas' .aereas, estendem-se por .....• 
900.6:f2 qu1lometros; foram ,realizados 
z. 727. vôos, sendo percorridos 17 .593 188 
quilome.tros e. transi,or,tados 171-860 pa.s
sagetros .~ .. 6.544 tonel11.4.as ,de cargas, ·ba
gageruLe malu postais. 

E·S,;P·ER:·~ N ç A. 
De Cruz D'Alva•. 

Desassombrada narrativa da fórtnidavef :ftagedia ·,que envolveu ,o mun
do inteiro. Exri!tação do~ heróis ~· defensor~ da · civHização. ·. Oito poemas 
com 10 ilustrações: A ILHA DA ESPERANÇA .... CAMINHOS !IBRAN
TES · - A ,BÁNDElRA · ESTRELÀDA. - . O 'CASTIGO - . A· ARANHA 
AMARELA - TERRA DASANTKCRUZ·-·.o LAR PATRIARCAL - O 
CAMINHO DA · PAZ. Nas melhores 'livrarias de São Paulo - Rio .,... 
Belo Hotiwnte · -: Recite - Ribeírão Preto ,;... '.Campos - etc. Um livro 
di,íerente, que •vai merl:éer o seu '&_preço e hónra1 a· sua biblioteca. 

CfNWO DE. E sruoos . f ACÃO . SOCIAL 
No d1a 17. em sessão. solene reallzadl!, amba.~ instituições criadas e mantidas 

no auditorio da Escola Caetano de Cám• pelo centro··,de Estudos e Ação SOciaI. 
po!, encerrou. o Centro de . Estudos . p Explano ~m. seguida a finalidade .destas 
Ação so.clal suas att~idades deste ario.' l,~tltu!ções. 

A sessão fol presidida pelo . Rev!l'lo.- A 1J.tivldade do e .. E. A. A. a,,sinalou-
·coti<~o Dr .. Antonio: de ~tro. Mayér, se :Jle'/te ;.i~nq, por UJA~ .atntl.lldão miJ.101' 
AS$isf•nte Geral da Ação catollca, e . de seµ çàmpo· de ação. pois, alem de di· 
assistente do mesmo centro de Estudos · plomar ,a: La turma · de alunas da. Esco
e Ação Social,. teve o'·comparecllnénto la. do .Serviço pessoal do interior, teve 
dos repN'.sentantes do .Éxmos. Srs, 1rtter•. OJ;l(lrtun!daqe de f.acultar um ,curso ln-. 
ventor ,Federal. general comanaante _~a.. 'tertsivo de Serviço · Social a. bolsit.as 
~ .a Região Militar, · secretario da. Jtis~,. · de,- Legião Brasileira. de- Ass!stencla, que 
ti~a e dos exmoi; diretor~ do .,Depart!I,• 5Ç · d~stinâm a organização do Serviço 
mento das Municipalidades e .do Del)á.l'.~· l:,qctài e,;n vari~ Estados da. União. 
tamento de serviço social. alem de ilU,~ o '. paraninfo da turma deste ano, 
merosa .assistenc!a. · . ·Exmo. dr •. Gabriel Monteiro· .da Silva, 

co1.1stou a sessão de uma apresenta- d~Ór ii.o .Departamento .das Municipa-
ção por part.e dª .exma sra. d · od~a lldade$, ··salientou as benemeréncl.as do 
Cintra Ferreira. .. presidente dÓ Centro.· ,(.!. ·E;' A. 'S':-e· exortou às suas afilhadas 
do Éstudos que explicou a. flna.liÍ!il.de · 8ranM:' união com. a. Escola que 
daquela. a.ssem.l)léia e à únidá.de fu~<hl.- as formou; . 
mental! JUP encerrava. • . . . A ·sessão foi encerrada. pelo Revino. 

Dtsse d. Od!la que naquela assem))léia. .. Cónego Dr. Antonio de Castro Mayer. 
seriam entregues os diplomá.· às a1únas 
que terminaram o Cursr Q.f · F01'tl1Jl;ÇãC) 
Ji'amil!ar e.' a '.Escora de serviço SÓcial,. nhelr9 · ofereoidcís por diverso~ benfeito

r<!$. ' . .Ao' primeiro classificado no· con
curso; prémio "D Anita Costa" - Cr.$ 
200,oó _ ...:: oferecido pelo' dr. Fernando 
~stâ. ·Ao 2.6 colocado, ·premio ."D. Jo
~é' Gaspá.t.· de Afortseca e Silva" - Cr.$ 
190 00 ,.;.; oferecido pelo Exm'). e Revmo. 
Sr. D. Carlos Carmelo de Vasconcelos 
M'ota;'.Arbeblspo de São Pa.uto. Ao 3.o 

· cÔ!oca'do,<,premio "Dr. Acacio Nogueira" 
.. -a cii:$ iao,oo - oferecido pelo sr. dr. 

ICNORANClA · OU ·MA Ft 
Ma-rcelo J3rant Carvalho Nogueira. Ao 
4.o C;OlOÇ,ado; premio, "Pe. Francisco 
Malniril, .l.o Cape:Jão da Penitenciaria" 
._: cr.$ 170,00 - oferecido pelo diretor 
do J!llltituto Dom l3osco, Pe. Luiz Mar- . 
clge,gÍia. 1 AIJ 5.o. cólocado, premio de 
Ct.$ 1eo oo. Ao 6.ó colocado, premio dé 
Ct .$: 150,00, oferecido pelos professores 
ela Penlténclarla. Os demais certa.mis
tas . receberam uma m:ençáo honrosa . de 
cr.$· 55,0Ó,:... Proclamação dos premia
dos pelo professor Eduardo Avari - Hi
no Eucai'lstico. 

(Conrlusi;o .d11 2.ª página) 
Aliàs, o povo simples e oom. isento 

óe. • má r6 e . preconceitos. cão comuns 
entre os ~spulta.s. conClluiu mais de unia. 
Ve'.: pela divindade de Deus em face .ÍO.S 
estupendos mUagres: João 10; 21.,. 

:Mâ 'fé 

Alem das razões ·expostas. que por mo• 
tivo de brevidade ape11,1S · acenamos e 
slnieti2amos devemos salleilta.r o testC" 
mu1Hiu exµlicito do proprlo Jesus Cris
to 'lfú:ma.ndo categ<>ricamente sua divin
dade. Estas provas e afirmações sãÓ to
da,: .tão evidentes · qu; somente a mal• 
dade· ou má · fé as poderá, contestat e 
;repudiai. · 

Com eçeito: 
1 J desd<i o inicio da sua· vida publi

ca. Jesus se apresenta como o verdadei
;ro (v.!esslas. Cf. Mateus 11, 4-6; Lucá5 
-é, · 18 21 i .João. 4. 26 ... 

21 dlli ser maior que· Abraão, Moisés, 
Salomã<· e .Jonas. Cf.: .João. 8, 53-56; 
Mateú: 19, 8-9; 12, 41-42; Lucat 
11. 31032... . 

3 J dá-se a conhecei': como o ·senlÍiJr 
ábsóluto dÓ Babado qui t9dos àceltàvain 
cotno o di:1 do senhor Ct.: Matéus 
i::. s:' Marcos 2. 28; lucas 6: 5. , .. 

41 aperfi,!çoa e delimita por propria · 
conta e autoridades ás leis divinas Cf.: 
Ma teu,: J, :n-22\ , 27-28',. 31-32. àB-39, 
43-4-'i ... 

5) opera. inlla.gres pará- provar que· 
p0lSU6 um pacler exclusi~<i df Deus. ·qual 
é, por exemplo. o lt perdoar os .peca
do;;.· Cf.: Marcos 2, 7; .Lucas 5, 21·24; 
7, 48-49... . . 

6) permite que O chamem de Filho 
de Deus. multo embora por ·humildade 
e para mostrar que é tambem nosso ir-. 
n,ão;' Ele · se denomine frequentemente 
filho do Homem. cr.: Mateus. 14, 33; 
~o •. léi; LucaG. 9, 20; .João .1,49; 11, i7 ... 

7) diz ter poderes que somén~ per
tencem a.. ~us. qU/l.r· por exemplo o. de 
Julgar a Humanidade. ou de dar a yicla 
segundo a sµa vórttade.' Cf.: Mateus, 
lJ, 40: 16. 27: 19, 28; Mar!l(is : 3,. 13; 
,João 3. 16-20. 21•30... , · 

8> afirma possuir a .-ciencía. propria 
de Deus. Cf.: Mateus 11; 25-27; Lu-
cas. 10, 21-22... , · 

9) afirma 'que existe de.sde toda a. 
eternidade. Cf.: João ·3, 58. 

Como se l.sti:> tudo ainda. não bas~sse, 
Jesus, quando publicamente · Interrogá.do 
sobre se: era Filho de Deus, no sentido 
natural. do tertrio, resr.-,ndeu sem ·tlt\1.- · · 
bear aos· membros do Sinedrlo · que eí·a 
e, Filho de Deus 

Conclusão 

Inumeros outros lirgumentos pode1·i.a
mos aduzir · ainda. Não o fàzemos por
que desnecessarfos diante clJl. evidenéla. 
palpave] dos que ai:>rerentamos. 

Não ·queremo,q contudo concluir esta 
ligeira ••nota" mm recordar no momen
to eni que Jesus .exaltou seu ultimo sus
µirc,, .o c,,,.:urião do C?,Jvar!o unpr=iP· 
nado· pelo direto contaéto com· a. vertlaéle 
que bOrbuihava · da.s entranhas da. -ter• 
ra. ecoa,và das profundezas dos tumuJos 
escancarados e ressoava' nos nà.nci>s l'>iu·
tidor. dai; rilonta;nha.s· ·,e. rochedos não 
poude ca!âr-se, e bradou:·· "Verdadedei-
1:amenk'éste era o ·Filho de Deus". 

*' * * 
. Que este . mesmo · Jesus: . Filho de Deus 

e tambern vet,;111delro, home:~1 tenha · mi
serie '":dia. doo • espirita., que .the. negam 
a divindade e te1:h'.a, ~ra eles tambem, 
o mesm0 olhar iue teve para ·são Pe.
dro na sua apostasia.: olhar de· mlseri:;; 
cordia e ~Mão;· olhar de verdade' e de 
vlc\11:; olh>.-:de ber,·1-1i.venturança.:'.' · 

. 
DIA,· 21\ -:- , As' 18,30 i,.orá8, - canto 

-. Tet,ço - 5.a -conferencia. Assistiram 
o~ · ,seútencl.âdoo . e representações das 
Congregaçõe.5 Mariana.-; de Vila Gui!her-. 
me .e-· Santo Antonio do 'Pari, 
• DlA 22 ..... As' G,30 horas - Missa. re

. zadà. . pelo ·· Revmo •. Pe. João Gruber -
comunhão para os ,sentenciados do 1.0 
pavilhão;, 

As 18,30 ·horas - Canto -Terço -
e.e. conferencia. Assistiram os senten
ciados ~. uma. repre.sen~ão· das congre·· 

. gaçõe.-; Marlarul.-; de São sebastião e: São 
:, Eduardo, ' · · . . 

OIA 23 _e: As 6,30 horas· - Missa re
zada pelo Rêvmo. Pe. Dr. Orlando Cha-. 

: ves · :... Cômúnhão para. os sentenciados 
do ·s.o pavilhão; . 

A.~ 18,30. horas -· canto - Terço -
· 7.a cóµferench>, com asslstencia dos sen-
te11eiadós e -representantes das Congre

, gações Mari~nas de casa verde (todas). 
.' HOJE (domingO) ..,.. As 6,30 horas 

.:.:. Missa reza.da. 'pelo Revmo; sr; Pe. 
Lül~ Marcfgagfü~· - Ao Evangelho ~r
nião ·..;.;; Comunhão para os. sentencia
dos do 2.ci ·pavilhão; 
· As 1S,3o· noras - Canto - Terço -
e.a.· comerenc!a. cord asslstencia dos sen• 
tencl.âdos e cie representações das Con
gregações Marianas de Nossa senhora 

· Auxiliadora; de Santo Antonio · e de São 
Sebaatláo - '. Benção solene do Santis
sirilo Sacram~nto, 

Dia· 25 - :NATAL - Missa. s 5 ho
ras, para os 'que· trabalham na cÔzfuha. 

As 9 horas; Missa Solene" cantada pe
lo Exmo. Mons. José. Maria Monteiro. 
Ao Evangelho falará o Revmo. Pe, Eli- • 
11eu· Mura.ri, · 
. $erâ ~e~-. a. W&a ;i. a.vozes vú:is 

- \ 

LITURGIA DO NAl · L AS 3 · MISSAS DO NATAL 
P01· especial privilegio celebram

se no dia de Natal três Missas, das 
quais a primeira à meia noite. Pri· 
mitivamente, a triplice celebração <lo 
Santo Sacrificio no dia de 1'! atai era 
privilegio exclusivo do Santo Padre. 
Alem disso. a festa dos Apostolos !São 
Pedro e São Paulo tinha tam bem - a 
honra de três Missas, a de Santa Fe
licidade comJJca,tava quatro, e em ge
ral todas as ou,tras solenidades dos 
martir lS admitiam tantas M:ssa.s 
quantas fossem em Roma, os san· 
tuarios ele vene;ação desses mu.rtires 
(pelo menos duas. Missas, a Missa ad 
c-:irpus, i10 hipogeu elo Santo, e a Mis
sa pubI:ca na basílica superior). Es
se sistema apresentava certa analo
gia com o da celebração das Missas 
couventuais, nos cap:tplos colegiais. 
Numerosos são cs .dias em que o ut
lendari.o assinala duas ou três l\lis
sas conventuais, o que entretantrJ 
não quer dizer que o- mesmo Sacerdo
te eleva oferecer o Santo Sacrifício 
uma segunda e uma terceira vez no 
mes,no d:a, e ainda menos que, fora 
tlo coro, todo Sacerdote esteja auto
rizado a celebrar muitas Missas. Is
so incLca .. somente o numero de Mis
sas que o Capitulo ·cruegial deve us
sistir. 

Autores medievais deixaram-nos 
interessantes explil;ações, não ar· 
queologlcas e histor.cas, mas basea
das em motivos ascetices e misücos, 
da razão pe:a qual .se celebram três 
1\1'.ssas no dia ela comemornção do 
nasc:mento de Jesus. A Missa :la 
meia noite lembraria o nasc:mento 
eterno do Verbo de Deus no seio uo·s 
e3plendores i:a glor.ia .paterna. A 
Missa da aurorn celebra sua apari
ção temporal na humanidade na for
ma humana. Enfim, a terceira M srn 
simboliza a volta de Jesus no fim 
dos tempos, · para julgar os vivos e 
os mortos. 

Passemos agora a uma breve ex
plicação da r,arte move! c\:ls 11is,as 

1da Natal. 

PRIMEIRA MISSA 

O introito é. t'racio do Psalmo !:.o 
e pode aplicar-se às cliv~:,,as geia· 
çõeil do Verbo: à geração eterna e Cl i· 
vlna, no seio elo Pai; it gor:Içiio lrn
mana no seio virginal de J\Jaria; it 
geração glo1·!osa, elas eu tl'anhas üa 
terra, quando ressuscitou dos mor
tos ("Dominus dix. t a:l me: Filius 
meus .es tu, ego hoclie. genu! te"). 

Na co'.eta (oração), lembramos 
que O Senhor iluminou as trevas des
ta santa 11oite com os esp:endo,·es 
de sua ·1uz inelavel. Pedimos a Deus 
c1ue Ele nos ;conceda part.eiparmos 
.de sua gloria ll() céil, depo:s de ha,er
mos s·dos confortados na terra ~om 
o: conhecimento do misterio de strn 
Incarnação. Nesta v:da, a f&; na oú
tra, a luz. Nesta viela, a graça; na 
outra, a gloria. Antes da vinda <lo 
Verbo de Deus ao mundo, tateava o 
J1omem nas trevas cio pecado e da 
ignoraucia; vindo Jesus, a graça do 
Espirito Santo Iluminou as almas, e 
a humanidade, por meio da Reve:a
ção cristã conservacla intacta n:i. 

Igreja Catolica, vive e se nutre. da 
luz da Sabedoria etel'ua. 

A Je-tura é tirada da Epistola a Ti
to, trecho em que São Paulo põe e.m 
evidencia o. carater gratuito C:a In
ca!'nação do· Filho de Deus, cujo mo: 
tivo deve s.er procurado exclusiva
mente na misericord·a !nfinlta elo 
Senhor, não nas oraçõés e boas 
obras dos homens. 

O gradual, tirado do Psalmo 109, 
descreve a geração eterna elo Verbo, 
sem começo nem sucessão no tempo 
e sem fim ("ex utero. ante Juciferum 

Jovens franceses "julgados" 
paios nazistas 

Despacho procedente da cidade üe 
Paris, ue!a N. C., not!c:a a Missa ele 
Requ:em celebrada no "Bols du Bo.u
Jogne" em· sufrágio dos 30 joveus 
francese, · muitos deles . membros da 
Federação elos Estudantes Catolicos, 
torturados e mortos pelos nazistas 
naquele lugai' à Missa estive,·am pi·e· , 
sentes os estudantes, catolicos de Pa
ris. 

Os jovens, ao iniciar-se a luta p,,ia 
liberdacle de· Paris, querlam obter r.r
mas para participar da luta; foram 
-0onduzldos, com enganos, uor um eE· 
p!a nazista ao Bois de Boulogne, oJn· 
de cairam ·em uma armadilha. L.ev'an
tar-se-a u111: 1no1,umento em su~· 1nc· 
moria no lugar da tragedia. 
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tlo maestro Poros!, com acompanhamen
to de orquestra. · e .. Ave Maria a 3 vozes 
do maestro f!.avancllo e no final· da Mis
sa, Adeste FideÍes, tambem a 3 vozes. 

. No · fim da Missa cantada, benção do· 
Presépio, _.,elo Revmo. Celebrante, que 
at'.) continuo. lerá os nomes ws premia
dos no· concurso .. ·A, seguir,· dwtribuição 
<!e lembr;inça~ µ9· Na.tal, 

gonui te"). F; o vcr~iculo ele "alle
luia" repete a estrofe do Psalm0 ~, 
já mencionada no Introito. 

A leitura. do Evangelho segundo 
São Lucas (II, 1-4) descreve o nas
cimentb de Jesus em Belem. A esse 
proposito, escreve. o Canlial Sclrns
ter, na sua explicaçfw da liturgia rlo 
Natal: "Jesus nasce num estabulo. 
Ele erige seu trono e sua carne 
.numa mangedoura, entre dois vis ,:,1i· 
mais. Vem, cr:stão, ajoelha-te nos 
pés do presepiD. Da-! J·esus condena 

·teu fausto, leu orgulho, tua sensua
lidade, ens:nando-te a obediencia., a 
humildade, a penitencia, a mortifi
cação". 

O versículo do ofertorio convida a 
se a!E;Jgrarem céus e terra 1ie'.a via
da do Senho1·. E ua oração dé intro
dução tio Prefacio (secretai, l)Ccl'

mos a Deus q1w, pelos merilos do oi
vino SacrHicio, como Jesu!,; quis te1·
nar-se consulistancial a noo em a na
tureza humana, tamb2111 nós ten,rn
mos à felicidade de nos tornarm,,s 

'semelhantes a Ele. !~to se realiza 
por meio elo hab:to sobrenatural d:{ 
graça, que ·precisamente nos co:ife
re a conformidade inter·or a Jeirns 
Cristo. ·o Prefacio r,e Natal ce:,:
brando, o túisterio <1~ Incar~açàJ, 
se diz nas J\Tissas do Natal até a Epi
faniâ, e nas festas elo Santo Nome 

'de Jesus, Corpn ele Deus, TLlllS· 
figuração e Purificar;ão ( e durante 
a oitava), bem como nas Missas 1·0-

tiV'as do Snntiss ·mo Sacramento. 
P. [:.ntip~1~n:t p2.ra 

(Commun'.o) ,t.:imb3r..1 
o gra::l~s.l, á g_;;raç[b 
(FasJm3 189). 

o c0munhão 
s~ refere, cJmo 
c~e:·n::> C:o Vert:J . 

Ffn:::i.llr..:n'~.!, na coleta de a~fi.l de 
graça::., (Pc..s~ccnnn1u:.üo) pz:lL'11DS r~o 
!.:enilc:.· que ~. cel-2br2.ç:~:J ctcs sz.:ilOS .f\·h5-
teri~s era 1:.':z:nO!:i:1 C.3. sun. nativi6.ad~ 
t::mp::ra!, _n::-; n1~r2ça a graça ê.~ cxpri-
1:1i~ c:so;; misterios 1;:la n3~ss, vida, p'.l.-
1;, · pc-d.ern1cs cbt-~r n:J c~il u. rcc..>ti.l
r :nsa. 

O h1~:·clf.:) é e:~ L::.:,:::, c~l-,'.·-;,;;t~.r:~:·) a 
t..1; (,·_.:: ::.. >_ .. ; :.:;:: L·.·:~.-..:::·; cv1·a o n~ . .sci-
1ninLo C:,J ::;~_:·1:i.:::, _pi:L~i>:;;_, ~ t..:i l).'.!3 e 
.i;-:::. (-.1 s-~c·:~:J i\. .. ~;;~';.">, i\ r..Ll~~21r,~'!J. pr~- . 
1.::t~c~·, q_',,.;..; L.i ~;;s·u:; é t~ ... ~( .. 1. c:z um P.scl
n~-J .1>a.Scu-l {F:;. 92) t!:.~}, por.5:.:1, toe apli-
. c::s 1nulto IJ:;1:-.1 no I'-7 ~:~~.l, p01;5 sn a Rzs
su1·üiçl::, ~1:nificr, o tr;,1;,::0 final dJ Sal-
' a-de:.: sobr(; ~ 1n::::::t~ e o p2c~ç:::,, o Nas
cin::.~nto e:;) .;u:us· :::1~· . .u1c:z:. a z.-urora. deste 
e::;. do vitoria. 

N . .1 c::;iet3-, 1;;n1bra-:s~ qc~ a Incarn!l.
ç ã:., do Vc:.·;.)o vc:.:, ilunl.inar a terr::t. p2-
l:x; ez2;le:::.t::;::.·.2::; Civ).11D~1 n[_'J CS.[}ls:.1dc:;:es 
1nateriai1 cu t .. bs.~r-2..tc!:': e esp2culativ03, 
ma.:; que .são as sublim~s verC.ad-es c!a 
F J, as quais se devem ·tra.d.uzir em a~:'.Js·, 
r,:la:. b:as obras. (!) Acr;;~~~n:a-s~ uma. 
oraçã:, de. memorh .de santa Anastaci'.l 
c:n cuj~. antiqui:-;sim::t igreja se cd:bru va. 
t.J:r. R~ma c;;t;,, ::::i. Mls;;:i. 

N;; ep~stcla ,.. Tlt'.l (3, 4·7), São P2ulo 
inslstJ scbr~ o cs.rate.- e:pontaneo e gra: 
tuib. da. f¼;iençfto, que maniízsti. "a 
tondaC:o e o e.mor do Salvador". 

e., ,gradual,. tira:!o do .Psalmo 117. é 
~ coilheCldc.· ·. acfa.n1aÇ.:ió ·; "B~ndito · 1::ji 
o quo v2m en1 non10 do E;.;nho:.:-" o, o 
vcrs'.cub d" aMuia,. dei Fsalmo ; 11âscal 
t:..!, .diz qu~ o' Ezn:1cr rGVB.St° .. Ú-S~ de 
f-orç:-. e· do gr:.ç9.. para ina ug J!ar o zcu 
reinJ m~s.sianicc, o qu~ c·_.er .dizer: rie 
graça. pára com os r·,mens que Ll~ 
veL, ~a.Ivar; C:~. fc:·.--;'.1., ,.,.,:' 
qin E!~ veio abater pelo poder · de sua. 
divin'.IaC.~. 

ú Evangdho é o de São Lucas sobra 
z adcraçfi.ü ~~os pastores. 

A antifana do ofertorio é ti!mbem 
tiradr, do Psalmo 92, ., alma este que se 
arlice, todo ele muito particularmente á 
solenid.ade do Natal. 

Nas outras partes, seguem-se sempre 
ª" comemorações do Nascimento de Je
EU~, pcdind:i no "Post-communi-:l" que a 
1en,vação anu'.ll o.o sacrifício do ·N:i.tal 
no~ renove tambem espiritualmente, pois 
(Jue o Nascimento do senhor abriu uma. 
ncvr. era. 1:>:1rn a humanidade envelhe
cid·2. p2la maldição do p~cad-,. 

TERCEIRA MISSA 

O introito é de Isaías: r,dsceu-Ms uma 
criançci, um filho nos foi dado. o qual, 
npesar do estado de al'liquilamantJ a que 
s~ reduziu, é o Eterno, o Criador do 
Univers·.,. Aquele que governa tudo e di
rige pel<J poder de sua palavra. 

NJ c3leta, pe«imos r; Deus que o novo 
112,sci.nento temcoral de seu Fillu unige
nit~ U!)S libert~ da antiga. servidão do 
pecad •. 

N~. leitura. da Eµistola aos Hebreus 
(1, 1-29) graças a uma profunda exe
gsso dos anti3os textos escriturísticos é-
11::;s demonstrada a divinidade do Mes
siu~. · e sua superioridade infinita sobre 
e; ·anjos que O adoram e Lhe servem. 

O gradt.al é tirado do Psa>.:no 97: 
o Senhor manifestou ao mundo o Di
vino Salvad:Jr, e todos os povos partici
param dessa R,;velação. A Recençf.o 
ú universal, como foi universal o pec.a
dc,. Diante de Deus, não ha barreiras 
cb no.cionalidudes: ~ Igreja é una e ca
tclica, isto d, universil. E todas as gen
l ss são chamadas para adorar o se
nhcr que como uma grande luz dmceu 
sDbrn a terra: tal é o que diz o versí
culo do Aleluia, tirado da liturgia bi-

o Evangelho é aq;.il o mesmo EYangc-

De K.C., transcrevemos o artigo ,;e
;,;undo o qual O comentarista J. J. G:J. 
l>Jrt em sua "Car~ de \Vashingt0n'', 
tlistribuicla a :mprensa cátolica c;cs 
Estados Unidos, faz notar como em 
meio elas· numerosíssimas mensagens 
tle congratulação recebidas pelo 
Exmo. e Revmo_ i\Ions. Michael J . 
Rca:ly, Bisuo eleito de Columbus, 
clestDa a afronta fe_ta aos catoliccs 
dos E:;tados Unidos pela revista. "Ti· 
me" publicada em Ch cago. 

O ataque mais recente de "Time" 
contr'a os cat:licos foi o de descrevrr 
a Mons. Re::,,dy como um "Catholic 
Llbbyist" (Lobby, na terceira acev
ção que dá o "\Vebster·s New Intor· 
nat:onal Dictionary of the English 
Sang1;::!.ge··, servil para qualif car. c:o· 
letlvarnente as l]ess~as· que frequen
tam as ante salas das Gamaras L0· 
gI;3ls.t.ivas para negoc:ar con1 os legjs
ladore:,, ou .para influenciar pessoal
mente os proc:c~:sos legais). Desta 
acepção sugerida. por ''Time'', na rea-
1iclude; exist-> um abismo: em ver· 
da.de durante a longa car1·ei,a ele 
Móns. R.Oél.dy na 0 Naticnaf tatolic· 
\Ve!fare Confe:-.ence" roi chamado 
com convites especiais por d:versos 
Comités do Congresso dos Estados 
Unidcs, que lhe pediram expressar n 

1opinião dos catolicos elo país cou 
relação aos diV'e1;sos projetos legisla
tivos, expediente inteligente e demo
cratico de consultar a op:n·ão dos e; .. 

. daclãos acerca da legislação por apro, 
var-se, segundo observa Gilherl; 
acrescenta que "Time" parece con-

1110 que se lê m fim de todas as Missas: 
"ln principio erat ve1bum ... -" Essa pa.~
sagern d2 Sfw Joãv· tI.- 1 .. 11) "é talvez, 
di;; o cardeal Schust<:;:, a .. pagina mais 
sublime de toda a Sagrada. Escritura. 
Trata-se da dupla. geração do Verbo, 
nr, sua nat'.lreza divin'l e na. sua. natu
rezr, humana. Como imagem do supre
llD Artific~. o Verbo· é ainâa o ideal ar
chetipD e cxempbr da criaçã'.l, mas n'Ele 
estr, imageín Sú ídentüica com sua pro
prir. subtancia, de sorte tal que n'Ele 
tudo é vida. Como. criatura, o nasci
mento d() ·Je.sasu não procede da vontacle 
hurr,anr. ou do desejo da carne, mas a· 

Jmaculadn Virgem Maria o concebeu em 
virtude do Espirita de Deus, - geração 
divinP. a cujr participação nós som,:;s 
admitidoJ, enquanto por mei'.l úL fé 
nóJ receb2::ncs Jesus en1 n~ssa. alma". 

· A çalavra Verbo, explica-nos Eto_ ,Agos
tin11 •, significa·: lo.) o pensamento; 20. 
::, palavra, qu8 é expres,são do pL1samen
t, O pensamento é o verbo intericr; a 
palavrn sua expmssãc, é o verbo cxte
ric:. · Jesus é o verbo de Deus, a pala
vrn cternr, de Dem manifestada aos ho
mens, e porque· eEsa palavra de Deus é 
sub::;tancia! e eterna com~ Deus, Jes':.4s 
ú tam.bzm Dt-us. 

No ·gradual, versici.:lo de aleluia e 
ccmmunlo ha expressão de jubilo uni
ver3a 1 pçla "s:alvação qu~ vsin de D_eus" 
e r. "grande lu'3 que desce n~ste dia. so• 
bro a terra.. O Na.tal é a festa da gra;1-
d~ alegria que vem vem da Redenção. 
A vind2. do Messias é a aurora da hu
manidade re·ctimid?, da escravidão d,. pe
c2.d2. r; na ora.~~-º je ação de· graças, 
apé: a c:imunhão psdimos que o Sal
v:idc:, hoje nascidc, seja 11fto .só o Autor 
d3 -n;sso renascimento na sublimidadc
clr. regmera~ão divina. mas ta.mbem o. 
rzmunerador generoso de nossos meritcs · 
n~. glori.i ctc:·na.. li 

siàerar impe1·(lc.wel que· l\Ionsenl101· · 
lleadv denunciara a seu t:)lllJlo a coi1- . 
duta • dos ·1cais espanhois na gucrnt 

ci:/}i1~e~;e~~~;~if~~-~~u!~t~n~!~~~ tergi-. 
versado os feitos que concerµem iL 
Igreja CatoLca, ao mesmo tenfoo qne. 
clepo:s (!e cada insulto informa com 
generoso· 1uxJ de detalhe sobre algum· 
sucesso , catolico. Anteriormente a 
revista Ave Mar;a chamou a atenção 
sobre "seus venenosos ataques con-. 
tfa a Igreja": "Our Sanda y Vi sitos" 
asseverou certa ocasião que "Time·• 
está sempre pronta a "co1ifessar sen 
liberalismo dando golpes contra :~ 
Igraja ou a Crist<inclade". 

O Juluad Catholic expressou que a 
revista citada emprega. uma m scc
lania ele opin'.ões .crroneas sobre :1 

Igreja". O Secretario d:i. Conselho Na, 
cional de Homens Catolicos acusotto· 
"Tlme" de exercer "Ulll periodismo 
irrcsponsavel, serão ma'.icioso" que 
tende a "dividir o povo cstadun'<len
se nesta hora crucial para a uni:la:ie 
nac:onaL O Conselho l\Iunicipal de · 
l\Íoatreal se via ob.-igr,<:o, há algum 
tempo, negar c:i.t2goricamente certas 
afirmações ele "Time" contra os e+ 
c.1adâos elo Canadá Francês, rec0rcla . 
o comentarista_ 

En' .. 2 outros Eispos, o proprio · 
i\Ions. Re::idy teve ele protestar antri 

' o cd·tor ele •· Time" pela "notcr:a re· 
put~,;ãaganha uela revista Jtravés r!n 
erro· e a insegurhnça ao informar ou 
comcnt::r sobre assuntos concernen
tes aos catoliccs". 
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TEATROS E CINEMAS 
PROGRAMAS DE HOJE 

PRIMEIROS 'EXIBIDORES 

A,LHAMBRA - Forja de herois. com Ronald.Reagan. - APA. 
Indla sagrada. da Excelsior. - B 

ART PALACIO .... Mulher satanlca. com Maria Montez. - APA. 
IMNDEIRANTES - Endereço desconhecido, com Paul. Lukas. - APA. 
BROADWAY -.De amor tambem se morre, Charles Boyer. - D. 
lNRANGA - .Ernm cinco Irmãos, com Anne Baxter. - BPA. 
M'ETRO - Madame Curie, com Greer Garson. - A. 
OPERA - A canção que escreveste para mim, com Benlamlno G!gli,...,. APJ!. 
PEDRO II - Alegria ao amor, com Noah Beery Jr. - APA. 

Justiça. a muque com WUI!am Boyd - A. · . 
RITZ - Sultana da sorte. com Dorothy Lamour. - D. 
SÃ.O BENTO - . Um barco e nove destinos, com William Benrlix. - D, 

Alegre divorciada, com Ginger Rogers. - D. 

SEGUNDOS EXIBIDORES. 

AMERICA - Agl!ias americanas, com John Garfleid, - APA. 
Panlco na Blrmania, com Alan Carney. - A. 

ASTORIA - Os reis tambem amam, com Victor Frat1cen. 
A sombra. da mumia, com Lon Chaney. - R. 

AVENIDA - O barqba do sertão, com Wallace Beery. - AMO. 
· O gato e o canario. com Bob. Hope, - APA. 

BABILONIA - Os amores de Edgard Allan Poe, com Linda oarnel. - APA. 
Raptor de noivas. con: Bela Lugosl. - APA. 

BRASIL - Jane Eyre, com Orson Welles. - R.. 
Duas pequenas sem cerimonias. com Jinx l!'alkenburg. - APA. 

BRA' POUTEAMA - Rcmance de um mordedor, com Mesqultlnha. - APA. 
A ilha dos homens perdidos. com John Howard. - APA. · 

CAMBUCI - Vagalume, co:n ,eanette Mac Donald. - R. 
As tres 1lorlas. com Gloria Jean - AP A. 

CAPITOLIO - Comboio para o teste, com Humphrey Bogart. - APA, 
Es um felizardo Mr Smith. com Alan Jones. - ,R, 

_CA.t,;LOS GOMES - Contrastee humanos. com Joel Mac Crea. - R. 
ClNEMVNDI - Mulher de verdade com Claudette COlbert. - D. 

Casei-me com a aventura. com Osa Johnson. - A, 
.Rainha dos cadetes, com carole Landls. - AMC. 

COLISEU - Odio que mata. com George Sanders. - D, 
Traglco amanhecer, com Jean Gabin. - M. 

COLOMBO - Rose Marie. com Jeanette Mac Donald - AP.,4. 
Dias venturosos. com Allan Jones - APA. 

COLON - Ho~a para matr.r. com Lloyd Nolan - APA. 
Preço da perf!dia com Joh1my Mac Brown. - APA. 

. D. Juan da armada, com V!lliam Lundigan - APA. 
CIWZETRQ - Horas de tormenta. con. Bette Davis. - R 

· O anel da morte. com Tom Conway - APA 
ESPERIA - Amor a granel. com as Andrew Sisters. - A. 

Condenados aos casamento. com Dennis O'Keefe. - APA. 
fi'ENIX - Damasco_ com George Sande1·s. - AP. · 

Dez pequenas para um homem, com Olivia de Ha.vllland. - AP-' 
Gl.ORIA - Forjador de l1omans, com Pat O'Brien - AMC. 

Torvelinho· feminino. com Lupe Velez. - D · ·' 
HOLLYWOOD - Tres pequenas endiabradas, com Deanna Durbln. - A, 

O~ amores de Edgard Allan Poe. com Linda Darnel. - APA 
IDEAL - O manda chvva, com Humphrey Bogart. - APA, 

Pena .;nvenenada com Flo..i Robson. - APA. 
Comando de costa, iom varior atores. - A. 

IRIS - O manda chuva. com Humphrey Bogart. - APA. 
.A p~na envenenada, :om Flora R.obson - APA 

1PIRANGA PALACI.O ·- Palheta da vida, com Monty Wooley, -- -:1.PA 
LUX - Sob duas bandeiras, com Ronald Colman. - AP4. 

Muralhas de Je1·icó, com Reo Skelton. - D: 
l'o.ODERNO - Almas no m:.r com Oary Cooper. - APÀ. 
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Dorminhoca da !i'uzarca con, Judy canova - APA 
OBERDAN - D Caetano Manglaferro com NÚ10 Nelo. · 
ODEON - (sala azul) - Cruz de Lorena. com Gene KeUy. - APA. 1 

A terra do. deuses, com Paul Muni. - R. · 
(sala vermelha) - Entre a loura e a morem. com Carmcn Miranda - 1) 
Submarino suicida, com Tom Neal. - APA. · · • ' 

OLIMPIA - Mal forte que a vida. com Oana And:·ews, - APA. 
DIiema de um m~dico com Warner Baxter. - APA. 

1
• 

PARAIZO - O caradura. com Bob Hope. - D. 
A· lua a se:u alcance_ com e'rank Sinatra. - APA. , . 

P~ AMOUNT - Odio que n.ata. com George Sanders. - APA 
A ilha dos homerls perdidos. com John tioward - APA, 

PARA. TODOS - Ninguem escap:.r · ao castigo, com Marsha Hunt. -- APA. 
Aventureiros. do Alaska, com Tom Neal. - D. . 

E'AR':>QUIAL (Ipiranga) - Minha amiga f<'tlcka. com Prestou Foster. - A. 
., . Vlrgin!a .-omantica. com /ladeleine Carrol - R 

PAULfSTA - . Amazonas dos ares. com Loret~ Y ung, - APA. 
. E s um felizardo Mt Smith cOIT' AJlan Jones - D 

PAUUST ANO - Em cada coração um pecado cÔm .An·n, Slleridau. - lt 
PENflA - Fantasma t·isonho com Deni~ Q'Keefe. - APA. 

Abutre humano, com Thuran Bey - APA. 
~llUTlNINGA - Entre a loura e a morena. com carmen Miranda,- D. 

Beleza sem dinheiro, com Joan Davis. - APA. · 
RECREIO <Centro) - Dansarlnas de aluguel. com Jlnx Fálkenburg, - me. 

· Vingança vencedora. com l'el< Rltter - A · . 
RECREIO íLapal - Rumo a Toquio, com John' Garfield. - APA 

Capangas de Hitler, com John earradine. - APA. · · · 
REX Misterlos da vida, com Charles Boyer - D. · 

Dez pequenas para um homem. ·,com Ollvia de Havil.land, - AP4 
R!ALTO - Melodias da ame11ca. com José Mojlca. - D. 

Tragedla a mela noite, com John Hubbard. - .AP A. 
ROIAL - Rcm_an_ce de um mordedor. com Mesqultln11a, - APA. 

O rei do volante com· David 8harpe. - APA. 
ROSARIO ,- Perseguidos, com Erro! Flyn. - Alf!C. 
ROXI - Santa, com Esthe.r Fernandes. - D. 

Rancho fatidico com Tex Ritter. - AMC. 
SAN7'.A CEL'ILIA - Ninguem escapará ao caatlgo com M:arsha Hunt. - APA. 

B,em. aventurados os que amar com Kenny Baker. - A. · 
SAN7A HELENA - China .!nconquistavel com Alma May Wong - APA 

~ mist_erlo da cascavel. com Edmund Lowe. - APA. · . • 
SAN70 ANTONIO·- Ali Babá e os 40 ladrões com Johr Hall - APA 

Ela q~:1-51 matou Hitler, com Elsa Lancheste'r. - A. • ' 
SAO CAEt ANO - Sonhando de olhos abertos, com Oa1my Ke.ye, - D. 

França eterna, com Ralmu. - R 
· SAO CARLOS - Mercado negro. com George Brent. - APA. 

.Branca 'de neve e os sete anões, de Walt Dlsney - A · 
SAO GERALDO - Silencio de medico. com Jean Hél'5holt. - SPA. 

Branca de neve e os sete anões de Walt Disney - A 
SAO JOSE - Revolta, com Erro! Fly11. - APA. · ' 

Dorminhoca da fuzarca. com Judy Canova - APA. 
SAO LUIZ - Amor de mãe. com sara Garcia. - APA. 

Va.ie sangrento. com Noah Beery Jr. - APA. 
SAO PAULO ~ Rumo a Toqulo. com John âarf!eld - APA 

Dilema- de medico. com W .. rner Baxter - APA · • 
SAO PEDRO - Mais forte que a vida com Dana Andrews - APA. 

Panico na Blrmanla, com Alan Camey, - A. 
UNIVERSO - Rose Marie. com Jeanette Mac Donald. - APA.. 

Dias venturosos. com .Alan Jones - APA 
'VILA PRUDENTE - Quasi casados. com Jane Frazee. - R; 

Codlgo do cangaceiro, com Bob Steele. - AMO. 

TEATROS 

BOA l(ISTA - Setlmo ceu, com Bibl Ferreira. - APA. 
SANTANA - Bodas de sangue. com Dulclna. - r>. 

EXPLIOAÇAO DAS COTAÇôES 

A. - ACEITA VEL - Filme que pode ser visto por todos, l!tnbora sem ptc• 
B. - BOM - Filme que pode ser visto por todos· com proveito · moral. 

veito m01-a.t · 
AMC: - ACEl'JAVEl 'MENOS PARA CRlANÇAS - Filme que pelo enredo 

ou cenas !)Ode Lm1Jress1onar o publico infantil. · 
BPA - BOM PARA ADULTOS - Filme que pode ser visto com proveito 

moral tão somente or adultos 
APA - ACEJ'lAVEl PARA ADULTOS - Filme que pode ser vlwto tão 

somente por adultos embora sem Proveito moral. · · 
R. - RESTRITO - FUme que pelo enredo ou cenas deve ser estritamente 

reservado a pessoas oe solida formação moral e religiosa. · , 
D. DESACONSELHA VEl - Filme Que pela grave tuconventencia dw enredo . 

ou cenas. deve ser evitado p01 qualquer publico. 
M. - MAU - Filme prejudicial para qualquer publ!cv. 

. . 
NOTA: - m impr,rtante que o espectador não se coritente com a simples.cota:

ç,ão do filme ou da . oeça de teatro mas que procure collheeêt pelo 
meno~ alJntn~ detalhe.~. da critica lsto justlflcarã uma cotação que 
afirmada sem nenhum. comentarto poderá parecer Injusta. e IIO• 
bretudo com a leitura· de uma analisf qup ;>õe . etn relevo os ele
mer, tos Dons e maus do. fflme o espectador Pouco a pouco. educará 
sua conclP.ncia e aprenderá a Julgar por si nesmo os outros flime~ 
que lhe forem apresentados, · 

LEGIONA RIO 

Notícias E s ta d o s OS PASTOR E S D E BEL EM 
R. Grande do Norte 

ENTREGUES A MARINHA BRA• 
SILEIRA 

NATAL, (ASAPRESS) - Revestiu
se de grande significação a cerimonia 
realizada n~ base naval ~esta _ capital, 
durante a qua:l foram entregues duas 
unidades à Marinha brasileira. Repre
sentou o governo americano o ·almlràn
te · Munroe, · comandante da 4.a Esqua• 
<Ira do Atlantlco Sul, e o governo bra
sileiro foi representado pelo a1m1rante 
Arl Parreiras. Dois oficiais dlscursg,
ram ressaltando os solidas vlnculos de 
amizade e cooperação qu~ unem os dois 
palse!, 

O a-lmlrante Munroe·d~tacou com en•. 
tusia-smo, o crescente. poderio do Bra• 
sll no Atlantlco Sul. 

ESTADO DO RIO 
REFORMA DA POLICIA FLU• 

MINENSE 

NITEROI, (ASAPRESS) - Pelo. se
cretario da Segurança Publica do Es
tado do Rio, foi encaminhado a.o Inter• 
ventor Amaral Peixoto um· ante-projeto 
de reforma do aparelho policial flumi• 
nense. Entre outras modificações. o an
te-projeto prevê a transrerencia · da 
Guarda. CM! para. a administração es
tadual. ficando a Guarda Municipal ln
coniorada à referida Secretaria.' o ím• 
te.projeto · ainda. sugere a criação de 
ma.Ili duas delegacias de policia em -Nl· 
terol, que atualmente conta· com uma 
untca. 

MARANHAO· 
ESTATUA DE CAXIAS 

SÃO LUIZ, (ASAPRESS) - Chegou 
a e5ta capital. à. estatuá do Duque de 

Dr. Durval Prado 
· M"rtlco · 1c1111stn 

li. s,•nn<lor l•nnlo li:1,':ldlo. t~ 
ó.o ~nd. ~alas bl2 13 • li 

1 l!l~4' dA H11>1 ,ln!'é lloni(k!IIOI 
Cons.: com hora mnr.~da Pelo 

Tel.: 2 7813 

O "OSSERYATORE ·. ROMANO" 
CHAMA A ATENÇÃO PARA 

A CRISE MORAL 
Despacho procedente da Cidade (lo 

Vaticano, pela N. e., informa que re-
. ferente a crise do gabinete italiano, 
"L'Osservatore Romano"- chilmà a 
atenção sobre a cr~se moral que, mais 
grnve e ·profllnda, causou. a guerra. 
O artigo . exorta a reconstruQão tla 
moral individual, . fam!llar e pol!tlca, 
como bai;;e para a reconsttução d-3 
post-guel'ra. 

O diarlo adverte quão sé1•1a é a \'oz 
de alarme que de diversas fontes 
revela as · desastrosas condições mo· 
rals criadas pelo conflito. A crise mi· 
nlsterial, acrescenta, não têm a eno1,. 
me tmportancla que encerra· a cr;se 
moral, porque " a etica politica · nun
ca Sel'á eficaz G Viril enquanto não Se 
funda.menta em raizes mais profun
das de uma moral eficaz o viril"·· O 
orgã0 .vaticano afirma que "si os ho, 
mens, a propaganda e a lmpren• 
sa dedicassem maioÍ·es energ!as a 
alcançar a reconstrução moral.- nin
da qae não se dedicassem tantas for· 
ças como a reconstrução politica, a 
nação contemplaria seu fut:u1·0· com 
confiante . esperança. 

"L'Osservatoro" assevera ,que o re
laxamento moral é fruto da guerra 
como o efeito o é da causa; e que o 
ren1edio exige maior fln11eza e zelo, 
e atençªo primordial da parto de to· 
dos. O artigo ~pega-se em. d:zer que 
o relaxamento moral ·não é situação 
estatlca, como cumulação de imun
dicies, sinão d!namlca, como avalan
che e derruba, abate e estende 
seus efeitos a medida que progride 
"ir::, especialmente, uma infeção·. épi
demlca e não unia simples lesão." 

Continuando a .coinparação, "L'Os• 
setvatore" ass'evera que "se trata· de 
um mal cuja cura só se alcança me· . 
diante uma higiene rigorosa uma 
deslnteçã0 incessante e ui'ua !~ta ln• 
flexivei. Nesta luta ha que aprovei
tar-se de todas as forças e meios ofi
cazes, não só religiosos, mas morais 
e educacionais, sinão tambem dos po· 
liticos e adminlstartlvos. Precisa 
associai· programas de repressão e 
Preven.ção, segundo planos tatlcos e 
estrateglcos." 

O orgão vaticano .conclua exorta.n• 
do á todos os. integrantes da. opinião 
publica a quo afrontem e. contenham 
unido,s o relaxamento moral. 

( ca11,lM. mandada fazer no Rio de Ja
neiro pela Interventor!&. A estatua se
rá Inaugurada brevemente na frente do 
quartel do 24.0 Batalhão, de Caçadores. 

PARAIBA 
CHUVAS NO SER'l'ÃO 

. JOÃO PESSOA, (ASAPRESS) - N"- , 
ticlas vindas do sertão informa.ui que 
calram . as primeiras , ·chuvas, ·atfhglndo 
os m~iclplos · de f3ouza, Pümba.l, Ca.ja
ze~, Jatoba e Bonito de Santa Fé. 

G O l A' S 
NOVAS SECRETARIAS J.)E. ES,:'Al.)0 .. 

GOIANIA, (ASAPRESS) ·;;,.._ . O In.; 
terventor Federal assinou decreto .dan• 
do nova • organização à administração ' 
publica d_o Estado e criando. quatro .no
vas secrétarla.s de Estado: · do Interior,' 
Justiça. Segurança. Publlc.a. e . Fazenda, 

!<'oi criada ·igualmente a . secÍ:étàrla do 
Governei. -com encargos especiais. · 

O decreto entrará em Vigor a prltiieJ.... 
ro , de · janeiro proxhno. · · · · ', . · . · · 

(Conclusão da 2.ª página) 
por um momento na luz que envolve o 
berço . do sa1vador, e' logo_ desaparecem 
numa noite tmpenetraveL 

consola-nos, . ensinar-lhes. a amar 00 
sofrimentos, garantir-lhes· a. bemayen~· · 
turança no céu, foi talvez o unico intui• . 
to dé Deus, quidnais ·tarde dizia a, San• 
ta 'I'erev.ii.: "se;·eu não tivesse cria_~? 
o universo,. cria-lo-ia por amor. de ti • 
E ainda: . :,, Pâra 3alvar ur..a. só alm.a., 

' eu revolveria o céu e a terra". • 

céu, o hmnano é ·o ·divino. A deinons
tra.çã.o disso é facU; recordai-vos ape• 
nas de que modo o p11;ga.ntsmo çom1m• 
endeu a., manifestações de, Deus :;obrl\l 
& terra. 

* * * .! 

N O T I C IA S D A B ElGlC A 

De volt1Lda Migdal,Eder/ ós pastores 
nesso · mesmo 'dia, -no dia seguinte, e pro~ 
vavelmente por. muito tempo, contaram 
o que v1ra1n· e ouviram, as' pal&vras de 
Ga,brlel, .o canto cios· anjos, as cohf!den
c!au de M.arla: ·Os que os escutavam fl• 
ce.vam maravilhados e· atonltos. · · 

1: lá. possivel que essa:. criança, tão ·po. 
bre ·: e tão debil, tendo por unlco · ampa
ro lima rapariga e um carpinteiro .sem . 
recul'SOII, seja.o.Mé~sias ,de quem ·os pro-, 
fetaz anunciaram maravilhas• e celebra
ram-· o, tremendo . poderio, dizendo que 
erc o leão de .Judá, terrlvel para os seus 
Inimigos, e nunca· vencido, porque era 
1nvencivel? Não, hão o· podiam acre .. 
dita:. 

A · divindade aparece, é certo,· wb f 
figura e · natureza humana; ma.s, e111· 
nenh= parte a noção dBB duas natu" 
reza.,, a divina e ,a. humana., unidas pe~ 
1à personalidade divina, é atirmada ou 
indlcad.à, ... Sobretudo em parte _nenhuml\ 
é Deus quem · gov_erna o homem, o le• 
vanta até si; pelo conti:ario, em toda-:11 
parte é o homem •que manda. em Deus• 
o avilta, o degrada, atribuindo-lhe to• 
·da.s as suas baixezas, paixões e. vlciob', 

por ·vezes esta divlndáde deve· reve&o 
tir a form:i. dé animais · sem. razão, bo~ 
cisnes, .. serpentes, · ek., e sob esta for• 
ma !ntilgAA procede de · maneira 1nco· .. 
venlente a um homem, quanto mals i 
um Deus. 

O REI LEOPOLDO DIRIGIU lJMA 
Mf:NSAGEM Dt ESPERANÇA AO 

!'OVO.BELGA 

Antes de sair da Belglca, o Rei Léo
poJdo dirigiu a seguinte mensagem ao 
povo belga; 

"Belgas, 
"A autoridade álemi decidiu retirtu'· 

me da Belglca. Protestei energlcame:i
te. Teria quérldo compartilliar- até o 
!lm · de vossas provações e am!edádes. 

"Meus pensamentos permanecerão CCln• 
vosco. sejam cora,Josos con.r1antes e· acl• 
ma de tudo unidos, ' 

"Deus chntlnuarâ a proteger · a. Belgl· 
cà. e breve lhe devolverá. a pá.z, prospe-
1idadc, concordla e liberdade. 

''Tenho ri no futuro da. patria". 
'l de junho de 1944. 

· LÉOPOLDO" , 

O Jornal clan~estino _ ,". L' Alcuettte" 
qu<! aparecia ·na Belgica. ocupa.da, ao pU• 
blléar está. men.sàgem acrescentou: 

Ao deportar o Rei a finalidade dos 
boches era de privar a nação de sua 
cabeça durante os tempos crlticos (JUe 
se aproximavam e. que os alemães t<l
mlam. Não previam que este ato e os 
requintes de falsidade com que' foi per
petrado, reaultarlain num fortalecimen
to de lealdade dos belga.s e enr1Jecetia. 
ainda. mais a sua. , determinação de aca• 
bar com a pestllencla hitlerlanlt. · 

ALÉI\IAES DAO ARMAfl A BANDIDOS 
l'ARA DESACREDITAR OS 
' PATRIO'l'AS 

o jo1·nal élandestlno belga. La Libera• 
tion, acma .os alemães. de haverem fpr-
11ecido armAs a bandidos, afim de desa
creditarem às patriotas. Declarava: 

"Inquerltos generalizados permitiram~ 
nos de ·con.egulr muitos fatos conclusi• 
vos para · apoiar a opinião já. apresenta• ' 
da por multós patriotas. 

"Recentemente grande numero de 
bandl~os foram detidos pela · policia 11e1~ 
ga, sendo encontradas armas alemãs 
com, eles. Isto parece estranho consi
derando-se que tem ocofrldo repetidas 
\"Czes; tambem em muitos casos OS ball• 
didos ,pediram o direito de ser julgados 
por conhecidos trlbunala · excepcionais. 
bto é ousado de sua. parte, visto que a 
pdnc!l)al flnaiidade. de~tes tribunais é 
de aplice.r jmtlça :sumaria a qualquer 
pessoa encont1·ada em -~e de· armas. 
Porem mais surpreendente ainda, é. o. ta,
to, de que, 11, medida que são entregues 
a estes trlbunaiS oo bandidos são liber• 
tados.· . Os alemães não se conte11t·am 
em armar estas Infelizes criaturas mas 

. estendem-lhes .a sua. proteção e Isto com, 
o objetivo de criar terror. M Belgica .e 
desa.creditar ós verdadeiros pàtrlotns". 

"FRONT" DESCOBRE O TRUQUE 
NAZISTA PARA ENGANAR O 

l'UBLlCO 

o jornal clandestino "Front", publl• 
cado por patriotas na Belglca ocupada, 
declarou que os alemães pen.savam í)U• 
bllcat. um panfleto condenando a pollti• 
c.1. dos aliados em relação aos · palces 
ocupados e a.!õlnado "Frente de Inde-. 
pendencla". Está Frente é uma orgu-. 
nlzaç~o patrlotlca que tem a ta-rcfa ela 
coordenar a atuação dos gr:up()s de re-
sistenela. · 

ENTERROS DO l\lER~ADO NEGRO 

"VoUa.", jornal controlado pelos n.a
zista:i, escreveu: 

"Ha pouco·. tempo os inspetores c1ó 
~crvlço ele controle estavam faZ1!ndo uma 
busca no preãio de · umà grande firmá 
de· transportes. Já. haviam abertó um 
ou dois embrulho!! suspeitos e descober. 
to gordu1·a e ·manteiga, meio carnéu·o e 
dlverso.s roast·bee~, quando encontra
ram um engradado pattlculannente 
grande. Forçaram a tampa, dentro . ha
via um ·caixão, caixão de verdade, ctii• 
da.dosamente fechado e ba1,tante pesado. 
sem duvida continha. uma boa porção de 
mercadorias racionadas. Quando 011 tis
cais abriram a tampa recuaram 
horrotlzados : pois o Ílalitlio continha um 
corpo humahó verdadeiro. Fecharam 
depre$sa a tampa, o caso era bem mais 

serio elo que pensavam. seria assas.si• 
nato ou- teria. o corpo sido fm:w.uo r 

"Tendo ·Investigado o· caso c!escob.rl
ram que as referidas pessoas tinham · 
procurado _burlar o regu1ame11to que 
pi·olbe ô transpo,te dos mortos alem de 
. uma cértà distancia. o. homem morto 
era uma. figura proeminente e a fÍlmilla 
havia ti-ansporta.do o caixão da.· zona sul 
por. esre metodo secreto;'. 

o jornal em seguida. declarou qua <.;s
te não é uin caso excepclonl!l e que o 
transpo~te de defuntos ê riln Sl'.rv!ço bem 
organimdo. . , 

l'ATRIOTAS • CONSEGUEl\l .BATER 
SEUS l'ROl'RIOS RECÕRDS NO Mts 

DE JUNHO· 

Um dos lideres do movimento de re
sistencla na. BeÍgica ocupada, . chegou a 
Londr,es. . . Noticiou que no mês !fe ju-
11110 patriotas bateram seus ·proprlos- te• 
cords nos numeros de vias. te.mias déõ~ 
tru!das, ferramentas destru!das, loco
motivas e vagões postos fOrl!. .de· IJSO, 
sabotagem nos esgotos, poste:i de alta 
tellSãO · e· cabos, · e traidores e eolabÓra,~ 
do1·es mJttos. · 

Al'Ítescenta que infelizn!ente as di:ten
ções qe p11trlôtas .tambetr. fore.m nume• 
rosas e que muitos pagaram. com. as \ l• 
das a dedicação. ao p_aís. 

OS ALEMAES TENTAM ACABAR 
COM OS RE~ORÇôS NA$ ABbENAS 

Desde o desembarque doo aliados na. 
Normandia o exercito· alemão 1evou à 
efeito diversas operações·. contra os pa~ 
trlotas . armados que vivem na.s flores• 
tas çl~s Ardenas. 

Segundo · um boletim alemão; roram 
descobertos. dois acampamentos· na Pl'ó• · 
vincla, de Luxemburgo em Rosslgnol e 
sete patriotas foram ai)rlslonados. Uma 
patrulha alemã foi atacada.. no bosque 
_de Stralmont, · os guerrilheiros, tiveram 
tim incidente, mas os a.lem_ães 1ião mcn• 
cionaram L ; · suas proprlas perdas. Em . 
Mierchamps, os alemães atacaram. dois· 
acampamentos_ ocultos nos bosques, ma
ta.ndo dois patriotas e tomando três pt·i• 
slone1ros:. · . · 

EXECUÇÕES 

A ma_!or parte nem se deu ao traba
lho · ô.e ver!flcar a narração dos pasto· 
ren, e depois de os ter escutado com as• 
sombro e agrado, voltou às suas ocupa• 
ções· quotidianas, esquecendo bem· de:. 
pres.s2. o que • tinha ouvido. . .- . 

A obra de Deus demolia-lhes os pre
conceitos e d~truLa.-lhés as esperanças;_ 
por isso r~Jeltavam-na sem a examlnM, 
. Quanto a. Maria. esta guarda vá. o. si• 

lencio do recolhimento, da. oração e con
templação, porque, diz santo Ambro~ 
ele, "a, sua boca era casta como seu co
ração". Era a. este coraçãc materno e 
v!.rginal que ela. confiava as meno1·es 
circunstancias dos fatos, formando com 
elas um tesouro, onde todos os dias ia. 
haurir um novo reconhecimento e um 
novo a.mor, até poder abrl-io, aos -i>rl·· 
melros discípulos, especialmente a São 
LucaB que nos· transmitiu a melhor 
parte. o livro que uma mãe, lê sempre 
é a vida de seu filho; :itJ!heia màis ve- · 
ies as paginas tristes do que as alegres. 
Mai:ia nenhuma encontrava que não 
·fo~ · banhada de lagrlmas, e na maior 
parte delas lia ameaças de morte e des• 
cobria nOdoas de sangue. Tinha de so
frer multo, por Isso que devia ser pa• 
ta nós o coração duma mãe. 

Tal foi, meus. lr»1ãos, · a prime ir.a ma-
. nifestação do Salvador. · · 

* * * 

Alem djssO, entre os homens e os deu• 
ses ha 1·e1açõe.s . intim.llS, muito · intimas •. 
Delas provêm os heró1a e semi-deures 
que levam Úl):11? vida. humana, terrestre. 
como simples mortais, ·sujeitos às· nos,.' 
sas mlserias, e não conservando da sua 
preterua origem divina outro pr!vl!egi~ 
senão 0 1 go20 e a liberdade ele mergu• 
lharem mais profuq.ctamente na deshOn• · 
ra. e na lnfamta. Eu quereria.,' meus ir-, . 
mãos, entrar em mlnuclas sobre este · 
assunto, percorrer . rapld.amente as mi• 
to!ogias Jatlna, grega, .églpcla e Indiana. 
o contra-vos à historia ·das. incarnaçõcS 
jivin.as inventada.s pelo . paganismo. Mali, 
ao prepara. esse· t1-ab~!ho, o coraçã<p 
desfaleceu-me e .a. pena. caiu-me da~ 
mãos. Por toda .a parte, os meus olhos 
encontraram o duplo sinal com que ·os 
homens marcam• sempre as suas inveo.• 
ções em materla de religião; transmi• 
tindo•lhe a fraqueza do seu esplrito e à; 
corruteJa. do seu coração. 

Mais uma. vez desçamos . os nosso:, 
' olhares sobre este menino deitado .llWl) 

presepio. Nada. -ha · nele que .fira .. o 11os•, 
so esplrito e. magoe o nosso coração. 
Na.sce de uma filha de Eva, mas suai 
Mãe 6 ao· mesmo·· tempo a mais pur,_ 
das. vh·gens, modelo admiravel pelo qual 
se . formarão. sempre as l.'láes e virge0$ 
crlstãa, ·que o pa~nlsmo jamais . conhe; 

· ceu ou ·conhecerá. 
Assume as nossas fraquezas, é ver• 

dade; mas assume-as livremente, se!ll 
coação, abandona-as quando lhe aprá-S'. \ 
evita tudo., o que seja. lncovenlente a. 
um Deus. principalmente aquilo que, d~ 
perto. ou de· longe, levass~ à. imperfeição 
moral ou ao · pecado. Através do véu 

Desgra.çatlamentc, estes fatos são a das no.s,s,i.s. enfermldadei;, deixa trans• 
· condenação do nosso orgulho e da nos- P!'recer uma. majestade.· e glor!JL, umtr, 
sa sensualldadJ; Impbsslvel era. pois forçá .e poderio que revel_am o senho~ 
qu~ não fossem contraditados e regei- a quem o Universo Obedece. 
tados. "Tirai-me essas· faixas, escre- Reveste a. nos.sa carne, é certo, :li 
veu, o pagáó Celso; tfral-me essas fai· nossa carne d_ecÍllda, · aviltada., corrup• 
xa:1, que são indignas de um Deus" · Pa• tora: mas, ao revesti-la, transformá-a.. 
ra Isto teve · Tertuliano uma bela · res• Envolve-a, !mpregna~a de dignidade, 
posta: "Nada do que seja útil para nós castidade e pureza. converte-a; em va• 
é Indigno de um Deus"., so transparent, e imaculado, através d<J 
· _.!\Ias a paixão sectarià não cede. Por qual Irradiam sobre o mundo as cha• 
sei. turno o Evangelho tsmbem .não. _As mas do seu. amor e os cxp_lendor'Ís .d~ 
afirmações deste. aquela :só . oporá ne- sua · infinita santidade. · 
gativa~. Procede hoje como nos primei- Desce até nós, nã" ha dµvida; ma~ 
ros tempos: do cristianismo: só a tati- para nos elevar até ele! Neste mister.!:~ 

Um 1>.rofess~r belga denominado Pierre ca m1,1~ou. tudo é poder, sabédoi-ia, grandeza; me.a 
De l'reter, de. Bruxelàs, foí CO!ldenado a Um dos processos adotados pelos in-, de'le evola-se ao mesmo tempo um per•1 
morte por um tribunal militar a1em!io . credulos dos nossos dlaa, é comparar o, fume de suavidade doçura., mansidão É! 
e executado. . Foi acuse.do · .de haver catolicismo às reUglões pagãs da. an- pureza, que n;o se respiram noutrtv 
transmlt!do .. jnform~ -mtli_tll-res;·para .. ,, til!'ulçi~, ocultazido. ~~amente1,,Ail.. ·{':arte_. .: ; . ,.,.. ,._. ,;, , .. ., . ,,.,.: 
os aliados ... , · '· ,. Y., , . · diferenças.· e pondo: ew .. relevo os tràços 7 Não procuremos a sua. origem na· te1·•' 

Um patriota belga denómln:uto Albel'Í de semelhança, e depois concltÍ!r: Repa- · ra. e no coração do homem; m\1,5 no cé11,. 
Strt:yn, de Bruges st; Aridré,' ·.F'landrés ·re bem que o catolicÍSmo é . lima .t·eii- . no coração de Deus nosso Pai. . . 
e ·1d · t 1 · • a.,lão como. as_ · outras. T. odas se parecerí1 o· rldiculo, o ;rotesco, o monstruoso; d4' c en a , foi condenado a morte pelo • 
tl'lbunal I ã ' · e valem. o mes. mo: são igualmen_te boas. , .. outr, obsceno e o imoraL ll:-me !mpos•' a em o em oand, ·e. ci<ecutado. ·· 
:::erreyn foi a.cusado de cumplicidâde· em .~u. o .ctue é ·a mesma coisa, lgualmen- slvel sair das afirmações· generlcas sem:-:· 
atos de sabotagem oontra às fel'rO\iiaa·e te más. feilr os vossos ouvido.s e ofender a de"'' · 
outr~s objetivos, e.' a815aitos com dina- Parece que o budi&no é hoje muito llcadeza. do pudor orlstão. que devemo/J · 
mltc; , · · · · ·' conslde1'.adO pelos actvet:sartos da. nossa. ao Homém•Deus, nascido da. .Virgem. 

religião. Não nós desàgraê!a isso: ··do . Analisai às religiões pagãs. Vêde ó· 
"LA LIBRE DELGIQUE'' RÉUNEi, confronto entre o catolicismo e o· budis-. que o pàgani.stno ·rez dos seus deuses,. 

BELGAS PAltA A LÍBEitTAÇAO mo só vantagens nos ~dem advir. De- · seml)re· que os · apresentou vivêndo e 
· . . mostrar-vos-lo-ei .ma15 tarde;_ ago- acionando sob a f-0rma humana: te-los 

ra, que tratamos.•da Incarnação, dire- à, tmage1µ do que em nós hi de maizi, 
Oconhecldo jornal clandestino beli'a 

"La.. Ll!>re Belg-ique", ameaçacio de ~; 
. descoberto 1>8108 alemães foi obrigado- a 
reduzir o tamanho. Num numero de 
abr!l, . recentemente recebido .em Lo11-
dres. o Jornal declarou que a qualldacle 
d'3 dois artigos e a precisão- .dos comu
nico,dos noticiosos .seria mantida.. 

Alguns dias antes dOS ~mbarqUOS 
aliados, "La Llbre D'êJglq~e•• O.pelou a. 
todos os belgas p11,ra estarem prontos 
para a libertação, concluiu dizendo: 

"A presanQa. no ru·;vlmento âé 'rosls• · 
tencta de grande numero·· de pessoas c!e 
todas · as classes ,e todas opiniões, e. o e.~
pirito de sac1•1ficio e abnegação eviden
cie.dos por elas, provam· suflclente'rnente 
que todo Q belga deseje. colabbrar 11::. 1"0-
con.struçíio do país e de · que consegui- · 

. rão construir uin.a Belgicà feltz e unida". 

DESTRUIDO UM: li:SCRITOIUO DE 
JORfiAL .NAZIS'l'A 

Parte do escr!torlo elo "l'Avenir", jor
nàl principiado pelos alemães . em Bru,. 

xelas, foi destruido par três patrlot.118 ar~ 
ma.dos, - que fizeram àll exi>lodli uma 
carga de dl_nam!te. · 

mo3 que nem o budismo, nem o brama• baixo e grosseiro;· deu-lhes as nossàs ml• . 
nismo nem qualquer das religiões pa~. serlM. fraquezas, imperfeições e ddi• 
gãs. fornecem o menor elemento à dou• culos; e muitas vezes os nós,;os vlcios; 
trJim crtstã sobre aquele dogma. . converteu-:es ,em crlm1no50s e celetados,' 

· S~undo este, cremos e afirmamos que libertirios 'l malfeitores; que uma lei jus .. 
um Deus unlco, lníinto. pessóaJ tomou ta teria punido de. morte. · E nestas ln .. 
a natureza. humana, envolveu.a na stui famlas. nestas concepçõe;; mais h)!lecen• 
personalida4e .divina, ligando-a'. a. esta teii · que .r!dicu1as. que:.pretende111: mos• 
pela. ttnlão hlpostatica; e que• assim tim trar-nos o ~!po e ,origem do mister!() : 
Deus se tornou . verdadeiro 'homem, que casto e puro por excelencia, · da concei~ 
um · homem se tornou verdadeiro\ Deus, ção e ua.sc.lmehto virginais do sa1va .. · 
e que este Homem-Deus chamado Je- ,dor Jesus. Seria o mesmo que ..-"trmal.' 
sua, 'viveu na terra como hOmem: e como que. na ordem moral, a corrupção gera; , 
DeWI, como hómem perfeito e como. Déus a pureza ·. a . mtseria · a grandeza. e o vicio · 
perfeito, governando. como senhor, e a ê origem da virtude 
seu bel-prazer, todas as c1iatúras, anl- · Não, ·o crl.stlanl.smo' não foi-·buscar ili 
madas e inanimadas,. não se reiisentln• nenhuma religião esse dogma tão con~ 
do das fragiUdacles do nos.sr cô1;po_ e da scilador · e divino da !ncarnação: foi.nos' 
n~ alma. e não sofrendo a Influencia revelado pelo prop1·10 Deus no momento 
dos. objetos exteriores senão na medida em que, por a.mor de nós, o tornava, 
da sua vontade. uma doce e llenl'flca realidade. 

Tal é · a teoria cristã da Incarnação, 
ieme.lhante à qual nada encontrareis ~a 
rel!glões pagãs. , · . ·· 

i;; v~rdade que ·o· paganismo concebeu 
Pela primeira vez nestes um-
mos 300 anos à Sueola permite 

que: um relitloso use seu .. 
a idéia de que Deus podia revelar-se aos 
homen5 sob a forma humana.·. como é 
verdade ele afirmar a el{lstentía dessas , · 
revelações. Donde l\' velo essa Idéia? 
ba vaga, e alternada _remlnlscencia de ·habito 

Indicador Profissional 
uma. revelação primitiva? Da atividade 
1>ropria ela intellgencia humana? Júl~ 
go Poder responder-se: Das dua~ fon
tes slmulta.neamente .. ' 

Mas não é,agora que devemos ocupar. 
nos desta. questão. o que desejo· provar
vos é que. entre essas manifestações di-· · 
vinas do paganismo: esslll, teofahlas pa.· 
gãs, · e o dogma catollco da Incarnação, 

Pela ·prhneira v~z. nestes ultimas 
300 anos· na Sueciá, um monge osten .. 
tando seu habito de · Dominicano, se 
apresentou para disputar um certame 
doutoral, na ·· Faculdade de Filosofia e 
Teologia de Goeteborg. Trata-se dQ 
Revmo. · Pe. ,J,:ean Thierry d' Argenlieu; A D .V O G A ·D O S. 

Dr. Vicente Melilo 
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Sala 88 - 1'et., B•l9H 
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MEDICOS 
?r, Vicente. de Paulo Melilo 

Ollnlea Dtedlea 
':ons.: n, Marconi, U · - 6,o andar 

A11art.o 63 - l'et.: -4•8501 
Rell,i A<l. \gua t:k11nca n. 96 

' T.él.: õ-6829 

---------------..i..-·· Dr. Camargo Andrade 
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ANO XVlll São Paulo, 24 de Dezembro de 1944 

O Grão Ducado de Luxernbur
. go cessa sua neutralidade 

PAHlS, (H.) - Sogundo acaba de 
anunciar a emissora desta capital, o 
Grão Ducado do Luxemburgo revelou 
ontem á. noite que desistira de sua 
neutralidade. A mesma emissora 
acrescentou que "ao fazer essa comu• 
nlcaç!Lo, o Grão l>ucaclo do Luxem
burgo declarou-se pronto a assumir 
todas as obrigações inerentes· á sua 
situ_~~ão". 

Magnifica resiste·ncla das tropas • americanas 
_DOMINADA A CONTRA-OFENSIVA ALEMÃ ORDEM DO DIA DO GENERAL EISENHOWER PANORAMA 

- Q, G. DO. 1.o EXElWl'l'U NUX'r ,IJ;. 
AM.!J;Xlt:ANU, (lt..)·..;. As !orças bÜn
dades americanas estão hoje manten
do uma. das mala magnificas resls
tencias de toda a gue1·ra - 1•esslten• 

'eia que pode transf.ormar a atual e 
perigosa situac:âo do t.o 1':xercito nor
·te-amerlcano em um stmpfes recuo 
militar. Cinquenta e· cinco tanques 
alemães já toram rtestruldos n.esta 

.ba.talh3. que ê o maior choque a .. tor-
1:as blindadas rlesde que se Iniciou a 
investida alema.. i,sse ciloQU<' elitA 
·sendo travado a sudeste do tmportan• 
'te centro de comunicações de :;a1n, 
0

Vith " apesar da batalha estar ainda 
·em prog_resso, granµes rorças alemãs 
·estão agora sendo con.t1das com ex!to. 

Neate setimo dia da ofensiva 'le von 
Runustedt o rato ·dos Informes sobre 
.a batalha continuarem a orocere _da.• 
:mesmas aldeias que nos or1me11 M 
dias, encoraja a esperança de um 
't>em sucedido resultado para ·os alla• 
·dos. O manto .da censura e a Jnabl· 
ildade dos correspondent'ls· de apre
i,,entar um conjunto da o!ens·1va. tor· 
)'la dlflcil obter um quadro completo 
c1a · oataiha. lll talve2 nials aC'erfado 
considerar a 09.stcllo como um g-ran
c1e funll eoin uma boca de 120 QUJlo
metros, tntroduzida. atravês <las 11· 
;tilas ainerlcanas, ao longo da llelgl· 
ca e· do Luxemburgo; Ao· norte do 
funil as tropas do· ,:(elleral Hodg<." IU· 

taram multo bom em ·:;r.avelnt-Mal-· 
medy e na oarte setentrional da fio· 
res.:ta rtP Mnni:trih~n N~ nn1t1t nA~!:A,1a 

GERAL DA LUTA - COMUNICADOS OFICIAIS ________ ...;...__ 
neste setor as pontas õe lança dos 
tanque::; alen1âes estavam ainda t,Jn 
movimento, mas em geral nnnava 
calma. Exatamente na ooca ·· do 
funil, as tropas blindadas estào re
sistindo ao redor de Saint Vlth numa 
exlbiçil.o brt Ih ante nlio apenas de co• 
ragem, mas tamhem de tatlê<l '11111• 
tares. Ao longo da on.rte meridinnaJ 
do funil. através do IJuxemburgo <> 
da llelglca, estão sendo travadas 
grandes batalhas de tanques. - John 
\Vllhehn. 

ORDE~J DO DIA DO GENERAL. 
EISl<:l\'HO\VER 

PAJUS, Clt.) - U general l!:lscnilo· 
wer baixou hoje a seguinte ordem do 
dia, a todos os 1nebros do Supren10 
Q. U. da. 11,orca l~Xl)Adicionarta a..lia.rJn.: 

"Vari'os e pequenos ii:taq'ue Inimigos
foram repelidos pelas forças aliadas 
nas vlzlnllanças .de Monschau e , re• 
conqulsta·mos algumas pequenas ci· 
dades nessa· reglã.o, 

No flanco norte da Investida ale· 
m!'i., sustamos o ava·nço Inimigo .e .re• 
tomamos i;tavelot, a sn,toeste cio. Mal• 
mcdy. Progride agora a luta pela pos, 
se de Malmedy, ~lcmentos blindados 
lnim1gqs atlng·iram Habiemont, ·a 12 
qulloinetros a oeste 'de Stavelot e o 
Inimigo lançou p-araquedlstas a ai, 
guns qullometros ·a· sudo·este de Ha· 
blemont. 

As nossas forças dlmlnulram o 
lmpe'to. do. movimento de tenaz:es· do 
inimigo dirigido contra Saínt Vlth 
que continua em nossas mãos. A ln· 
vestida Inimiga .a oeste do· Vtánden 
penetrou atê; um ponto situado_ ·1mc• 
dia.tamente. a leste de W!ltz e urna 
força germanlca operahdo cerca do 
lÓ qullom,etl"os mais. para ó norte 
atingiu as vlzinham;:as de Cervaux. · 

· A investida, Inimiga -rum.o a Cons
dorf, a st.idoeste · de lflÓhtérnaêh · fez 
.novos progressos para oeste. 

Cül\1 O 1·.o l!:X!J,.ltÇl'.CO NA J:l,IJ;LI.H: 
CA, (,tt,) - Hevela-se oficJalmenle 
que a ofensiva alem.à pêlas · Ardenrias 
foi domln'ada por. ambos o·s flancos; 

A penetração . mais protunda. fo1 
além do Wlltz, continuando ·a.o o.este 
atê Laroche, 22 qull(imétros e 400 me• 
troi,: alem .de Ba.stogne. 

No seu móvlmenio, os alemães 
co.rtaram ·pelo Luxemburgo, contar• 
naram J:latsogno ·e viraratn ~ntão'· .16 
qnilometr'os ao noroeste, atê alcan1:a
rem Laroches. 

Bm resu1110, cobriram os_ nazistas, 
na ,sua arremetfda, qu·e· esta. not foi 
contida nos dois flancos, a dlsta:ncl'a 
de ·51 quilometros ê. 200 metros a coll'• 
tilr da frontelra alemã. 
cer, depois de u:n vlole1üo· fogo. de · 

·artllt~ril)., q,ue .dl,~ou toda a. :_noite.· 
Nós sabíamos que os boches vlr'iam,. 

mas lgnoravamoo 'por Qnde; .como e· 
CJUando, 11eu re·gilnento .estava ·dis
porsà:l'> cm -"ma zon° d~ l~' quilon:ie
tros e o maior p~so. d!!, ofensiva. na-. 
zista · 6a.ru· sobre nõs. · · · 

Ao tern:lhar o ·prlmeJÍ·o dia de· ata· 
que os alem·es, havíain penet,ado ·ein 
ll()SSaS linhas, iµfiitra>idO•Se ·nas nos• 
sas po,·.l_<}ões dé a1·tilha.rla, Durante 
,ur 'h·oras' esUvcmôi, ii• 111à · sttu·ação de
sesperador·a,.· n1.a:s, como ·-dfSSei ·quase 
milagrosamente .os:jovens_ nort'e-à.me-· 
ricanos_ pudel"'á.ln · 'resistir- e,, êl. seg_1Ú
dD, <lerratat o foro: 1 imigo, . Todos 
1\6b iiartieipanfos. da lutá. - Coolies 
Smalt. · 
ASPEC'l'O C,E~.n:, IÚ'. . LUTA NA 
. ' l•'ltEN'rm oci·u,~NTAL 

2 - Esmo ,cimento das atlvl.dades 
no· setor de· Aachen e na- .frênte do 
Sarre. com os americanos·· ret1rando 
divisões de a..mlias essas· reg[õ.es, pa-· 
r,t, lançá-Ias contra os flancos alemíl.es 
a oeste·· · . , 

3r -· Macià e ininterrupta onda .lle 
cllvisões alemíl.s, perfeitamente prote• 
_gidas em todÔs:. os flancos, acha-se 
pres~ntemente ein plena ofensiv.a. 

A. direção do ataque do$ exercitos 
germânicos não estã. ainda· ·clara.men• 
te d'efinida •. . . ' 

A·. "Transocean' _adlan;ta . ainda_ ciue 
os soldad~d' nazistas conq staram 
·salnt Vit, na retaguarda da àtual 'dl· 
nha de combato. 

MANOBRA COVARDE-
SUPREMO Q. G. ALIADO( (.R,)· 

Orand, s ·egiõea da. Fra1,ça, inclu.slve· 
Pa'ris1_._encôn'tràvan1.:.se na- .noite d~. on~ 
t.em cm·. estado ele alerta,. pois aleniãe~ 
com uniformes .americanos se inffl~· 
tr'a. àm ein térrit6rla aliado, enquanto' 
qu·e as· forças de von Rundsted ·se·;P.ri• 
contra ma menos ,de 24 qulometros 

· õo Mo~ Rumores .não confirmados 
· revelain que centc,nas desses· e!Ame1i
to~ estilo em Paris.. No espaço de 24 
hóras. mllhà,res d.e pessoas . foram de• 
Üdas nas riias- ·da' capital, ,afim de 
.ser yerificadâ: a sua 'idei;itida<le. · · A 
·1,adio emissorr tem advertldo os fran• 
éeses no. sentido de se precaverem con
tra' 'os ale1níl.es unifo'rmizados de ame
i-lcaric'~, Uri_tformizft. ~ci:" de american~s. 
que . , e infiltraram entre as. linhas 

áifadas. 

1 

!.UC(f ~~(,)Qllo UI 

MAPPIN STORE~ . 

Ao. com:e·morar-se a 

magna· ·da... Familia, 

festa 

diri• 

gim os aos nossos· estima

dos clientes e amigos, às 

suas gentis crianças e 

todas as pessoas sempre 

benvinda's em seus lares 

sinceros votos de um 

Alef!re e Feliz Natal. 

CASA ANGLO-BRASILEIRA 
.. :Zucesso,ra de MAPPIN STORES 

ANIVERSARIO, . DA LIGA · UAS 
SENHORAS CAT0UCAS 

"O inimigo raz. agora seu supren10 
esforço vara ruinr r,, sltuaç~o desc,s
pera,la em que o lanGastes, gracas l\s 
vos.sas brilhantes vitorias do verão e 
do outono. A~ora, poretn, o tnhn1go 
luta dcsespernclntn(l:nte para recon
quistar tudo o qu<' dele <1,rrebatasteG 
O: nesso int~nto usa tortos estratag.e .. 
mas possiv01s para vos iludir .e n1:l.
far. O tnimhrn lança turto em jogo. 
Mas. nesta mes1na batalha, vos~o he-
rolsmo 1á muito rez para anular seus 
planos. ~m face da vossa corllprova-
da bravura e f'ort::ileza de anhno, Cie 
matogr,ira oor completo. Mas, rle 
nossa r>arte, não podemos nos conten· 
tar com su;:1 simnle~ repulsa ~a.tnõ<> 
de suas rtt-!fP.~as fixas. o tn1m1go tal
vez no nronorc1onci, a op'ortunHlnrtP da 
transformar Reu 1oyo na ~un pior der
rota. ütnnte .-11:-:so apeJO pai,a .toc10S 
os homens e para torlos os $OJtlncfo:::c· 
al1arlns r>àrn que Re levantem e ati'n
jam novas alturas. Pm _ coragem. re .. 
soluGão e. esforço. que ~ndn um te
nha €m seu esp1rlto um un1'co .. pensa
n1ento: clestru1r o 1n1m1go em ttirra 
e nos n.re-s l'!m toci:l a Parte, a.final. e 
~empre dP:::::tru1r o 1ntm1go_ U111rtos 
nesta deC'lsã.o com a fê tnQUellranta
Vel que <leposftamos na causa pela 
quai tutamos, marcharemos com o 
auxilio <le Ucus em dtrcGâo a malôr 
das vitorias". 

No ,·ai.e . ·do· :;arre . as · nossas forca:s 
llmnaram l)lllnÚ,:en dê tropas alemãs. 
Ao no1,te e noroeste lia ,VJssemburg 
d.ois cont~a-ataques Inimigos; sen<:lo 
um ·apoiado. pór ta.n·ques ,fora.m recha-· 
çados por nossas tropas. Varios en
contros de t>atrulhas foram asslnala
elos mais para. 'feste, nas . proximld:t· 
eles do Himo, As for~as àliartas pro
gredira.111 tàmbem lijl'~lramente nos 
Vosges Superiores. As no~sas for• 
e;a, encontram-se agora ·a -.3 Qui,1ome
trós do i,t,go Nolr, nas proximidadM 
de Munster, · .. . 

A$ condições l\tl'10St'ericas desfavil
rav·e;i,s res-tritiglran1 ontem as opera~ 
ções aerêas ailarlas. i~ntretanto c;,s 
objetivos militares situados em 'l'r1er 
foram ata ea dos · r>elos nossos hom bar
dea<lor.es pesados. os ca,:as- oomb/ir· 
deadores _tamll~m <1.tacaram obJetlvos 

SUPI:J,;Mü Q. G. :ALlAl>O, '(R) ~ 
No setor 11 Jrte, onde os'· alemães Ir· 
romoernfu em Stacel'ót e . avançara.in 
para Heblei:no t,: j)enetr, ... do. 60 qui: 
lometi os, ·súas p, •tas.' de. la.nça .for, 
ram cl.c .·astadas ·e , avanço. cdnti'do 
pelo me1 os te"1poi•arla •ent·' Peque
nas forças alemãs que se. ave)1tura
ram . em dlre·ção oeste, .pará além ele 
Sta·,elot, est;LQ peri; ,~mente -afasta• 

A RESPOSTA DA "ELAS '' AO GIN'IRAL S-COBlE 
'No dia 22 pp, comemorou a Liga 

<las Senhoras Catollcas o. 22.0 ani
versario de sua. fundação;; .. , 

"· Esta ben1aimerita · mstitu1ção, oriun· 
tla do zelo esclarecido· do l.o Arce· 
llispo Metropolitano dê S. Paulo, o 
Snr. D. Juarté 1.,eopoldo e Silva, e 
cuja existencia. telll .tido tanta reper· 
cussão na sociedade paulistana, · ce· 
lebrou O grato ·acontecimento ofére- · 
êendo a s·eus a_mlgos e benfeitores 
úin chá, em sua séde social. 

(;O!IIV:lólCAJ;O DO SUl'ltJ,;~JO Q,. G, 
ALlAIIO NA l>'ltANÇA 

.t:'AHH:i, <!{.) - 'l'exto <10 comunl· 
cado de hoje do :Supremo Q. ü, Alia-
do na llrn.nça: ' 

PIANOS SCHWARTZMANN 
Lncluslve t.lpn R.pa:rt.amento - Vtsttem nnssH f')Xpos:G~·fo sem comprom1seo 
1-loa O. J:,t!ll.f de .DQl"Tnlli. 2G2 -. A:V. Ait11n Ur1u1<•n. r,:.=4 - 'l't•lt"fn11e r»-mlst 

Com a Forças · Expedicionaria · Brasileira 
-Q:, G. ALIADO NA ITALlA, 22 <R.) 

- Estóu de volta. a este . quartel gene-
1·a1, após ínesquecivel permanencia de 
seis remanas entre :os orasllelros que lu
tam na rta11a. com os quais fiz e .,con
:;olidel excelentes àmlzades . Nesta repor
tagem, resumo as lmpl'CS,5ôe.s gerais QU~ 
pude recolher do setor braslleil'o: 

1) - Embora oo soldados · brru;Ueiro.q 
não tenham participado dE encontros- de 

, grande enverga.dura. ~mpenharam-se nas 
· 4 ult.inlas semanas· em tres ataques . lo· 

cais de . diflcil execução. De.senvolve
·l'am-se na àrte bellca . e envotveram•:;e, 
1-azoa vetmente bem, em comba,te., pesã,: 
dos,. sofrendo natura.J.rilente algumas per
c!M, mas seu moral é ot!mo. · . . '·.:. 

2) - Nru; sew semanru; de minha pér-
1t1anencla entre eles· não oU\11 -quebgl,s 
serias. quer tantt ao oomportalnento daB 
tropas · quam'io em luta. quer na retà
guarda. · Os ·bi'aslleil'oo . comportám•&t 
bem em relação_ aos civill. · 
'3) - Os serviços de alinlentação .. de 
agasalho e do bem: ..star sO!)ial funcio-
1um1 bem O ponto mais fraco. por mim 
obseÍ'vado foi. a; dlscipUna ainda defi•· 
ciente {las estradas •. entre . aJgu:ri,s. moto
ristas orasUeiros. m~:: no cot>lun:to .. ls.so. 
geralmente -nik' ·tem·· tmportancla, nem 
provoca. conseqúenclas : . . 

: 4) .,.. As dificuldades. de ligação. ori
undas de linguagem ~- d\! há.bitos. we
cem ter ~Ido :bem sol:>repü,iacl9.S: · 

'. 5) - AI!mentada_q ma.gntflr.ainente t 
bem aglÍ.5aJhadas. as, tropas br~ileirali 
l't:slstem ~atis"atorlam.ente 'ao fric. · e ao 
tempo umido. Ha. naturaimente, certo 
numero de . casos de. -gripe. eesfriados e 
1·eumatlsmo: mas alg•ms· diaf · num hOBpl• 
tal -são suficientes oara a cura dessas 
ligeiras qnfermldades .· · . · · 

Quando · pela . prl.mllira. ~- • l(lsltel. ·O 
quartel general do Uenérá.1 · li'.iilíéarenhas 
de Moral8 os oriIBUelr,oo · já: ·esta,va.m ba 
qU-ase ,dois mei;es na Utilia dé iJl).taihâ 
sua tarefa mati, dificil súrgiu no dia 
24 de novembro quando lhe:; cumpriu .ex.
pulsar os"·alemães, _do alto- de certa altu
ra estrawglca sujo· sopé estava. em· po, 
der d.às forças · aliadas Os alemâe~ ha
vianil'estabelecldo posições fortiflra.dru; no 
cume rochoso daquela ·,posiçã.o O ata· 
que brasileir, proli>n~,1·1-se 11,té o dia se-. 
gúinte ,. FoJ: renovado no dia 29 daquele 
mês " de' nova no dia l2 élo corrente· Os 
brasileiros falf, ~ dessa. altura estrategica 
ás vezes seriamente ás veze.~ pilheriando 
e dizem: "o nosso pequeno Casino" 
Naturalment;e. os a.Jemãe~ tentam expio· 

'· 1·ar a situação enviando em sull.5 grana
cta's de· .morteiro. ·milhares,. de panfletos 
escritos· ém port_ugu& exo.J.'taíido os .bra
sileú·os a oonsar quílC' · facil seria desertar 

. .e' se· submf!ter aos cr.mp0~ dl' prtslone!ios 
.. iií~mães que seriam bem. <1.lbnentaoo~ 
bem · tratadQS sem . cOgitações raciais pa

. 111, poder chegàt 11ovam.entt' · ao Brasil 
posteriormente. ' 

Mesmo depois da terceira t~ntativa 
isem exito para tomar essa· alturr., os 
solda.dos '!.OS quals talel não estavam em 
absoluto. desanimados e mostravain-se 
muito ·esperanc;ados sobre as futuras o~
rnções 
· N;o decorrer da.s. operações de guerra 

como di:;se ao sinteti•• mlnllaS tmprés-. 
sões. o problema dá '•6ação é bastante 
consideravel A Infantaria orasile!J·a é 
obrigada a -..>perar no campo dP batàlha. 
em conjUnto com a · ait.ilharla ollndacla 
aliada e·com as unidades de aviação. cu
jos .membros falam somente 'l.Hnguil, ln· 
g1esa.. Os destacamentos de ligação. a.meri • 
canos, sob o comando ·do Col'Onel ·W. 

P. Sewel, estão realizando ma.gnifiêo trà
balho nesse terreno colocar.do elemen• 
tos americanos. que talam o português. 
trabalhando com as varias unidades, tira. 
sileira.s tanto nos campos de batalha co
mo na retaguarda Esse~ elementos são, 
naturalmente auxlliados por b1·asilelros 
que falam o mg!ês Varias dificuldades, 
já foram ,iorem resolvidl!S pelos p1·0.
prios brasileiros. pois que estes vão $e 
familiarizando com a tecnlca de combaU;i. 

Po. exemplo. os pilotos de caça brasi
leiros. precisam saber bastantf' inglês para· 
1·eceber ordens. quando chegam de volta 
a sua base Entretanto. mesmo aqúeles 
que não ralam inglês fluentemente, 
aprendem rapidamente as foi·mulas usa-
das. · 

Tanto quanto me rói dado obsel:"Var, 
os soldados brasileiros dão-se . bem co 
a população civll ,taliana. Os brasilei
ros generosos. repartem, de bOm grado, 
suas rações alimentares choe,-oJate e· 
"chlclets" com as crianças. Nunca -du
rante toda a m!Il11a estada no setor 
braslle1ro: presenciei qualquer lnctdente 
entre nrasileiros e ttallanos Estes. aliás, 
falam bem da dISciplina e do . compor
tamento do!! t;,raslleiros porque; na me
lhor das circunstancias. e sempre difícil 
elimmar .. completamente o atrito entre. 
as. tropas de ocupaç,,o nru; proxlmldàdes 
da frente de batalh:i e a população oivil 
local A 5emell1ançv de . Idiomas e o 
fato de nt1merosos ltallanos residirem· no 
Brasil ~ão naturalmente, fatores que con
tribuem para a existencia de boas rela· 
ções entre brasileiros e italianos. 

A:; tropai, brasileiras ~tão excelente
mente protegidas contro o frio. Jamais 
se ve um soldaao b1·.asUelro com , botas 
estragadas ou sem agasalho impermea
vel. Os soldados do Brasil recebem dia
riamente. um maço de ~lgarros, uma 
tafxla de chocolate uma caixa de fos
foros e alguns "chicJets" Se feridos ou 
d~ntes, 1·ecebem MSl.stencla nos seus pro
prios postos de socorro avançadas, oo 
9!-lªis vi funcionar durante os ataques 

: Ja por mim. c-itados Recebem, tambem, 
não menos excelente assis~ncia nos· hos
pitais de retaguarda onde trabalham me
dicas e enfermerros brasileiros. As en
fermeiras brasileiras vêm para o exte
t·ior com dois anos de Intenso treino 
tal como é ministrada iu; suas colég~ 
amencanas. Mas em compensàção,. pos
suem grande facilidade de apreeasão· e 
aprendem depressa Nos hOspltals e 
nos postos de socorro avançados, tudo 
funciona magnificamente e nunca ouvi 
queixa alguma. · · · 

~a.; diversas visitas que fiz aos esqua- ': 
d;OOi. de caça IJrasile!J·os: tive · a lmpres- . 
sao ae ver diante de mim uma familia 
feliz, formada por bra:;i!eiros e . amfr!ca
nos_ sem_ que jamais houvesse qualquer 
atrito. rodos aqueles jovens encontram
se em excelente esplrito e executam 
[)arecem adotar '.funa atitude parternal 
os que -c11cg.im depois oeneflciam-se, con
sideravelmellte com a experlencia dos 
quo · chegaram primeú·o á rtal!a. Estes 
parecem adotar uma atitude parternaJ 
&apre .os demais e falam do segundo con
tingente de aviadores bra.si!eiros ·. pilhe~ 
rlando naturalmente como sendo "aua~ 
dos" O terceiro contingente foi alcu
nhado de "co-be!igêrante" /\gora iá 
estou Intrigado e aru;ioso por saber cO)llO 
os. "veteranos" como eles G:esmó~ se 
c)1amam. apelidarão os proximos con
tmgentes de pilotos do Brasil, (Henry 
Buckley). , · 

-------~~---

,· 

na dtca!le de 'l'rter. .·· . 
. As posi~õésc lnÜni;.;Íls a toste de. 1,e· 

ba.clÍ constitulram o. oJétl\·o Ue outras 
formações· de .caças aliados, 

De todas Msa,,. 01,e.rações, um caça
b.on1ha-rd_eacl"or _nflO regressou a su 'l 
base. Ao .anoúecer de ontem bom
ba.rqcadores pes,trlos alindos· ataca
ram os. patios terrovtârios de Colonl,t, 
e .Donn''· 

COMUNICADO: DÓ COMANDO 
. Al,EMÁO . 

ltlS'l'OC(J LJ\10, ( H. l - () A fto Co
mando Além,'o distrtl'1ulu hoje· o se
guinte ·comunicado: 

ºNa.. Be.lig-a · meri_dt.O~al, ns' _ fol"Ç!as.: 
alemãs esmagaran.1 toclas as tentâtf
va.s feitas nelo· inimigo p·ara. p_::u·al·tzar 
a. contra:-Orensiva _gél"1na.níca.. JJús' 
b,t,luartcs inimigos .ecrcÍidos· e d.en:n
dos a nossa retàguarrla, Saint Vitl1 
c:al u on te1n, e1n -pod,er. c1à:;]«fo.rçn~ · ger-
1na.ntcas, em resultado <lo seu at'aque, 
concentr.ico, · Sua guarnição fol aiiri-
slon'R<la: ·. ,.~;.,;_;,!#:. · 

.,ossas pontas- de lan~a continua
ram· a_ av~nc;:a1· .nara oeste, t~ndo ('S
tabele,ciflo. ,·,irias calle{;as de pont0 
sobre o rld ·uurt11e.· 

N,i re1Úão ·ele· ::1i.ave1ot, .. ,1esenvo1vc,u
::-c violé·ntà l.uta. e~n· que ;1s rorc:a~ a.I<?" 
mas tiveram que· combi,ter contra po• 
derosa.f. formn<.:õ~s. de -tanqtt'<'s do 1ni
n,Jgo, ret.iradns dó sétor d.e .Àachen, 
e ·que_ téritaram arremeter ,contra e, 
11'osso t'lanco setén tr1onal. 

--' :nos~a _lnvestlrta íámhem estll fR· 
zenrlo l)Ons pt'oJ?ressos na pa11 te cen ... , 
trai õe LuxemI,urgo. 

J•;m, rP.sultado dos avanço'S de. sur
presa, rea:li~ados por 1iossas t'orma
çõ,.s rapldas em melo âs c·om_unit-a
çõcs .rocjoviarlas do ln !migo, este" so
freu perdas eonsHierave1s. 

elas dr.s forças·· à:ficaiites, · · · 
. Os . n-0rte-an1erlca,10s depó\s. de conl 

tràhttaca1'em :conseguiri:ú,1' 'ex'pulsat', O 

,i:· 'migo de 3 pontos-chavo .. do 'tri'an
gu·o Malmedy-Sài'nt VH -Stav.el.ot. . 

. o mau. tempo l!mitou a atividade 
aerea àl mda e tperuu~ .. 30,0 .~oftida~ _fo
ram feitas pela.?.' . for~a fati_ca; sen-

. ,1 ,t, ' rr.al:or · .o foi: ,~ont do i .o 
l-~_Xetcito, .-- aO- · 1 aSsp', ·./-·ue'. _.a 9-.:-:i rOrÇ~ 
Ílortc< '·~ican- fiç.oU im.pcissibillt.àda 
de oper ·r. · · 

Na· região "u1eri-tll.Onu..l; ·e1l1_. >- r-nô·. do 
Echfo ach,. ,n. situagíi,o .se estabilizou 
t~nÍJ.>· .. r~a1_neú.tri .. · .... 'co1~:,. ·.tes,, · _ ein 
li!. nschau s<> . rc!}uziran_r il. 01,efa~ões 
,fo càrater local .. n;pe!,ur .ele ,,erém 00• 
ser 'Ud"S ·n.ov:is COllCe!itÍ·açõe& illilllÍ• 
ga}~· . . . : . ·' 

.Durante o dia; os 'aleiüães: dêsfe_eba~ 
ra1n \"arios áta4ue$ l)çrto de Hovcnst 
4 'qullon>Qtr·os a ·suleste de. lllo:i1séháu, 

.:wredita11do: :se que . tenham ganho al
gum erreno ·a· lêst'e ct':1. cida.dé. 

Na bo'•a. Ma.rineciyc5alnt. Vlth. con• 
thua ·a, se trayar -violen·a. lut .:-.'A,·ne
\'e. ê à ta:ma. cobrem' q'uàsi-por ,co'mp.le-. 
to. o JamJ><l de' 1.,,Íta_lha onde Run·ds-· 
to,lt p1•otcnele: ·conquistar sua ,lfltlln/l 
viiOria.' ~t:· <1ua1,,·s~gllücto r.:: ):n~d·ell~ dó 
<li".· de Eiseh owor; · ·consütuitá: a 
maio1· dorrot"' dos :.,.lei;1i),~s ..... . 

. A. .(;ONTRA.,.OFJ,1NSlV A • A I.IHU.,: SE
.. íaJNDO OlS _N Í\ZJS'l'AS .. 

LU:-IDlU~S. (H,) .;_ A ai:e11'c1a -a.lemã 
""rrans·Ocean". n Õ)n·a . l'ecapf-1:uiatãO da 
1n;:m.eira seman;,. da. cóirtr4.~oi'énsiva 
u!eruã, de:.élara_. <J(te .. _o>-riu.m. ~~ do- pri
sio1leirOs elc\'ou.J~·e· a- 25 n-in1;.-: s_end<) 
calculados, em ·1g·u·111 'quantidade, 'o 
n,unroro. <lE' ~ n1ort(Hf. ~ .' f.Gr.idos. }:\_cr_es .. _ 
c~nta cju os a111e1:1çanos· -continuam a 

· ;itravessàr. o ·'Sarr'e/ ct'úr.a11te .a. noite, 
em man<;>bra ·de rê~'uo·e ,a levai- a ca
bo outros moviin.entos de retiradá; sob 
a proteção de. neblina·. artiffoial, E 
diz mais: . · 

uAs· réper,qü:ssõe,s, da ···c.ontra~ofenst-
va foram --três: . . 

•) - Colapso 'da frente· americana 
em todo o setor <,la àrremetida ger
n1ai.1ic·a. 

A'l'ENAS, (!!,)' - .Ais .20 ·11oras de 
hoje .foi er,h'egu<Í'. ao general seobie 
a. ·resposta dos lideres cíe ''J;<;Jas", 

. A SITUAÇÃO. . .. 
A'l'ENAS, (H,) - Do Hobert ~.lgglo, 

corresi>o11ctentci especial da Agen· 
.ci·a l{euters - us clrculos g·regos c'ein 
<fo1úácto cOn1 ·a .. ~am'~ acredUam · qu.e 
se chegara a acordo quanto; ao desiw
lhameuto ·ctas fqrças ',"~las·". sOb -a .su'." 
poi-vis'ão de· uma 6omissão· conjunta 
ang-loagrega, . . . 

· Segundo.· os·. mosmos. circulps,: ó ge
neral Ho1iald . Scobie deverá ser in~ 
forma.ão dent'ro de muito pouco tém• 
pO so,bre a deCH\ãO a . réspêito:.. . . 

Até .ag.ora,·. ·porem, nenhuma. repos• 
ta. foi dada. ao pedido d.a ".l!Ja.m" ao 
gen~rat Scoble, para q\lc ·os ade.p'tos 
da "l!.Has" em· Atenas. cosse1n. a re'.:. 
sisten.Cia· e. ·enir:eg·úenl s·uas. armo.s •. No 
~ntanto, in.for.mà-Se (tuà à. .. .Mtt-íriA :pé-:· 
d.irá que .. esse desarmamento,. Seja' SU• 
1fervisfo·nâcto por uma comfSsão · a:ri
gloCgrc;ga. o pedido do general Sco
Çie .. t)ara~ (Jue as -tropas · .. J~tas'' ·se r.e
-tirem ~ da Atica Já foi - aceito pelá 
'".Ea:n1''. 

A · area sob . êtominio · IJritanlco, no 
suf·de. Afenas. e ()m, dlreçàp· ao .l:'l· 
reú,.· foi 'considera V.Cimente . '1-rnpUada 
e n·as novas a;reas \'que foram ·-limpas 
os. civrs. rcc'el>eram calo1'osamenté · a~ 
tropas bi·i tanlcas. ·, o. prefeito do l'i'
rcu e clda.dãos represéntattvos · de 
Castella, subuib1p .·.elo l'Íreu, q9e r,os
su~ _. 4cy iniJ ·)1abitân_tes;jênvi.a:rai-í,.. ho.: 
je, ao prtn1efro l'l11rtistro ~ChurcJ1)11, un1a 
mc1isagem. expre~sandn ·sua·. proi-u nela 
gratid!l.o. pai!)" auxilio dei" exercito bri
taniéo .nll. li berta;ção do distrito, eJC• 
pulsatidO. as ·.forças ".b;!as". AcómPa• 

. nhado' <Íe, uma grnndc delegação, o 
prefeito compareceu tambem ao Q, u. 
nava'! Uritánico·t- f,ara. exp·ressur seus 
a~,~àdOcimeri.tos. 1 • • . • 

.Ma.is de 100 refelcões foram servi• 
das' ontem aos civis nas a'reas sol., do
n:ilrtlo· l,ritantco. us tanques brÜani
.cos_. desem l>arcados 110 ·.1:'ireu estão 
av;,i.nçan'clo pela arca conquistada e om 
Atenas propriamente dita os ataques 
de ,tanques e aviões t,fo, sido preci• 
sos e· bem sucedidós, 

Nenhum canhão da ."Elas" .disparou 
desde a 'àd vertencla feita. quartà:-'t'ei-

"Elas", .os quais já se .. apodera.ram do 
·cerca rle 8 vilas situadas· Imediata· 
mente fora do terrltorio das C'ôrças 

r;. ultima ·pelo general ScoÍ>le, de c1ue' 
bombardearia e canllonearla a:s posl• 
ções de artll hai,la n:as · areas · édi rica• 
dà:·s ·s_é os canhões. dã. "'.filias" contl~ •4 .filies", 
mi.assem . a . disparar. Até a;gorá; o· · De acordo com fontes do governo, 
geüéral Scé>b1e !)ão. tomou tal medida. grPgo, ·a reg-!ão de· ~'lorfna e Kasto• 

Na .noite passada, .. foi· rc:alizada' uma ria -'-- onde o- exercito grego ofereceu 
ope.ração r(o ·f'lreu. AI!! forças brita- aquela poclerosâ res1stimcta as rórcas 
nica.à,.. mclusive tanques,. cr'úzaram a ilallanas, c1uando a Urecla to! invadi• 
entra:é!a da principal bRla, e foram· da - perueu. "quase todo o seu· cara• 
,úsémb'arcadàs do- outro· 'tàdo do· por- . ter g•eg·o, gTacas as atlvtdarles ·de ele· 
to, _onde conqmstaràm ·'seus ,objetivos mentos autonomistas gre_gos, que. so 
110 'distrito dos armazens. Jilncóntra- infiltravam pela fronteira setentrlo-
ràm vóucá. -reifrsten.cl:â ·quando a~ân• nai"; , 
1;aram tiara o 1ntei·t'or'. · ou'tras. forças Soldados ile iingua butgara, que se 
l.)1,1tanlcas, q1,1e ·for111a:v·am ·o :t:la:nco: cl'!·. classifica ".riesertores". lnftltrararil·s~. 

. i:elt() da operação., . encontra.ram for~ ao que se sabe,, pela fronteira greg:t 
. t 9 rcsistencia Jfas te>rças ','.I,;la'I" e!'· e apotam nominalmente as forças 

trinhoirad'as· ,em edH'icios, na:s doca:s. ,.·Elas" 'néssa. reg"Jão. Todavia a ali-
.No, centi-o de ,A_t~·i:ia·s.,. taÍlqu~s. /4?11e- tude das forças -1.<.;JRs" com esses ele-· 

ran.do ·no sopê da oollna Lilrnvettos 1.11entos é deséonhec1da; 
es··,freram · cânho'neant:io as c·oncentrn- PuossmGtJE~I As· HOS'fll,lDADES 
ções da ".l!llas" perto •da, Académia M1- NO PIIUJU 
ntar, nà'· parte n.orte,· ,da cidad·e, q·ue. ,· LONL>l{l!:S, (1{.) - As forças brita-
é agora .·.a ·prfllclpa.l · area 'de COncen- lÚôaS Cl'UZaram O pÍ•lnclpaJ porto llO 
tração da ''.'..l!llas". ·A. prisão 'de Ave- .Pireu, em embarcações ele desembar·-· 
1·off, ·que se enConti•a em pÓder · Pa ·c1ue e avançanl ·ct'o lado ôposto, elle:on .. 
"J,aas" -desde segunda.feira, ·toi atá• trantlO pequena O()OSl~âO - anunétott 
cada .. por ".Ueaufighter" · pol'i'a-Jog·oe- u\n locutor americano, irradianclo di• 
tes e .o. p·r1-nctpâl edifício da prisão fol retame1ite de ·Atenas. 
:,trrazado ... · ·. .. llt,Sl'OS'J'A ºº (Ulll JOJU;~, Â 

O's prisioneiros· ~i,;1as;' foram retl• Qvi,;s:1·.:,o DA lll~ll~NClA 
racl.os ·cte' Atenas· por :Via ,m:ariüma. A'l'J.;NAS, (LÍ.) - A- resposta do Uel 

.. Ti'_<:!s mil dess.~.s e'jemel!tO,S sa,lrâm de_ da U:recla ao ,memora.ndnm do gover-
Atenas por \·ia.. maritln~ e 04tros •m.if l)O· sou1·0 a questão da n_omeaQão de 
ainda efltíl.o no .continente .agua.rdan- um · ,·og·ente, chegou a Atenas, mas 
od embarque.. · s~u .contcudo nàr, foi clivuigado,. 

. . . ' 
As ilotlç1;il!I chegadas a Atenâs bo· 

• je·, proce.dent·es. do-,1':plro, 'rndÍcah, ·.que 
poderosos . ·contlngétité$ de forças 
".01a2',. -••feCh'àtri" 1 I'e.htan1Cnte sol.ti-e· o 
terrltoí'lo em poder d~ e1<eréito "1':des" 
da -alta ·.direita, chet'iàdo pelo general 
~ervas.· -· ' -. . , ·. 

· Os · i;uenilhetros . albanesei junta-' · 
ram 0 s~ aos 15 ou .. 20 mil solrlàdos 

GRISE NU GOVERNO AR6ETINO 
: GIJJ,;NUS ·AJH}!;:S, clt.) - µ general 

SangUll]ettl, Corntssario federal par,, 
a provlncla de t;uenns An·cs. e os Mi• 
n?stros interinos· rlá8 Lqnanças e do 
InteL·ior, 'renuncianun, 

A LUTA NOS CEUS DA Ell~OP A' 
Londres e Antuerpia sob a acão das bombas 

. voadoras ComunicadÓs oficiais . . 

Os. nossos exitos na B<>Jglea obri
garam () inimigo a retl.rar formações 
d0 se.tores, 'onde se achava at~ agora -
no ataque. Assil)l, 'na. frente de 
Aac11e11, .o ln1rntg_o apenas.' pode lan
çai· uma serle ele Inutéis ataques. No 
Sarre o ·1ntmigo· foi obrigado ·a. ~va
cuar suas ca.begas de pÓnte em l>tliln
gen e 1':hzdorf, p.flm ·.de libertar mais 
formações, O· iiflmtgo cé.ssou seus 
ata,1ttes, · na ·.area de 13itsche e a no
ràoste1 de Wissembourg, te.11<10' sido 
tambem ex:pulsi, -de diversos grupos 
elo nl.nilos de metralhadoras. Na AI· 

A . GUERRA NA· ITALIA ]!)l3'1'0COLI\IO, (H.) - O comanclo 
alemão .anunciou . que l,o.ndrcs o AJ\
tueri>l'à .fo"-am nci:,;amente su}eltas a 
pesad'o ro:i'~o de represaila. · · 

seguinte çomu11k11.<10: · 
~ntem ú tarde u·mn. fo1,ma~fil ele 

a•elhôS ''1..-rinNister" ·do com::-tn<irl rle 
bOmhar.<1e10 da lt.. A. Ir., esco!U1<fns 

··_por aviões ''l'hún~1e·rhnJt" -.:da !La fpr~ 
<;a· 1terêa ,108, Lestnrlos Unidos· ata-<":l .. 

· sacia .'superior travou-se pesada lUtá 
a oe~te de Kayserberg". 
UOMIN,A.DA A: CO:V'J'RA-OFENSI'\"A. 

NAZI 
SU_PHl!:MO .Q. U. ;\LIA IJU, (H.) ~ 

. A contra-ofensiva alemã roi domina
da nos· dois Elantos - diz üm despa• 
cho urgente do Q • .li. do l.o l'lxercilo 
rccel1ldo nos melados desta noite. 

OS RUSSOS . VOLTAM A ATA~ 
CAR NA.· COSTA. DO BALTICD 

:ESTOCOLMO, (R.). - Novas informa
ções sobre a· ofensiva 1'1.ISlia, na costa do 
Baltlco, adeantam· que; após uma barra
gem de hora e mela, na qual foram dis
paradas 170.000 granaclru;, · as forças so
vlet!cas lnlclàràm seu ataque a sudoeste 
e ao sul de FrauenbOurg numa 111:tha de 
35 qu!lometros. . . . · 

1\ t,UTA NA ESLOVAQUlA'.. 
MOSC~. (R.) As força.s russas lu

tam pata. penetrar na cidade de Lucense 
pela lado leste, antes que os alemães po:~
som se retirar em direção á cidade e esta
belecer posições fortificadas em seu inte
rior e ua.s . proximidades. 

Tropas .(ussru; e alem.ã.s realizam umá 
yercti;deira corrida sobre duas importantee. 
Junç®s J,'Odoviarias proxlma.s de Lucense, 
que domínam -consideravel parte .da re
gião montanhosa proxima. Os alemães, 
qu!') procüraram refugio nas minas da re
gião •. estão sendo exPUlsos dos subterra
neos à baioneta. 

SACERDOTE .CATóUCO GDN
DECORAD'Ot· NA. BIRMANIA 

Q, Q. ALIAPO NO MEDITERRA· 
NEO, (R.) - E' o ségi.i!nte o te.xto ào 
comunicado divulgáíio hoje por este q. g.: 

.;''A. co11stànte- pre.ssão--cdas. tropas e.a-. 
nadenses do . 80. :E:xerçito quebrou . a 
reslstencla . inimiga ao . norte · de Bagna
c·a_vano, As nO$SO.S . tmpas ·. avançando da, 
cabeça· de ponte. sobre Cânale. Navlg!lo 
atingiram o rio Seiüo núma extensa fren
te< dô lado oposto · a Fusignàno.' tendo 
conquistado Bagnacaval!o. AQ. norte de 
Faenza outras tropru; do .80. E1serc!to pro
grediram _a despeito da· poderosa· resis" 
·tenc.la oferecida pelos: alemães. ' . 

No setor do 5o. · exercito as patrulhas 
contlnuaraiµ em atlv.idade ". . 

ESTOCOLMO, (R.) - O .comando ale-
, mão. a'.nuncla: · · _ . · 

No. pequeno São Bemardo. régistou-se 
ontein luta. local,. que. te;ml.11ou coin ó 

• malogro das ataques lnmigoi;. · A nor': 
deste ,de Faenza e na Itália. centra:r dl· 
ininulu a. Intensidade ,da· açã<t d(?S aUa~ 
dos. ~a zona de Ba.gnacavano o lnmigo 
coruieguiu forçar p.ossas tropas a recuar 
nume estreita: frente para: a margem nor
te do ,rio· Senio', ·âpos nunieroi;os e pe-
sados àtaques. · · 

MORREu'. FARINACCI. 
ROMA, · (R.) -'- .Ao · mo1-te. de Roberto 

Fari.ilaci, · anunciada pela · emissora ale· 
m.ã como · tendo sido • ci>nseguencia · de 
acidente, se verdadeira, afastou do ·ce
na.iro italiano uma das mai.s conspicuas 
figuras jamais atiradas pelo ·fascimo ao 
lado de Muilsolini e Balbo,: ciite Último 
tambem. yitimado em acidente ,ha 4-.anos. 

Farlnaçcl representou ·a ala· terrorista 
fa.scista durante os primeiros· ano,s do go~ 
verno de Mussolini.· Naquele teml)O o 
fascismo tinha, tambem, a· ala conser
vadora, que muitos milhões d~ i~llanos: 
e cstrangeiro.s acreditavam representar 
o cararer llll,cional. A rutura cio rfual. 
do fascismo com· o ·que: se consklera ser 

· a. forma constitucional de governo,'· ocor-
. O· Revmo •. Sr.· Pad1'e· James Stuard, ·da reu pouco. depois do. assa.sslnio, pelos fas-

Mlssãô Católica de Bhamo, r.a Blrmania, ci.stru;,' do'' l!der sociall&ta 'Mateoti, ein 
foi citado. na "London Gaz,ette!' <joí· 1924. Mussolini nóineou Farlnaccl se-
na!· oficial. do Governo· BritanicoJ . · pela cretarlo do_ pá,rtido. , · [mediatamente, os 

. coragem· que revelou durante a invasão. g1:upos .armados dos'. "caintsas· p1·etas" 
crla.nçàs refugiadas .em Rangoon. 1~ · começaram' a lncendtar; as· redaç~ dÓS 
após o .. colaP-'io· do· sistema de. transpár';::. · jornais, cluQeS · e c9;qperattvas, tomando 
japonesa. _,, . · · · lmpossiveJ a v~da· oara· todos '0.5 .. <iei:lara-· 

Esse sacérc,t?te, cuidou de um grupo d~ deis anti-fascistas pondo'. fim á. volta do 
.tes. Doente :e mal nutrido. o. Padre· .regime legal qtje' se' seguira.-··á marcha 
Stuard permaneceu contudo ao Iàdo das sobre Roma. . 
eriariças. consegUindo dos ·uijJões um. tra-· Farlnacc! tornou-~ ldQlatrado chefe. 

. tamento 1·àzoãve1 para· os retúglado1,' sob mais resoluto que o pro~rlo Mussol!nl 
seus· cuidados . e tamb.ém.'. que. majs . tar- e seus sel!uldos-. o;tconslderavàm. o · 'vice• 
de, f~m. evacuados. , . , :.. ,, "duce'.' . ,As ·c;~~z:J!Sslm P,C1'll)itneceram 

· O Padre . St1,1a.;rc1 foi . agor8< .. conqeÇJ>ra~ . , a.U quando. Mus,~~l,.t,ll ~-, Uv.1'.Qu .· de!E' !me .• 
do. com a Ordem .do Império Brltanlco. d!atamente ,a;põ.s;,b.aver· Farlnacci tenni-

'',tff' 2 . . . . 
. , ... \.;~'.:,'_' 

nado a tarefa de dirigir a' de.fesa dos 
assa.ssino.s de. Matteoti. MussollnL nunca 
mais ofereceu a Farlnaccl um· posto de · 
dl.teção, . 'que permaneceu, desde então, 
na obscuridade, .acumulando fortlinà em 
C1:emol).a, sua cidade natal, até··. que se 
t1·amou· a,aliança com a Alemanha.· .Eil· 
tão. Farlnacci constit.ulu-se a si proprio 
emt..ssarlo·· pessoal de Hitler, dentro ·do· 
fa.sclsmo. · . · · 

Graças á proteção alemã, Farinacc.1 . 
sáiu quase imune .da censura ·· feita por 
MUsso'lini-e fez violenta critica á conduta .. 
da presente gÚerra, · aqusa.ndó outros ge
nerais tle não estarem devotados ao con-
flito. · 

Na reunião dO Grande Conselho Fa.s
cista, 'que resultou. d<' salda do. "duce" 
ém Julho· c!o ano pa.s:;ado, Farinaccl $e 
op.s · a Mussolini,. mas em• lugar de 3e'. 
unir á facção .de Grandi, propôs que a· 
direção dás forças· a1madru; da Italla fos'
se entregue aos alemães. Depois . fl!giu 
para o Relch. 
. Após a entrada. dlls aliados em. Roma, 
foi de~oberta e presa uma uma de su:a.s 
amantes, em poder de quem foi encon
trada farta documentação acerca das 
ativldade2 · de Fa1'ina'cci: o governo ita
liano determinou então o confisco ·de· to
das as suas propriedades, que mesmo na . 
Italla -libertada. não notave1s. · 
· Farinacci regressou ao norte da Itá• 

lia, . sob ~à ocupação alemã: Frequentes · 
rumores'1ndicavam que o governo alemão 
a11,pr~tendia colocar Fal'inacci como novo 
"dúce" _do fa.sclsino, em substituição .·a 
Mussolini. 
· Farinaccl começou a· suà·carrelra como 

· empregado de escritol'io ·· e aderiu á ala ' 
direita socialista, até que se tornou fru;• 
vista; Viajou para o exterior e partici
pou ·da guerra contra a Ablssinlo onde 
foi ferido. mas .. sempre se disse ·que CéSe 
ferimento · 1·esultou de um genulno aci
dento, quando uma bOmba explodiu multo 
á. retáguarda da linha· de frente. · · · . 
MENS;)GEM DE NtlTlL DO 'GENERAL 

·. . MARK CLARK. . . 
Q .G .. ALlADQ :{0 MEDITERRANEO, 

(R.) -·.O. General Mark Clark. coman
dante do 150 grupo de exercitos. na Ita
lla, dirigiu; a seguinte mensagem de Na-
tal ás tropas .soo,·seu comando: . 

''Espero slnceramente·que com: o a.uxt-, 
.lio de. Deus noi;sos esforços. no nova ano 
. trarão um . Natal alegre e vitorioso . em 
1945: . Assumo meus novo~ dev~~- ·com 
firme .confiança ·. em qtie com o efeito 
cada vez mais desastroso sobre o;: à!e
mães esta comblnação do 5o. e 80. exer
citos , con_tmuará.em ' seu' bem_ sucerttio 
pl~no de elimfn,at,.· · ,. · ias ·e d~"Os 
equipà'inento.s dó''; .. ·!>!', · . 

, . ......,...... .. 

COMUNICA.DOS ·OPICIA.IS 
Q. G • .ÂLlAIJO· NU 'l\lWIH'!'Ji;ltHA· 

NEQ, {l't.) ~- éomunlcado- o'ttc1al: 
''.As instaiaçõef ferrov!arlâs de l,o

se•nheim, na Alemanha, foram ataca• 
elas ontem por bomb/i,roeacJores pesa
dos pertencentes á 15.a. l•'orça Aerea. 

013.oinbardeadores· medfos da K .A, l•'; 
. atacaram. ,as estradas de roclagem e 
·os transportes Inimigos na !ugoslavla. 

Os _aviões .àllados reallzãram mis· 
sões cié'. suprimento na Urecla. Aviões 
da for~a aérea tatica concentraram; 
Se . po ataque aris ObletlVÓ_S do CarÍJ •. 
po· de batalha e ·ás c·omun1cacões 1n1-
nilgas na ltàJfa · setentrional, l!lntre 
os pontos at,tcados figuram pontes, es
tradas de ferro, estradas\ õe ródageni, 
transportes rodovia.rios, · hases de ar• 
tilha.rla e posições <J.lemàs, os trans· 
portes lnJinlgps '8 OS ObletÍVO$ rotlo• 
Viar,l(lS. na lugoslavta forâm· !guahnen• 
te . atacados, enquanto as U

0

nléhi.des 
do comando ·do litoral -da ·H. A. ·!<,: 
:boÍnbardeavam. ·a navegação no ·nor
te do Adrlatico. l)essaiii Ôperacões um 
dos nossos aparelhos nl\.o .. regressou á 
SÚ'il, base, ' As :;forças aéreas aliadas 
do Mectlt~raneô reàUzaram mais de 
600 s·atd,,.. pará ataqu!á)s, , 
· .·LoN1>H,i,;s. (R:r .... o Mlnlsterlo da 

· Aeronautlca dlvqJgou esta manhã o 

· ram as tropa~ e tnstalaCÕes ferrov1a .. 
hàs de ·rrter. Logo ai"lhs o_ ann1tPC"ei~ 
os trechos rerrovlnrios de Colo• 
ufa e Honn roram .at;ir."rln:.; pnr .f'or
ma,:ões ele aparelhos "Uallfax" e· 
"l.1ancaster.". C\.·la1s tarde. uma 'f.'onna

."Çâ'o de· ."Lanc.::t;;ttfl-r'u q,ta.cou ns ~ran• 
ele~ estàh~lecirn~nlos .de ga~olln11 sh1-
tet1ca em Pol!tz, 11 qul lometros ao 
-norte <lo port'o. oaitlno· de Stattln lio
rri.m ohse,~va,f<>S 1ncenrt1os e exoloSt.õfs. 
l•'or:t.m la.nc:adai:z mlnns em q,g·ua.5: tni• 
ml,:;-:is. A viões solitarlos noturnos 
<lo coma.i:iJ1n do oomhard~io ll.POi~rElm 
outra~ rOrmacões ·1Jrltan1r.a.s, -~ dfls• 
truiram um av!ã.o mtm1go. l>e todas 
essas or,Pr:.côes:. três homh:=1.rrfeactorcs 
não ret.trP-~i:ü:ir'a.m à. sua hnse. 0$ ca• 
ças . d<> esc,oltn. ri,tornaram normal• 
mente .à.s sua:::: ·onses". 

bJS'l'OCOLMO, (H.) ·- Comunicado 
alemão: 
. .•Aviões t<>rroristas· br1tan1<,os .ata
caram -a Ale1f1ú:nha oc1déntaJ. e a · zo• 

-·na. do Ba.rt:1co, cá.usando danos .em 
distritos _res1~enc1a_rs; éspe'clalmen• 
te em 'l'reYeS e Honn-. Os ~mertc~nos 
~·,;!taram bomhas sobro a A lêmanha 
meri<11.ona1, a dP-spelto da completa 
falta de .visibilidade". 

J 
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1 -. __, A 
na. Agenci2 N. C., destacamos a se- adoracão dos M · -, .- d .. · ·o · · ~ t ·. Reuniu~se em Fatima um Congresso 

agos Q nen e CordiDtariano hispano-português guinte noticia: - "A Agencia sovie
. tlca Tass snunciou o estabelecimento de 
umi · Associação Unida de Evangelicoa 
cristãos :e Batistas na. União .sovietlca. 
A Associação" foi constituida em uma as• 
semblela en't que participaram 45 dele• 
gados das/comunidades evangelicas cris
tãs e . batistas de Moscou, Leningrado, 
Ucrania{ região.· belo-ru.ssa, Ca,uca~, Si• 
berla, ·Vale do Volga, Crimeia e Kaza.
khstan. o orgão principal da nova as
sociação religiosa estará constituido por 
·um, conselho cuja jurisdição se exten• 
derá a todas as comunidades eva.ngeli
.cas e . batistas da União Sovletica." O 
despacho da N. C., acrescenta os nomes 
dis "dirigentes nota veis e populares" 
que superintenderão o movimento. 

, Manifestamente, esta medida nos in
forma de mais um "recuo" do ateismo 
oficial sovietico. Não só, ficamos saben
do que naquele país declaradamente ateu 
havia uma vasta rede de organisações 
protestantes funcionando com conheci
mento - e portanto com pJacet - das 

. e.utoridades; mas vemos que essas orga-
1lizaçõe. se federam para constituir um. 
orgão central, numa atmosfera de vislvel 
simpatia. dos . elementos governamentais. 

CC11nclue na :i.• pag.) 

. HOMENAGEM ,. AO RVMD. PE. 
WALTER MARIAUX, S. J. 
Tendo completado no dia 21 pro

, ~Ímo 1>assa~o · o Revmo. Pe. Walter 
· Mauriax S. · J. Diretor do Secretaria· 

do l\Iundial d;s CC. MM., o seu 50.o 
aniversario, à. Congregação Mariana 
dos alunos do Colegio São Luiz, da 
qual · S. Revma. é· diretor, ~alizou 

· ' um· prograina festivo, para mfmemo
ra'r condignamente a grande data. 

Pela manhã, foi celebrada na Cape
la do Colegio São Luiz, à avenida 
Paulista a .Santa Missa, tendo havi
do doil1~nhão geral de seus congrega· 
dos.'· Terminada a Santa Missa, o 
Revmo. • · Pe. Mariaux · foi muito cum
primentado .. 

À noite. no salão de festas. do Co
legio. Sã~ Luiz, · foi realizada uma 
magnifica festa em homenagem ao 
aniversariante. · . 

Tomaram assento í1a primeira fila 
de. cadeiras, o Revmo. Conego Dr. 
Antonio de .Castro Ma;)"er, Assisten
te Geral do. Ação Cá.tolica~ o Revmo. 

~ 

Importantes :teses·· foram apresentadas por numerosos teolo'! 
gos ·. portugueses e espanhoes Dioceses espanholas con
sagram•se ao Coração Imaculado para obter· a paz do mund~ 
\ .· -·- Relação das Dioceses brasileiras já consagradas 

Coin ·as ·bençãos do venerando Bispo va às portas da catedral passava de a comunhác geral de. 4.000 ·crianças. 
de ~iria;· reatizÓu-se · em Fatlma, de 12 io.ooo pessoas. o Exmo. Revmó. Snr. Ter.11inada a ·santa Missa. o Diretor lte• 
a 16 de junho pp., o IV congresso Teo- Arcéb'Ispo fez o sermão "manifestando glona.I de Ensino deu ao microfone a. 
logfco Mariano· promovido pela Associa- quem é Nossa" senhora· e como mani- consagração. Houve dias dedicados aos 
çáÔ Marlotoglca de· Tecitogos Espanhcils. · testa · as suas · bOndades pelo coração, homens, às senhoras e à juventude, bri• 
·o objeto ·dest.e,conclave, que teve e.ara- pedindo a consagração i;omo temedlo Jhando em todos o fervor proprio das 
ter d.e ,ciongressó hlspano-lusitano com dos males que torturam a humanidade". grandes solenidades. 
11 participação de mais. de. trinta teolo- Colegios· e coinunida.des Religiosas fize- As 9 horas do dia. magno da cansa• 
gos e~pa.llhols .e numerosos ,portugueses, ram ta.mbem a consagração. Na cate- graçáo, a.pareceu o andor de prata do. 
fol o .. estudo teologlco cio Imaculado co- dral cstabeleceu-s~ a devoção doo Pri- coração de Maria acompanhado pelo 
ração ·de\llilaria. meiros Sabad.os. · povo e pelas bandas dos Cadetes e M~-. 

no dia 12 de jÚfüo, de manhã, chega- nicipal. Numa das praças a procissão se 
tam a. FaUnia os. Teologos espa.nhois JÁTIVA-ESl'ANHA üeteve para o Coração de Maria receber 
nresldl_dc:i1;, =IÓ Exmo. · snr. . Bispo Auxi- - a homenagem de muitas crianças que ., .,.,, Fez-se a Consagraçáci juntamente em x d ••ia.r. de .. ·M. adrld. , / lhe ofertaram as flores da gratlda.o e o • três igrejas da cidade, passando na 

. As 18,30 horas desse inesmci dia, abria igrejà, colegial' de duas mil pei<;oas. "O amoz. 
o congresso: com .palavras àfetuosas de A consagração fez-se no Cllrro de 
00 ud·R;,'o, oUustre Prelado. de ,Leiria, ato 'i;imples 8 piedoso foi assistido pelas Nossa Senhora da Cabeça, havendo pra. 
~ ....,., áutorldades civis, militares e judiciarias quepresidlil. ladeâdo· pelo-5 Exmos. Rev- ttca pelo Sr. Bis]X' Diocesano. · da. cidade. Rezado o sant!' Terça e !el-
mos, Snrs. ·Blspo Auxiliar de Madrid .e ta a ex.v><ição do Santissimo Sacra.meu- - CIRCUNSCRIÇÕES Blsp1J de Ourza. pvv RELAÇAO DAS , • . 

Fcii ·um dos. pontos do CongreSl!O a to, cantaram o MISERERE, os membros ECLESIASTICAS BRASILEIRAS CON• 
da Ação Catolica, como reparação das SAGRADAS A·o CORAÇÃO DE MARIA criação .. duma · Academ. ia·. Teologic.a P.or- . . . . . faltas. Em seguida, o Viga.rio Foraneo 

tuguesa; que O 'Exmo. s,. '.!3ispo de Lei- pregou à. multidão reunida e teu à for- Transcrevemos .do n.o de dezembro 
da · vai,,' por ·em movimento, para . apto- mula de consagração, cantando-se o de "Vida Claretiana ", a seguinte rela;. 
fundar ·a..· Teologia-, da Virgein Imacula- "Te-Demh" em ação de graças. ção completa das Dioceses e, Prelaziai, 

daD; amos a. seguir O esboço dos· El8Saitos brasileiras consagradas ao Coração de 
. , . . GER0NA-ESPANHA. Ma.ria. 

ti-atados· na memoravel ll.5Semble!a cor-, 13 Arquidioceses: -'- Prinlaz da. Bail!-, 
dlmarlana. · Solene novena preparatorla para afer- Porto Aleg-re,. Belo Hodzonte, Cuiabã, 

Revmo. Pe, Dr. Manuel Mendes" do vorar os fieis. e ta .. zer-lhes _ compree.nder ., · !s · 
· Flllrlanopofis, · curitiba, São Lu , Olin• 

càrmo·: ''À Revelação· do Imàculado Co- o, significado da consagração. Nos tres da-Recife;. Fortaleza., Ma.ceio, Paraiba, 
ração de. ?if.aria aos · videntes de Fati~ ultimas dias, a multidão se reuniu na ca-

. · · Ma.ria.na, Diamantina. . , 
m«''· ·. · · . · ·· tedrá.l, para, melhor assistir à novena. 41 Dloceses: _ campos (Est. do Rio). 

, .Re. vm. o.:Pe .. ; ?..íaxlmo· .. Pe!nll4or, .. C.M:F.: 'Fói tocante .o Rosa.rio da Aurora, 
· Niteroi, Valença, Barra do Pirai, Vi• '"'o coráção de Marià na Sagrada .Es- saindo .às 7 da manhã ·a 'procissão de torta, jab'oticabal. Ribeirão· Preto, Bra• 

crltur . .. a.·"; . . . .. .· -.. . ·.. . · oração, com incontavel massa de ho-. - · ~ gança, Sorocaba, BotucaLu, Rio Pre.to, 
Reviu(), Pe. 'J9,Sé. Ma.ri;i; ··.Bover; s. ·J.: mens e senhoras, precedida das Juven- . santos,· ·cainpina.s, LOreI1a, 'Taubaté, 

•'Origem .e ·desenvolvlmçnto 'ela, devoção tudes Catolicas e encerrada;' pela presen- Pouso Alegre (Minas), Leopoldina (Mi• 
, ao. coraçãq de Maria. nos .. Padres. e Es- ça . do Bispo Diocesano, D. José Carta- nás), Aterrado, ·Ouaxupé, Uberaba, Bon• 
. critores ecle,\liastlcos?'. ná .. conforme ia à proc~ão, o povo se fim, ·nhéus, Cáceres (Mato Grosso), co-

Revtno. Pé .. José de. Oliveira; -Dias; ·S. avolumava, convertendo-se. a cidade rumbã, Santa' Maria., Caxias, PeJotas, 
J .. : ''A,MedÜe;çãó Universal dê MÍuia à num magnifico templo de fé' e oração. Uruguaiaria, Pesqueira, oarànhuns, Cai-
luz da. Historia . da Fatlma". , •No ·11m da. procissão, celebrou-se. a santa có (R .. G. do Norte); Mo.ssoró, Sobral 

· · Mis.sa .e distribuiu-se a.. sagrada. ·comu-
. ReVI110. D ... :oabriel de· Soil2a, .O.S.B,: · nhão a inciléulavel numero de fiei5. (Ceará). Caxia.s (Maranhão), Penedo. 

"o ·eo ã. · de· MarJ·a ~i-Al da· graça dM (.Alagoas).· Teresina, Ponta OrQllSa, Ja-:,: . . raç O 'g"""' "" Celebrou-se à tarde a consagração. 
.,, -,\telTl,1)()~ J!OVC>li~'; · . • :: •·' ·. ··':· ·, . . . . . . ·, Ca.léul.aril.ín-se em rriâis dé"S.S0Ô a:.; pes- carezillho,, Joinvlle, Lajes e Porto Naclor 

P,,e .•. Pa,ulo,B,l!,µ~;:1rt, R~J,to.c,.Ji~Co~~i.Q~- · 
· SãÓ. t; · z: :z.evm.os:.c,l.>.adt'ês lfesu1tas 

e,', .· ~vtnÓ- P~. ·Fr, Gregôrí~.,tíe J. Crucifi• soaa a·comodadas na t:atedral. Cabi<:f·e. n~i~,fre.l~zllis:···=,ºMa.'ftl'Jõ''(!>M(tJ~!h;; · 
· cido, "0:e:D:~: ,°'5'bJe,~o~ ~ª~.·· ria!, e.;;!?:~;. .,A11~da~{)a.c:t·Óma1•am. seú~i:1iigàÍ-es· 'há;~ t · 
--'th#'."ttO'"clil'~ Q.'Grlçaii deOOriã; · · .. · ,1iapela,mor. Peito .. p sermão pelo ,J?e; An- ;uP~. ;::iií!. ~:~:: (~:r.t.~~;~= 

.'. • ~vnio. <ti!· Fr,11,néts~'ó: Rendeü-!>;, o:P,: gel de Maria I Roca, Q-M,F,, o Exmo. · v . (R 
O 

s ) < ;,uO ·cora;ç~!) \j~. ~~r)ll.' · e· à;· súa . màt~rni~ · Prelado t>iocesarioi vestido .de· PontificaJ, . t::~~tu ;(M(M~=-)' Pi:;:;~ , (~r~{ 
.,,o.. '· ôs . .:.:.. .. .©f,flveram presentes, 
. ai . nutnêrÔSQS 'úon1fre.gá,ifos 1\la-
rlános. e suas familias, elementos de 
destaque . do .Làicato catolico desta 
capitài. . . · 

b Revmo. Pe. lllariaux, que foi 
saudado pelos repres~ntantes. da Cl'U· 
zada Eucarística, Congregação l\Ia-
1•;ana, :C,olegio São Luiz.· é Univen;i
tàrios Catolicos agradeceu as home, 

· ·n,igens .. presfad~s. coni ra,pidas e eló· 
' quentes. palavras. . . 

A orquestra . da Congregaçiio Ma
, rianà do Cólegio São Luiz al.irilba.n, 

i . tou. esta sessão, ·com magnifltos 
. ' n}imeros. de musica 'fina, ~estacando-. 

se a execução do Hino· Naclo.nal, qae 
EHlCerfOÍl a sessão sob uma intermi
nàvel sal\f<! de palmas:. 

diici.e de, çà·"s . ,, , ' leu & formula da consa:gtl!,ÇáC!, , . .. , , . . . 
..,,·#,Ré ;~~artltÇ9',~e-· , , .-t,~ ... ,,.~ , .. , •. .......,,.~ . , .. ·~· l}l,;li:.o>.,,v Gf~:{à]Í ;,,(~1ü~ão),'.:d2?!l-1!U8$ 
','-1Ji: ''''.No~ Sen.licirâ ~1.,itur~ili Bra- 'DIOCESE DE JAEN~E~t!~NHA (Pà.raná), 'Jata.t · (Goiás), Tocantins 

• ., • · : • tJ.! • , • -. , (ÓOJás), Ourguela ·(Piauí), Pref. de. Te.;. 
e&re~ • , , · . . , -. . · . Entre,,8'l manlfesta~ões de -entusiasmo r6ti(Ama.zonas) e. Pré!. de Solimões 

.. , Reymoi ~-. ifa.r~ltno ~l~meia,_ ?·N .· côrdftna'rlano., pela. Co'.lSagráção éonta-:;ê": (Ainaz'ona.-;). ' . !. 
"A devoção ao,'('10rsção •de;M4ria,.cen~ .. , . - . · .· , · ... ·· • 

,,A aclornção·do]i'.Ie1ii110 Detts .. · :.e.':<.t.ens~·º·'·:r:t.~··· .. Je.···r:r·ª ... ',;.;Ó.r.· nú.11/ist,1.·:'.·.·':Úela.:;'cl:e.:iJ.:<lo.t~fio:co.111 't;e~~;~~-ci.;~~::~n.1ag::;:·c.~.F.:J ====="=b=_==_'1:;;·::;::::::::;;::=====,====,==.=====1==a=.=========~ 
• · · io!í · - · · · ·· ·., · · .... , ..... ·, · · "·'t" ''" , · · · 7 ! '<l · · ·'1,- · · t ., · l ad '\O. ;...Coraçãô. ii .. ~. Maria. nà, Jl?eS_i~ •reli~ • . E' • , r E • 

pelos Reis }.Ia:gds, ·representa· a . artista>S~ il'tedieva.1s i'".repre~·~,1
1

,~t-, ;;~1,nfa'/,~
1s< ª.t :,so-:rcna ura .. ·.' -, glol!à mlldiey~!-;,,_ .. ,: ;,,,'.,· ,:> :. -. ' .. · U' . 1 e·u·,. ' '. · .. p:_·,-1,~"0, ·, ;\·.,,· . ·,-;:__ o , ~"-mo.;, , honi~nagem d~?toda ;t",glntilida~ .• l~s aliúásapost:ofí(fs;\' ~yfd-itt:Afo: - .'iftifife ~/c6!j\f ~?\vê: no: cJi_êhê Revmo, Pe. F'i'tDavl4;'.t'de Sousa, O.li', . \, .. M . _ . 

(!.·~. ···· .. ª. nti!.!a, cJl .··po·d· · .. er ....... , e.··., d.··.ª.·.· sab.e· , . dilatar q)te.fa,1:i.d ... ti.·: .. /dé J~r1~tct,·.p·,·· ... º.·,·.·.r '.-.·,·-~.-···.~-·j111â';;; . , .~.'.}{ ~;:,'·'J~e,~ia, M{ié ~os ho~~ns',\ .: .· ·. 
~ ~ . .• : ~_. .. ~vmo. Pê.:·Fr. •,Jêl6é· .. de:• Mó11talveme, 

11 •'. rfdi·ia dos povos do br\cnte;_ ao ====~=====:::f:==f::::======~==#=:::::::=:::,=,::=;===';;,..:'i'·-=;.::=. ========· ==· o.i(M,:. ~''A Mii:riologia Iatina.·'antes:rda · ' ,';: ' • ,t··. 4 , . r.: 
Ep~:,~,:::r.:~~:I;,::,:~:~.P.'.'1.ã,i~':~~: ô MÂsÍÃ~ÍÊ. ~ESítNJ~-~uvit~1$1~;:~E sr.. Nuri'c i o . Ô,.Sto:~C<)' 

~ . - • ' ' . ' . . ' ' , ' . . . . . . .· ' ·. . . . . . . . cw,rêcin).é1l~ºJ de-. probl~m~, ml!-i;l.ologlC?S ' ·~ J , : . T : , . ' ' ' ·à 

. , hoje:debitidôs'\ .,,,,·' . .', '·: TranscÕrrer9:m •co1:h',gr\lnêle,'brilho·a'p {:0_ ~~rações' do jubUeu episco-

j ·u s·,· ·t E. u· (' A e f R D o· TA. l ' no· . E V M" o··' . s R ''Jantais fite'.~. que,. ;pré~eri~iaf .. espetaêufo '; fitáis . ·. borri= .. vá~;~~Jfe:.g
1
;fn::c~;a:re:~ri~:/~; '!!!é~º~fx:~-u~t::i~; ,:: Nf~t?t1!~9!:i{:;,lln ... ,~:1

:~Ri~P.Of/l~t~~!ir!~ Ce. ' .·' . : ·.· . . ,) ·. . . . : . ·. ·. ': .· -. 'u '. A . ' ~ ... · .. ·. ·pila~te';.,_;r -oriéatdiaf: Oerlier <fala \:sobre .as: àtr.oci= l\r=u:,tPe~~t~~4,Marques,'c; ·º s~~SD~~.:::g;!s;1?t~~~J~~t;t:~~:;tpt~~:ic::i~'. :l~~i~~!~~:~ 
' . . . ' , ' . A . ,' . ,' .. " ' . :,d" . . . . . 1· < .',, • 't . . . MI'.: ~·° Coráçã.9;dé.,Ma.rià.,)i .li, sà.ntifi- de··.· un~a. h.om'en.àgem, .populaii"~n. to 'à __ M ... ~ .... ·.}i.ii jfü··.·~ .. Sàn.' t~A.,,n·,.· . -~ úm T~ fDeum 

Dfl
'M j A .. , M.E o·E B A R:'R ·o ·s c·A M'A R' ' 4~p~s·· c.orit~'t~ .. a!3.',·vp os:.,na:zis ~s.. . cál;ão d&,famili&'!,:' ... ,· :· ,·· . · .. ·. na ,lgreja da ,Ca,ndelaria,.,e~qe um !>~ntiu~no,,Pala~idl .· ó Joaquim. ,' 

. .· ·. . · · ... ·. . . .· . . ' ; ·.· .. · .· , . ~ ~ymo. '. ~;; ''.Sà,1eslàno; "Atutllium . , Na Matriz •de 1Sant·1~a:, Sege da Ad~r'a~&,o.J'erpet ' '~!,lllOU·S~,- na entra:-
• ,· · · ... ·. , · · ·' - . ·, · · . à, sairia dil :Q~Üica de 'Foitrviere, - o~'hsultadÔ •sobre' :ô º~erdadeiro ~à\; r.;hr15tla.norum. • · . · · · J; • · .. :: .· : da :d~ fgrejà, UIÚ ,e!ftrado e111 que :.tomara!',lvas_sen in:ênte ho111enageadt> 

· · ' ·' , · · ' · . , · • · , · · , ',, · · · · , ·t· · t · , p· , · · · l ·Revmo. Pe: im:1110 Sâutas; .ó:i>;: "As·· e s: Ex~ia ... Revn:ra,; o,Si:. A,r.ceb.i.spo. · da, R_ iô.i -. ·Ao·r .·. . -lug.ares r.·.e.s ,ervad,os, 
. ,. , ·. lllll dos mais,~(ie,lebres sa,11tuarjo~ c:e · ·cii,µt;e dest.as or ur.ts; o urpµi:~r.o 'cêticà. .'da..devo-ção''ao,córação ·de·'!)la.r/.a.. - = 

, . . A proposito do Jubileu Sacerdotal elo Exmo. Revmo. Sr. D., Jaime tle ~'rança ed:flcaclo sobre· unta colina fra:ncês respondeu: '".;Eram ,de dive,r· Valor .santiflcà:dor' ~- lugár que. lhe' cor- · vi1\m-se n\lmerosos membr~,dô .'EJ>iScop,aa()- Nacio .· . ,,,,bem ,como do Clew Se• 
JJ:ittôs Ca1í1a1·a,. a Gamara illclesiastica \lo . Rio ba,ixou o S!Jgitinte .av;so, .que doiuiua. l~Y.Ôll,. 0 ,Àr.ceblspo · desta , sàs naturezas. Meu$ cómpat.,·iotas . . . cuiar· .e Regular' do .~io' .d'e, ';Janeiro: e flg-i!lils, de p~Õj~ç~ do laicl).to, catollco 
so . n:o o: . ·. · . cidade, S. Emcla.:, o Cardial Pedro M. , ·eram àlf castigados 'ate per erem a Revnio, Pé .. Heniique ,Machado, ;C.M.: , · , · ..,... , , , , · b 43" ··· · · · ·, ..... • ··d· resporidé'na.iisêeticz.". · · .. · · ·do.R.io .. Um.corpo'de·escot~iros.pr .. est.a.v:.,.a:>â$.·.-.. ho.:iu:às. à .. e.':/esfilo;."'./.'õ.·,,'po. vose· ·"' 

, f;-me sumárneute agradavel comunicár ao Clero e aos fiéii, ,desta Ar- Gerlier, toi entrevistado pelo corres-_ ·razão. Pbr. exemJ;)lo,,ma~i~hàtl):cn')S "O ê6'tâção de Mliria. e à, Medalha· Ml- a-~lop1erava,,na· prá'ça fronteil:acâ '1vlatriz/ P.epoii;, de r~ceber as ho: ,nagens 
quidiocé~e que, no dia.-'l'de janeiro' do proximo an.o, S. Excia.Re~n1a., o Sr. [io'ndente cio ·"ChLcago .. · Sbn",: I!'l .. imersos.naguá,,_somenté ·osreth·an•IO tagréis&?. ·. . . .. . . , d!'s representantts do Clero e laicato cariocas; o Exmo; Revmo. Sr. Nuncio 
lLJaimede Barro.s Gamara. nosso estimado Arcebispo Metropo1Jta110, ceio· · 'Johnson. 0 qual fez áo'Put'pul"a.do cli· quando a''ji$fi~ia•,cçl)iésava a estçita- . Re O Pe Dr Sezinando 'oliveira AposJolfo-0 dir~giu:"~- palavriP\!t,b' .. p~vo; exte,~ · · i-aride. a~izàd~~~flÍI, .. ,'. , 
brârt o XXV aniversario de sua.:Ordenação SacerdotaL , · vérsas :;perguntas· :-riflaci(fuádas .. co~ -. lq~. ,. Declaro'qué estes, fatós :são ex~~ \~csa;m,,H'isto;ia. cÍo i:inaculado coração , B~:.ª.s. ~l; e à sat~s.fa. _ç·u.o· co. iµ !l ... u~,.?uVla ... as· m. ~ni! d .. eV'. ~tam.·iin·_·tó· .·. ·~ .. ~i·SJ,:·:·Jl".,..·· •f. / 

Não ·ha quem não veia, na pàssagem do ausp'cioso Jubileu, um feliz. en- . súa .- exv·eriencii 'pessdal' : sobie. as tos; 11,inda mais, direi· ágor·a. 0 ,qu,e do Maria· em Pórtugàl".. . m1~sao .,de nosso país; .à. aµtorrdade do ,:;Viga .s c:r.~s,t9,i,· a;.r:~'õ!i; j 

. i<ejo para testemunharmos publicamente ao Sr. Arcebispo nosso . apreço. e . aÚ'Ócidades cometidas , pelos, aleníãés vi C'Om meus 'WÔpriós olhOSi . ·Revmo; Pe;' Franéisco ,de>t•. Sola;, S. Rev~. 1a1'~oiD!~! ti ~~tl~:!.f!~.ic~g\::J~~~~!º~. 'an.d' Y."t.)dl; ·. ,:&r·--'/;.:·~.tn· ·t / 
. veneraçãq.: e· àgradecermos ·a Deus as benemerencias de tão rico Saqerdo· . ,ii.es~á .· Di·º. ,ce.se.. , ·. . ... '·· . . . . '.'.Oi.as' a.n. t.es . d'e ... ·.aba.ndou .. ªr. sa. iut- :J.: :,.uHist&ría· cÍa ilevoç· ão' ao coração de t 

C·;o <le ·c11J·os c·o1i1·osos frutos n1als d1·reta1n' e11t' e· ll(JJ·e ·participa a Arqn,idiocese · · , '· , • · ,. · · , . dade. ·· .Ál"m .. de_·. nume. rosas· membros do 'E.' plst). , cl. ó.; ... · ·,-· . .. : '"'·.·.,.,,.;,.. · · • · .. • · · · · · ·· · · "' - ' · Esp.ec .. :a1mênte .. tia j,ris.ã .. o.de· Mô.n. J· G~llis:L. aval,. ·.os .. -alen. 1ães. fech .. a.ram -a Má.rià na Espàllha:". · , ·, - +.e, . · v ~ v ,"'"'"' da qual, é· .s:· Excia solicito Pastor, e preclarissimo Chefe espiritual.·· · , , · - G · · , · . · . d 100 110 , ., , . . , . cular e Regular, enchia a vast~ _!lave da lgr~j~á reiil'eselitáção do' ,que.:·teni, 
Ésfamos em ciue s. E.xcla. Revm~. aceitará df/ bom :grárlo, as ltomenn· · · luc '~ <disse o' cart1iat erHer··. - ellàve:em'-uma· éasa · e· · ª · · !)es- · ·,l!lncei:rii.meptó,. · do - Con_gresso, · · pelo de seleto o Rib de Janeiro: itltas'autoridades pubiicas, reQresentantes d~o. ' 

11 . , . , . f 1 ·• ·nn , . , ac.,ntecei·:ün coisas que ntfo· há palá- soas cfÚe's,e :aéhava'tn presas. De'r>.o'.s Exmo; 'e'Revmo.· Sr •. D. J.ooé ;Alves .Cor- vemo, elementos da sociedade, figurás de proje,,ãn nót.1a,Ícato cató1i~,. ,':. .. 
gens que te serão promovidaijl\< com especial ª e çao, por seus .. · .~os espm- vras, para descrev~r • em ,todo. 'o ,~eu.· ôs.,.~ol'dadôs 'd!spa~l[ram .suas. metfa~ teia. da/~iiva, ·veriei'ímdo.,Bi.spo de tei-, " "' "' 
ltudais do Rio deltJanelro, 11oisle1n verdade,_ hã~ dde elas tr~du~!r,, emhm:~ pa- , hoÍ'ror. ·. De '1.000 a;J.2-00 t>rlsione,ífos· .·. lha'dvras. contra 'elas. ,·Muitas mufüe~ ria .. ·. . , . . . . . . mas~ opr~Pç~oarg. ratulator1·~1,t, ·o~ou, _por ho_~~osa lnc•,.'..b~~-c!ia_, ".o,É~~,¾t.·~.,~.: ~,_:,_' ;-_" -
i amente. o mu o que .ll1eJ'_qileremos, e mais am a o que ie evemos l' .em ' . <>' t' . "' I' ,. e .. "reir se encontravam nesse grupo· .v'.1si•~ ,d·e·,.ag·r_ àde.· ".im" elito.:.:·a,'.:NO&sa se- w "'':" ,.. J!!'""°~f,;::s::.m 

oportunas iniciativas ·,pu oura.· s ·a •. ·, granrle vulto, mer.cê de Deus, 'enipreeiHJi- ,)'a,iceses se en_c ,n rav .. m ª i ·e!,I ar· · ·. - . · . ·· .. · ., · . · · · · ·, ' ... " Sr. D. Carlos Carmelo de Vas<>oncelos Mota, Arcebispo, Met l:lnui.no·i(i!:'" " 
c.eraclqs: . •.. . . . . . · -' ·,ac .. redito que um-, Sacerdo. te tambem, nllórà ·8·· despedida; · · · "' • • "' das. nestes abençoados-quinze meses ele seu incansavel labor àpostolico, na . . . · - , d . · 1 ... , , , , São Paulo. Quando o ,eminente' Prelado assomóu ao púlpito <la Qàn'ctelal"fal 

metro.pole do país. ' . . Encaécerados P.,éfos mi!.is,<v'ariados ma~ _na~ luse comprovar s?~, ~t· ÓONSàGRAÇÂO ·NA -I~l'Tli:lllÇAO DA. 'notou-se um movimento; de, in;!'li:esse;'.g~ral,:',[meii,latam~ntej,jtistidcado pelã. 
Com· .. as ·poucas palavras rleste simples Àviso ·. que valel'â· .. ent1,etaúto, mot'vos· ·eram-,sobre tudo acusados, . soa.lme,.n. e .. · µspensa. ª . mera 1ª · · PAZ'·ENTRE>As:NAÇÓES:. ,.1JaJavra fluente, escorre1ta, pelos conceitos. importantes. e,.;_eJevad.o::. que e~· 

iior uma à.nteclpacla mensagem de 1-espeittrna estl;na e sfoceró l'CCOllhec,i , dil,'atlv_Ída~les de 1;eslsteticiit contra . i:iõ,s'.sà 'fofô, na casa, e ·q~ariM _algü- '.. . . . . ·. I;· ', ternou. ·. s. ixcia. Revm~. tala;va ',ell? nom.~ de J,:§dos ;o.s ~ispos.,, cl,o,.Bra,;;H; ~ , 
meu to ao nosso venerável Arcebispo; q11e1;etno\;; ainda anuneiar, q·ue a pro xi · · os alemães. Isto:~· 0 9u·e 58 afirm:í< m11s ;das ~t)~soas [)retendiam sair da Para 'honra. a Virgem Ssma. e óbtér .. dl,§;~e, de infc!o, que fazia, abstração da Ação :propfiitii1et1~e,, ctipl~jttca .~?. ··, . 

. mà celebração do Jubileu de S. IDxcia. obedecerá ao prcigra,ma séguinte: _ va óficiaJmente.' f1uitos' dq_&·:,pr.esos' fogueira, eraril,·assassinadas ~ tiros •. & pà'i entre, à5'·na:çõea,'COnsa.graram~i;e enunente homenageado, o que certámenteos hom.(;lJl,S:de tm:Vrensa Ja te'ria.l!l'· · 
1.o) Sole.ne tríduo dé publicas preces, pe·10 Arcebispo' e, suas inteuçÔPS, . haviam . COlÍl efeítci' àtentai!ó:'tl'ontrà ·mm .seguida ati!'ai'am éargá.S de dina: ao Coração de ,,Ma.ria, ,eritre Qutras,, ·as ver!!iad?, para co,nsidei,-ar mais . p3c,rt1cularme'nt!:) •. ¼fc{'·sr. NuncÜ'\f o I3tspo, , . 

J)reced!clo· de 01iortuna pregação sobre o Sacerciocio em' todas. as Igrejas ma, os in;asore~; .. p~1J111,' • ª,' ni'aio.ria, \ vm!te .sobre·. o' é~ificio \ já en~ito . e~ ·Dioceses ·e cidMes-e,5pai,ihO.lás de· Va!en- preseitt~ ... ·· t·e.; .•pois,.de .NO. s .. sº. Se·n. hor Je~us Cristgf e,.m. ai·s·. p .. ªr·ti.ci!,(ã;q-mente, e 
trizes do Arcebispado, nos dias 29, 30 e 3J de deze~bro; , na real!da<le ignorava, w1·. qµe razão ~hamas, que ftcou totalmet1te d~s ' 'eia., Jattva, Oerona. e. J~n; Diµnos_ abai- N.uncio,:.l>" r~pr·e· .senta···nte: .. do. ·.R. epresentante ... de Cri.sto,~q· .. ue ... é ·º ... Súm.9&.'-.c.·.fontl 

· 2.o) No dia 1 de janeiro, data jubilal', haverá:. se encot1trava"'iio·:;ca1'.c-er1L Çrandé ,truido., . , . . ·. · '>. ; · ,.xo uma:notic!,11, das .~rftnonlil.s, Em segu1!l3i,)~. ,Excia. Revm~. se referiq à·,;l:~0 ~,.,sr. 1".lu~·~posto · 
. a) em va1·iai; 'matrizés.' meia hora depois da n1eia noite, Misi;;q e. Com,n- numero ciesses· homens hávià .sido vl: "Esttve. presente . quando ·poucos ,quanto :à fundação: dá Uuiv,!lrsldade Càto!ica. dJÍ· Rio,, tlb Sêminarip Brasller-. 

. 111\ãO geral dos· fiéis, precedida de solene exposição·. do·, San t:ssimo, desde às tiina de' ;~et~uncia$ :, aµoniln:~s,·, seii1 , dias depo_is 'se retir:i,ram,. os_ ca;d.aye• . ,, ARQUIDIOCESE ·DÊ' YÀLENCIA-l • .. ro , em R,oma,. e mostrou a importancia do plano 'd~ '..~efão ·seguido .. pelo Sr. .·. 
22 horas do dia 31 ;· · · , -, · · nenhuma 1:azao _ em. kr~µde, 11i1,fte,tl9s ., res· •. ~e ent_re as, rumas tµIJ/,ega!lte$. ·· r ESPANHA ,. , Nuúcl~ ,Apost,.o,Iico;,~#a a sollj.Ç~O do , IlOS':só' pr?blema<,fuaximo, q\Í'e é. 

0 
dali 

'b J em todas as , Igrejas e ora torios semi-p\tblicos, · pela .mau hã, l\I)ssa,s e casos, o · que, n·ão inip~d!Íi ,.d.,e •sereni -fl\ãC> s.e:. J>.od,e , fíllar e!ll '·" ca(ja Ve_res" · ., .. , ·. , , v , , Vocaçoes Sacerdot!).!S: Com efeito, mostt'ou S! Exéia. Revma., 0 go:verno da. 
Comfü1hôes ge1•ais áos fiéis, em ação de graças, por motivo; .. do. Jubileu do , ~rntad.os __ do ,rt1esmo -~o do quf;~~;'<!,e: ; Era)n :_br!iço~,, •· perna,s e ,dife!éllt~s , Preparando· a co~r~ã.o. hôuve · um Diocese toca ao' Bfspo; noção clija. atualidadé muit~ especial s: E;i.cia.. fri• 
Sr. Atceb!spo; ; , .. ,. . ·. , .' mais detidos. , . AlgµIl,s, .. às,, vei:es, ,re- . PIJ,l'tes,·,d~, COl]JOS humanos .dos .(jU!'lS tl'iduo, pre~atorlo pre.sld1do pelo Exroo, zoú_ foi-tem_er,!~· E, em seguida,' S. E'xcia. ip.oc5trolf'que ·~ra a, conséquenci#, • 

· e),° na. Catedral, às 9 hol'as, solene Missa -Pontifical de S. Excia. Revnia., · .c~~el'ava~ a lil)erda(J:e o ;que ,ll.ã.o ,sig~ . ~a:vi9: . ~e/!apa,~eeli~o .· todo d,ad~. ,de -;~r. Arcebtsp0; D. _frudencio Melô AI- 1. ogtc·.ª das. co,1sas· qµe, à ... m~qid~4,Q~.,~ .··os_ B.·ispo. s. ·'s. e inst!tmam, iam fôrmand'é>~ • 
·: com 01·denação.sacerdotal de 4 novos ·presbitero~, e benção papal; ., . ,.11_1!1ca deu.;i.sse~ d13;.p~decer~4õlorQ: ,1den~1(l~de., Jam:1:1s t:v:e que:Prese~- calde. o Coteglo de Jr,cl;-ocos da cidade.e ,seu .proprio .Clero; 'nume~so e·f!p~olicol,. A:ssnn multiplicar os Bispos;;~i!i'' 

· .· d) no Pàlacio de São J:oaquim., às 15 horas; o Exíno. Sr. Arcebispo réce, lias · torturas. ·· · · · Ci'ar· · e.spetaculo, ~ais ,horripilante." de. outras· eida~es vizinhas,· Ord~M. Re~ mutiplicar o Clero:; ,E é este. o exemplo ·fninterrupto da Igreja desde os teiii'-
berá 'determlnad~ numero de pobres, prevtamcnte in~icados por. seus res- =========;:::======.=== r Aquel(l.\l • <l\fe .e~!'ll,l!ll1IJ'?~ :d,et.t~~ll/en, :J~all e,mals pe;2.0QO pesso .... n~,trê~ ,p9_s, primtlyos,quand.o os Bispog mutlpiicavaAf. ~Qrmavam sé'u propn0 Clei'o. 

, pecuvos· Parocos; · . · . ., , . , te: .esses d,e~poJos hull)anos declara-,. noites enchendo a,, càitedral ,Na· u1tilna : . õra, foi o que _fez o ·Exmo, Sr, Nuncio· A;.i}l'gtolíéo;,,multiplicando de tal ma:-
.. e\' ua Igreja de São Franciséo de Paula ·às 17 lioras solene Te Deum. '• . ' RV r.· , . 'i~m ciüe:apres'e)ltavam Sinais ,evidé)i-':; tarde f9(,pi-ec~ ávfsa.r . e. radio 'q~e ,,11e.ip as, Diq(iese!J po ~rasjL · .. ·.. . . ~ :} -;::; '>""' ' ' .,~ 

êon1;cOraç.ão grafolato'ria (S, Excia. receberá' cumprimento's tia sacristia; .de· PELA ·.:caNSE . A~ÃO. ,,tés>do.:9p.e· se ,Jhes bavia cvàvado ,era~ .. mais nlnguem salf;SC) d .... :pQVQaÇões vi.; . • ... ·. Por todos estes motiv~; '-o., Exmo,, R~llio. S1·. Arcebispo l\:Ietr_o!)Ól,itàno 
,lJO!s do Te De~m). . • : ' . ' " ' ' :· .... o· . -A· . '. .• p .. ·o· _.L·oA .N. IA. ; YOSi,: P!)~ell;', t~i:ubem · 1:1,estl:! . casq, 'IJ,ÍÍ.0 .. .\. zinha3,' PQ~ .. o numero., e. se con~reg.a- ' de ,Sã0; Paulo ~presentava s'eus. 'tnais' arden,.~. vot6s . ao, ·emill6llfo enibaixadcri-

; li.o J NQ dia ~. às 1~ horas, llr> Pala cio de Sao Joaqunn. !'ecep~ao aq Clêro . , •pod.erel af1rma.r com todit ::c.:ert~za, · , · · · ,·. · -· ' · do >l?apa, · em .nop:ie ¼\o: Episcopado intefro,<tão/ luzidamente ,:represenllad~ 
Secular .e·~egular, ·e ao Seri1inario. Arquicl!ocesa,no; às 1,6 horas;.·1"ecepção às , ' ' ' • , -· ' pois<não:tenho;~r9,,vas dJreta.§ .de',qu~ ·oR·. A' 1··,·:º: .;n,'·1·.o·· · .. ·.~ ..... 'E·s·,1· ·.··,·v·o· ··.··o·o· .·.·.·.~ .. ··L1c· ·.E·u·.' naquela solenid~ •. Y; ·. . . . ' ·,. ·~, ... ' : 
Coníunidades d.e Religiosas Senhoras e Cavalheiros; que desejarem cunn>ri 4' KAP, ,agencia'"'pofonesa. de lm· tenham mfl!ngido · esta: tortura 'às· VJ· [ . . '1:Elrmfnada~~ ~ração gratulatoria, houve T13' rieum cantacn(pe~o· Exmo. 
mentar o sr:_Al'cebispo; ' · , , • '1t ' . · .. prensa· catolica,, anun.cla _que ,com o. ·'ti(lla$",: ', . . . . . ,. , ., Rev.mo:. ~- .~~meio Apostolill_:o, com bel_ts~imo âcoml?anhaménto ~~.coro da 

. 4.o) No dia 3, às 15 hQrê;&, llo Palacio de São; Joaquiu1, ,recep·@q à>Ação, ! apoio da H!e~ar~ufa,. se i1:I!câ1)U: eni l~terrogàdÓ :sobrà a ; respb,iisal>j)i0 ·,'l.c.·,·., ·~·.·.:,:', cu .. R·,·. A.l!J_ o ·, -... ·o ... E . J ... E.,S. · .. u, s .. ·.... ' Igreja dà ºªnde.laria;: e bençao do Santisstmo Sacramênto. 1 ' :'' . ·. 
· CatoUaa, e, em · seguida às Associações R<lligiosas Coleglos e Pios .lus.titu: ··,, todas as !greJas · da :Jngtii.tem1;, uma: dad'é ··dos''aleniães· nestas atrocldadés ~ • Y . Al'em d~ expressiyas -visitas e ~,á1:1ifestações; de' carater particular, que 

tos qo Aí·cebi_spado; ' ' . . , ,· . . , ,, ' .. :.novena a No.ss,1 ;$~1\.11\>i:a,, lldulia·1~- ·o Cai'dlàlcrespdnde,u: "Quand'o:,a; hv! '·. Realizou-se dia: 24 no•,.L"i .~U. Cora; o ~Xm?,;'tRàyme>. Sr. ~~~Cf~ -~postollcó r1foebel¾, dest!l;Cª?ª a visit_ll- _de um~ 
5.o) No dia. 4, às 17 hora.s, no auditorium do Instituto Nacionà(cle, Musica, -·,Coroa. Polonesa. ,,p~rà ,lntpJora11; a mi- .niânldadE( . abandona . os i:>rinc!pios. '· 9ão de J!isus/a drstrib: . fde rou- delega!lao'-lfu corpo d1ploiiatic9 acreditado.: junto a0, governo bras1_le1ro, que · 

ª. Agã.9 Catolica arquidlocesa~a prestarâ a s. Excia,; 0 Sr. Arceb!§pó expres: sericoydia divina; ,Ui\· couser:va.~ijo, da · 'c,dstãos; tempre, pó'dem · ocorrer · tà: JlílS, ~rhiqliedos·i e d' _ ,f Paiá', as ;,. ofereceu a. S, Excia, Revma. umá expressiva e carinhosa lembranca. que Q 
f s1va ho111?.i,iagem de apreço .e veneração. com ~ qi1a1. homenagem d~renws pur .. Poloma. . . , ,, ,, f. 1 

; , ·. .. ; . ·/ • 0tós'.·semelhantes". , Enquanto 'à _Fran- crianças que fre,quentam o:, Oratorio . Exmo. Revmci.- Sr, l'l'unc10 Apostólico agradeceu. com· palavras rei>'assada!i 
~erminad.as as festas Jubilares, que acabamos de arimicf?t,r. · ,, ·, · · Alem disso :poiinic~tl:va'do-Exmo. ,ça,·-~ej,os ,9freu·, 5llss(!: . 11 0: po\io Festivo doa· Padtes'··Salesla.rios.. , de comoção. · ·· ·· ··. · · ' · · · · · · ·. 

e Révmo. ,MOUS( ~esá
4

<'¾áwliba, fl'Js; 'frfncês '.saberã ·perd , r porqpe esta. - jfl di~trlbui~ão, -· d~s presente~; que _ , Pata .oJ.wéquiar ?S Exmos. Prelados preser1tes 1fo. Rio, o Exino. ~evmo; 
,Rio de JaneirQ. 15 de dezembro: dé 1944 

Mons. ·Rosátvo C~gta.' ... , '·.:'~f 
Nigai·io G~p!,l '~ô· !r~elij~~d~J •· 

> " •• .·,·'· •• , ' 

do Castreiise·''~Jl ·F.~rça~,,' ~i:ma~as; ·, é::~ileJ-de' Cristo:.. lll_,nao :deve·:- ,.~t!ve:, Jntc~o ,M 14' ,~ras, 'deco:reu Sr. Nu1:1~io Apostoltco talllbem lhes ofereceu um ~à1moço .,na N1mciatur1t 
'. Polonesas em' •• ·os; àcall'lpa~~ll'·' ·· 1n~11 ;delxa'r .·4!)' t.o , medidas · ne-. , ·~.~niútad~1m11;, 0no meio.• de :geral. ate•, Apostei~; - • 

;: ,tos; mllita;·es, ' ;ú /tina: noféíi~. , ~êssa,rias paw1,'. q . , .· ~Jl!lllll-ia gria, d4s ;400 criançáe 'PQbJ;e§ t;l~~· kit , O~o. Rêvmo. Sr. Arcebispo de São Patilo r~gres~ou !\ esta.,~~ ~ 
. com cedntoni ah1s~;. : :·-,: -' i,;-'· ·,je 1•epitam0,~ ,.e t . ., . ,. 1 a'ijentám<,o,. Oratorio .-·cs-.-.-;c·"."- ir.em diUl'.llQ ei!I!~C,iil, apompa,lih~dQ. é!E! llUlll,8l'OSO!hPrel~d<l!>s - - =,, 

·· ... · --.. ---.,- ::,.., ... . ', :·: •·· e.;,.,.·.-.· .,·.- '.lt.;.·, .. ~.\, ..... ~ ... ,.· · ·e} ,i,_ .• :,.~ • ,, ..... :. .,-.'. /i · .· . 
-~·.,., . ·- ·>1 
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COMENTANDO. • • 
1 

( 
ç 

AMAR OS PECADORES 
. . . . 

·t;-· muito conhecido. e tem muila 
'Voga. lioje em dia, o celebre adagio 
([Ue no.i _manda. odiar os pecados e 
·o.mar· os pecadort11: Contra os peca
dos, todc> _o nosso zelo, toda a nossa 
j,nergia; toda a nossa indignação. Pa· 
:- , '. ) 

ra com.os pecadores, toda a dóçura, 
toda · a éompaixão; toda a nossa di· 
~eçã<>. • 

ora:, aquele ·adagio é o que ha de 
;mals,c~tto e virtuoso, mesmo 11orque 
;pertence ao patrimonio doutrinaria 
,:It Igréfà~ e tem ,a seu favor o ter 

: _i:!;ido adotado, teorica e praticamelf· 
· te, po1• quantos se salientaram no ca
·minho da perfeição cristã. Isto não 
obstànie é preciso acrescentar que 
~ste adàgio sofre, atualmente, uma 
faterpretação que o deforma inteira
htente. E o que o faz estar tão em 

: moda. não é o seu significado corre-
. i to, mas, precisamente, a· sua· inter

pretação deturpada. 
: Quando, hoje, se distingue o pe::a
do do pecador, para amar a este e 
odiar·_.àquele, o· que se faz é, pura e 
simpl~smente, trans_formar · o pecado 
null!a especie de entidade abstrata, 
qua.il uma quimera milologica. Ah! 

,Sim, evidentemente_ é preciso comba
ter e odiar o peca~o ! E o pecado 
apâi::ece- como uma ,nuvem negra e 

,.:lndbitinta a toldar os horizontes. 
CÓntudo 'é tão impossivel combater 

. ' .. o pecado" como combat_er o cen-
tauro. S6 o que .. tem existencia real 
pode ser combatido.' E o que tem 
existencia l'eal · é "este" pecado de 
a""~eza; "aquele'' pecado de luxu-

e não "o pecado", ou ''os 
1os", ·nt1ma consideração gene

, 1·1ca __ . l\ias _acontece (Jtlé os pecados, 
: considerados na sua realidade· indi

'vidual, estão intima e insepara vel· 
111erite· vinculados ao pecador, que os 
comete. Só na uma categoria de pe· 
cadós em que não se vel'ifica esta 
vinculação: são os chamados peca
dós, màtériais, isto é, certas vicilaçõe_s 
opjetivas- da ordem moral sem cul
_pa.; por exemplói o homicidlo intei
ramente .casual_. e involuntario. l\1as 
seria -estupido que alguem; se indig
nasse, : em. nome . da. virtude, ccintra 

. semelhantes infort,unios. 
. O pecado concreto, portanto, o pe
cado real, exlsfo em função da von, 

,tade perversa que _o gerou, como um 
,fruto abortivo. O_ seu. venen_o, que o 
_constitua como. pecado, é a 1malicia 
da. vontad.e, de que ele, pecado, é a 
imagem .e expressão. Isolado, já 
não. teni seiva ·para subsistir, e rn 
,aniquila, quando o pecador o arroja 
de seu seio, pelo arrependJmento efi· 
cez, que se traduz na penitencia. 
· Quando este vinculo interno entre 

o pecador e o pecado é desconhe~ldo, 
o odio .ao pecado se to1•11a meramen
te platonico e anodino. O que será, 
seni -_duvida algútna, uma atitude co
mQda em : facEi · dà .dissolução moral 
de nQsso tempo, ·que evitará· todos 
e . quaisquer ati'itoii . com - os iníquos 
(sõ se .detestà a "il1iquidade", il'>to 
sim. ,e. com que,intrausigencia! . Na, 
da . de transações · çom : os "prim:i· 
p.iQS"!), e aincja acarretàránão 1;)011• 

· -c:ias vanta.geils · po*lvas (afinal, tão 
:Utéis'. ao apostolàdo, não se pode !18-
gar! f. Neste setitldo, j;j, ouvimos ju· 
~icfo:SÍ;IP palavras a respeito da "re
lativi11tde" do pecado. . Quanta -ino· 
·cenciã: ha po'r af! . Quanta vlolaçfto 
,gravíssima à Lei ele Deus é cometi
da sem qualquer má lilténção! A!l! 
~. relatlVidade· do pecado... E.'todo 
o mundo peca. e ninguem se emen, 
da, e tudo vai bem. . . . . · 

Mas ha outra atitude cliferente. Al· 
guns '_vêef!l p nexo necessario que 
une t1ecadôr. e pecado .. ·E. então. di· 
zem: · -' Sejamos moderàcfos ao' prc>· 
fl!gá.,r . os pecados, · porque, comó to 
do peC'.ado pertence a · algum ·peca
·dor, se· formos ·multo cll!ros com o~ 
pecados, também :iioahare~rs por sê
los con1--os :pecadores que- o come
,tem·:·· o que é· cdritra:·a ·caridade. Es· 
ta. segunda atitude tem a . vantagem 
de J·evelar· o que estava:. oculto l!ª 
primeira, a saber·:_ o que ha, noAÚn· 
do, é pouca vont,ade de combater p 
mal. porqtie não se· ama· .o bem: · e 

. ,não se ama ver,lailelfamente ·o llf'm 
po_rque não se ama. a Deus, causa e. 
principio __ de todo 'bem, ,sobre_ todas· 
as -cois~. :Em termos mais sfmpl~s, 

·o que 'lia é laxismo, disfarçado 50b 
àparenéÍas de. virtude. dlss!hmlan
do-se s_ob as especlflS ainl!itstas :la 

, _caridade, o qu·e é uma intoleravc.>I 
, .pr(!fanação. Debaixo·'cla · pele de ove

lha, ha um loho vol'áz. .E é)sto que 
. ,explica a voga daquele adagio; na 
-in~rpretação eq1íivo<'a. ·qne 111e <liio. 

. Sim. é preciso odiar _os perados. e 
:amar os peca.dores .. Mas, q11.e s q11e 
:se .entende, por pecador?, Se se f·n· 
te• d~· por pecador a determinaçfo 
,viciosa da.,,personalillacle, que, haven
;do concebido 11111 monstro. ab1·açi:i.-se 
.a _ele, nutre.·o co1n sua carne e co,n 
1Sell sangue, co.eforma,se à ~118 ima_. 

• _gem, nele se ·contempla e nele vive; 
,em sumai se se entende o pecarlor 
·,enquanJo pecador. então; neste RE'n-
1tido,. não .é licito .am:\r .os ppcadores, 
--mas é ob1·i11:açãn odia-los': "Pe1'f,,c, 
,Jo oclic, odflra:m fllos'_'-. Porem, se t)o1· 

, ,pecador s·e entende' o -homc.>m, a na
: ;tureza qfw. Deus criôU · à sua . lllla• 
·. gAm _e semAlhanr,a. --~oh este aspecto 
· _dAvemoi: amar os pecarlores. E 
,_quanto. m~ior for o noss0 amor .pela 
-natureza que Deus cl'iou. tiin10 mal,w 
.será, !> nosso horror pelas deforma
,.i;ões impostas a esta natureza por 

; ,parte de quem a recebeu. • E. _neste 
· ,~so. a.mor e .horror nâc, se exclt•,m1, 
.mas se .completam, na mesma caridn, 
,de .. É a luminosa liçiío que nos ctá' 
._Santo. Tómás na Suma·. Teoldglca · 
. 2a. 2ae., Questão 25, artigo 6.o. "!. ' 
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CUMPRIMENTOS AO 
"LEBIONARIO" 

Recebemos do Exmc,. Revmo. Sr. D, 
Antonio Reis, Bispo de Santa Maria 
(Ri-o Gra'Ude do Sul), o seguinte 
cartão: ·. 

"Boas festas de Natal e feliz Ano 
Nov-o deseja ao abnegado corpo ·re, 
datorial 

1· Antonio Reis, Bispo de Santa 
Maria". 

* * * 
O Exmo. Sr. D01ú Frei Luiz Maria de · 

Santana, Bti;po de Botucatu enviou-nos: 
"Ao LEGIONARIO" uina afetuosa. 

l;!cnção· e votos de crescente -prosperidade. 

Dezembro· 'de 1944" 

* * * 
Oo Hevmo. Pe. João· Batista. Leh

mann rece_bemos: 
"Ao distintíssimo LEGlONARIO 

envia Boas Festas do Natal- e Ano 
BO~l 

Pe; Lehmann". 

* * * 
Da "Clinica Infantil do Iph:anga" 

recebemos o seguinte telegrama: 
"A "Clinica Infantil ·do_ Ipiranga" 

envia seus melhores· votos de Bom 
Natal, e · deseja multei feliz Ano 
Novo". 
• * * * 

Recebemos ·do Circulo Opera·rio do 
Ipiranga, atencioso cartão fommlan
do votos de felicidades durante o 
ano de 1945. 

7 DIAS EM REVISTA 
(Conclusiio da 1.a- pag,) 

Ã prin1eira. vlata, surge, a. grande es
perança: esi;a nova atitude' não paqerâ.
justificar o · estabelecimento regular· ·de 
uma Hierarquia cafulica na Russia? 

\;. 
ti< * * 

Oxalâ que sim. ·Mas reflltámos. os 
protestantes praticam ,; livre exame.-, LO~ 
go, podem Lnterpretar a Sibila it- ·sua 
vontade. E, · como eles possuem ·a· ·arte 
de mart!.rlsar e atormerit,ar os _textos·. es
criturlat!cos por- mll 11xegeses ·artificio~ 
sas .. até extorquir deles o ·que bem en
tendam. po_dcr,. chegar à conclusão q\Íe 

. o regime · poJitico-soc,i.ál ,russo é · propria-
mente .enngelico, Allslm, o. :cama1·adâ 
Stalin, em' Jogar de ser o. Bajàzet ou o 
Atila de nos.sos cl!M,. ·se1·i;Í .um candido 
e generoso realizador da ordem. social 

· cristã_. Porque· ·a ordeni. c,lstã .deixaria 
de ser o que sempre.sê entendeu por ·tal, 
para ser o que Stalin; quizer: 

Assim, a penetração protestante na:· 
URSS não. co~stltue r ... '!<:lcupação ·' séria.' 
para o governo sovletico. os: dirigentes, 
sovleticos ~bem que o .protestantismo, 
desde seus" primei.roo dias, tomou-.$e ·es
pecialista ha · arte subtil de agradar o 

:.poder temporal. . , 

* * * 
com os cismatlcos, :tdem. Toda a. hie

rarquia ófumatloe.· Já está çonstituidà, 
o~ Bispos, arquima1:1dr!Uls, popes, são 
elementos ·de conf:ança de. Stalin. Um. 
dele8, ao· que. parece, trabalhOu ·na pro
paganda d.a: -secção dos '"sem Deus" do 
governo SO\'.letlco. M;ás d:mk que· o· go. 
vemo mudóu de pôlit!ca reJigloEa ele 
mudou de .funções. ,Aprendeu um pouco
de cer!mc~1ial, niandoú ;azer uma . ba
tina, .. e é bispo ou pope; Já. antês:õa 
gueáa. ·os cismatlcos estavam. Ínulto d!. 
vidid03, e viviam, em regime de pratico 
livre-exame. su~. tendencir , pa1·a se· 
aproximar dos protestantes é :acentua:-· 
díssima. Eles tambem aceitarão a · dou
trina socl_al que Stalin quize:·. 

* * .. *. 
E · os catolicos? A. co·isa ai . é' outra. 

Temos autoridades nomeadas por ·Roma, 
Pode-se lmagi.nai- de qtie _"1;1mtrapro~ 
ducencla '' · terriveJ serão em Rôma ás 
.. recomenctaçõe.s" de Stalin a favor eles
~ ou daquele candidato ao ·.Episc:opado. 
-remo3 uma doutrina fixa Esta doutrina 
é irreconciliaveJmente antt-comünistà,. 
anti-socialista. Cada catolico é um ini
migo nato cto soclalismc;, e do éomunls• 
n\o, Cada cerimonia eilg!osa, tornando 
os catollcos mais catollcos, torna-los-á 
mais Inimigos da ordem polltica e· so
cial vigente na Russià. Que reconciliação 
poderâ. haver entre a !gre_ja e o go,1er
no sovletlco? No fundo, nenhuma. · 

* .. * 
o· que quer isto dizer? Os soviets <!el

_xarão liberdade de propaganda a08 ca
tolico~ na Russia. Aceitaremos certa.men
te Psta libe1·dade. Cada p!l,rtido · procura
rá 21rar disto seu proveito. Os catollcos 
trabalhar.ão para destruir o mais ra.pi- . 
damente posslveJ o sllc!a.lismo. Os· co
munistas procurar1io fazer propaginda 
no mundo tncé!ro, :,provando que ·•não 
são conti'a a Re!lglão.". Tudo. ,depende 
da- aglllcte.de o.os catoUcos. Se, no mun• 
do Inteiro. soubermos- _não acreditar . na, 
mentira e combater com· Igual tenacida-

, de o. contunismo. ele só . ,~rá a perder 
com a liberdade que nos outorgar na 
Russla. Se. pelo contrario, ror:nos 1nge-
11uos. ele só terá a ganhar .. 

Nesta terrlveJ .partida, depende · tudo 
de nos.~a persplcacià, .ou, -em outros ter

. mos, do ardor. do entusiasmo. com. que 
Sé de Roma contra o ~oclaliSJ:no, apezar 
de todas as subtilezas e maqutna~aeª (loa 
t.µ"sos venueillos d~ r,lQSco)l~ 

I.; E G) () N_ A R_ I 0 S«o 1',wiv, 31 c,c LJ(;zuuoro de J,944. 

A mensage,rti de ,Natal l ~TIJPE l RESFRIA.DO$ ·7 
• _ Tome à noite, ao.deitar, um 

f/ r~- _chá. de canela be~ _queilw. Plinio Corrêa de Oliveira 
A Imprensa diarla _ publicou um exti:nso · resumo da 

mensagem de Natal do Sumo Pontlflc;:e, transmitida fle• 
la emissora vaticana para o .mundo ·inteiro;, lntell:i:men• 
te, : a stlnples· · feitura ·--dessa versão teleg·raflca · mos\ra .,, 
que em muitos trechos foram omitidas frases Inteiras, · 

lgnobll, atiçado seçretamente ·pelos folicularlos ateus ,e 
pelas poten·çiaa do .dinheiro. . . . · . ··. 

. Bastá .. umà' conslderáçãci. rápida do s(mples enun
ciado destas duas_ correntes, para se compreender,· a um 
tempo, a gr.avldade .doutrinária t,,_ a: jmportancla poUtlca 

~ À ~\ com l ou 2 comprimidos cú 
i , -..."' _., ~ ~..... .. -

,_ e em outros a palavra do P.apa foi, desfigurada ior· in• 
ierpolações que a_ tornaram- por ve,zes ininteUglvel, Dà· 
da a sum.a· lmportancia ·de qualquer ensinamento brota• 

,cio doa lablos _do Pontlflçe, preferimos. não_ publicar o 
simples texto- radi_o-telegrafico, -de sua alocuç_ão; réserva!l• 
do-nos para divulgar, assim que o recebamos, o . âo•. 
cumento 'ofü,lal da .Acta Apostollcae Sedls, c~m ~s es·. 

· tudos ·e· .comentariós com. que habitualmente publi,;a
mos os: documentos. j:)ontificlos, Entretanto, desde loiJo, 
podemos dizer algumas palavras sobre .o di.sourso do 
Papa, cujas linhas gerais se· podiam discérnlr-clâramen• 
~e a despeito das. i'mpreclsões da, transmluão tet:esrafica, 

* '. * * 

do problema; . . 
Por Isso Í11Csmo,. não- espan_ta .que. ele tenha o_casio• 

nado · entre .os _·proprlos eatolico~; controverslas acalo· 
•radas, _ Na ·:França, esp·ec.i11tmente,. as . polemlcas entr.e 
".os '-Principais· elen'je:nt_ós 'c{ltollcos· foram arderitlssiínas, 
e -chegaram tão , ·longe' que t~rn~ram imposslvel a . co
operaçã,o' doá:·catoliços de _ambos os camp?s, na lilrande 
tarefa· da dilatação do' reinado d·e _· Nosso .. Senhor Jesus 
Cristo. . · " · 

. · Para O esclarec_lmento dos espiritos, para a. conc.or
dla cios _cor11ções;, para' a convergencla · de t~dos _os es. 
forços na grarid~ ·tarefa do apostolado, urgia · eliminar 
o conflito, Compreendeu~o .o grande ·Leão XIII, que 
então· regia Ôs-·destlnos .d.a Igreja. Unlver$al. E/ por_ is• 
to empregou O· melo proprlo-: e especifico,. Instituído' por. 

E •convem . que .assim façamos, · A m'ei:lsagem de · , N~sso ,Senhor para fazer cessa·r· as êontendas ·doutrina-· 
Pio XII é de ·uma.atualidade, e de úma lmportancia dou- rias entre os fiéis: úmá .çleflnlção clara de prlncipl~s,. 
trinaria relevante, .Todo -fim de ano é proplcl·o para os quê. apontasse :'a todos os ·esplrltos a Verdade· ~m tor-
retrospectos e para as previsões. Sentifflos que. o ·ano no da qual H deveriam· réunlr, Os qil'e :obe~ece_ssem , 
de 1944 · marcou O declirilo lrl'.'émediavel · do podério to• continuariam rio·· aprisco. Os ·que desobeélécessem se• 
'talltario, Mais do que 111,mca, ,o problei:n~ da· organiza• rhlrri aniç,rosamente chamados à penitencia. · E, easo 
l,ão do mundo novo se põe .diante de nossos olhos. Na contumàz~s. :se~lan, excl'uldoa. · .. , , . ' 

\. 
Pe. Vicente M. ZiÔnl 

do S. N. D. F~ 

medida em que possam ser certas as prcv·isões humanas, Dai 'uma ·serie de atos doutrlnàrlos de _Leão Xlll, :t frequente, nos -arraiais -espíritas, 
em 1945 esse problema do m'11ndo no'vo se delinear-à com . que. cul;,,lnáram coni ·_a fani.osa decláraç.ão de que 'todas aludir ao_ grande ·Ftammal'ion -'como 
uma r\lUdez cada vez maior, e, provavelmente, ê · CÍll as form~s. de governo ...... monarqu_la, aristocracia;' de- um ·aos maiorés espíritas, ávantaja-
1945 que o mundo de "post-guerra" ha de· renascer dos . moêraéla - .eram· compatlvels com· a 4:loutrlna da·' lgre• 'd<f ·ademais' pelo, fittcvde unir à ·ma 
escombros da Europa destrulda', e começará a se cónS•. 'Ja,, desde.·que se ·aJustasHm, a -um ~cmp<i,' aos princlpios · crença. ·ua doutí:ilia'.da térceora re,e-' 
tltuir em· suas linhas ess~ncla!s, Nada é, pois, mal~ lm•. c~i.stãós, ;à, lei natural, e· às exlgenclas do bem _comum lação, uin vasto e tnegav'él cabellal 
portante do que conhecer o pensamento do Sumo 'Pon• temporal'_ doa povos>' · . . .: .·.... . . de· ciel'lcias ·astronoiniéas. 
tifice sobre os grandes princípios de· moralidade e. de · ·com. base, nesta definição. de verdades,· que. fazia _Nãi:;-•ha negar., ;J:iilammarion foi um 
ordem natural que hão de iler ·óbservado'à pelo. mundo .ae ce~sar .toda a ambiguidade doutrJnaria; Léão X(lt: Jní; graride cientista,: -mµito embora_ uão 
amanhã. Ora, dos varlos- .problemas 'de _ama'nhã._.,ou·- de. ciou sua poHtica de. p_aclficação entre os catolicos <livi• d~v~mos encarecer· dem11slado estes 
hoje, nenhum tem_ atualidade maior que o .que. o Papa esco; d idos, . Era o c_h_amadó II ralliement~•. · ,qualif_icati\"os, so'b · ,p~ua_ cie alterar-
lheu: o da democracia,· Qual a vúdadelra pos.ção da- * * * mos ,a verdade.Ira Historia da Oi~n-
lgreja perante a democracla? A questão v·erri .sendo .De fat~, ·as ·contendas perderam sua prlmitiv; acul-. çla. ._ .. ,. _._ .. :; _ .· _ . _ . . 
acaloradamente dlscutída et1tre os catollcos, desde .. a Re· d!tde, ;_"e. unia .1_argà ~9operaçã,o, 'no 'te_rrcmo do _apôstplado, ·T:oday1a;_, s_ob ·o ,pqn~; d~ vista re~ 
volução ·Francesa até. nossos dias. Uma corr.ente, con• 'se forn;iô11 entre' catol,!eos·· ri1_on·arqulstils :e rep~bllban,o~; llgi<fso e pà.t'.ticu_lJ!.rn'iente, sob o pris-' 
siderando que a nota distintiva do Catç,llclsnfa é o es- · todoi coligados para à• luta contra as le!s\ant.-clerlc~1s mti, das suai? 

0

id$í_as .~spJritas, Çamilo 
plrlto de caridade, e ·ponderando,que o, propri~ da càrl-- · do Inicio ·deite· secul9/ e ·par.a-,,a· ·àção ,s.oclal catolica. ]'Jamm:arion· nuiíéa foi nenhum: graus 
-dade consiste rio maior despreendimento' dos bens ~er• A queiitão doutrinaria desaparecera. A um catolico lira ~~ '(~µ:iiriar: dq_'Esp!rÍtlsmo; como 'er; 
_renos e em sua .largá distribuição aos· proxlíno11, . aç,ha lguáimilnte llclto ·sér · nionarqulst!I o:U republfo11no, Du, ràd~m~nte :.o ,Pi:et~1,1den1 os: 'es1il_ritas, 
·que o Catolicismo -deve consjderar· CO!TIO mais conseri· · rante.·o p·ontiflcado _de· Pio XI. e ~e Bento XV ,os ·frutos e n1ulto .'~nenos· hoi:n.~m-·de· grande e 
tanea com seu· esplrito' a forma 'dê governo· Aemoc_ratí:ca, _da _ação, d,e·>Le.ã·o, XIII se fize,raní senti~_ profündos. Mas . ina.balaval ·ré espirita: E a prova ·cto 
na qual se dlstribue pe·ra massa . da:· população a sob Pio, XI O' 'problema_ reapareceu com ol(tro ·<!,specto, que affrmariiós está )l'o fat'o dé que o 
maior soma , de regalias , e direitos, nlv·elando . os · .. ÁS .. democ'raclas. européias, em lugar. de se. coiifor- Esl}irifüimo, tom'o.'taJ° é Ínoapa'z de 

. nomens . e ~upr1nmo as . desigualdades, tontes . pe• . marem: ,com o . gran.de prlncl!)io 'd~. Leão X(il, de que dar 'lugar ·a umà·: verdadeira: adesão 
renes de mundanismo, de aflego, de or91,1lho .. Outra :éo_r,· todas- E!S f0rm_as de. governo deveriam respeitar a• ordem · certâ pela '.fé. ·:Esie ·fàto ,é .outrossim 
rente, pelo ·contrario, enten~e que o fim. de toda organi~. natural,' e 'os· ~lrelt_os'. da· lg,reJa, se ·coÍlstitu_lram contrà réa.firiuàdo -~elá ·confis'sijo :pública do 
zação social 'consiste· em realizar- o bem ·estar ternporal a pl'lmefra, :e agiram contra os· segu!'ldos, ·gránde · à:str9nonfo, ... apgustiadi}' e 
e em auxil:al' 0 homem ·a éonquistar sua eterna bem• . '. · t, 1.nut11··:relembrar ... a Historia' ·mais recente. Ba'sta ' inierso ná · duvida' ma!:Lcniel sobre 
aventurança. Ora, essas coisas são _conexas e .se. con•, recordar que, um ppuc~ por toda·':a parte,: a ·demócrâéia os pcintos'·mais ·fündainerttais da. 1li>ll' 
segúem pelo mesmo melo:· o cumpr;imento _da Lei -de . entrava ,em triinca decomposiçã·ô, 1· De_ um. la~o, o _pro- ·tt·ina> ·· · :_ ' · .,·.' ·· · .· 
Deus pela socil!dade humana. A Lei de Deus. é suave -e . gcesso tecnlco e_ Industrial op11rava a concentração das 'Ctm1 er,fao: ·. ·· ·· · · 
leve pitra o homem Justo. Mas ela pesa como .um .. fard,o fortúrias nas mãos de· pequenos. erupos éli: fariiill,is' ar· .. 1-) O. E~l'ifritis1119'_ não pode, abso-
aos ombros do homem injusto.. Assim;· póis, .é . pre• gent,ar1as,, .sem . tràd·1çao·:. ne:m capac1C1ade ·ljlara · dlr:gJr lutani_énte, fóriiéce?- uinà,- garantia _ob-
ciso que a sociedade humana .esteja sempre _aparelhacla ; o_ paf~. · De oútr_o lado, p niv~I moral.elas élasses intelc,c· jeUva, certa ·.e,_sufi~ierite; para: um, 
-a reprimir as· maquinações dos homens iniquos, que se tua Is decaia prodigiosamente cm consequencia da. dês~- \yerdàdeih'd1,lo · de fé; ju'stamenté ·por· 

· ·empenhàm em __ súbve~ter a ordem ·cristã, Para ·,lsto,_ .. é crlstlanlzaçã_o, e a lmp~ehsa., os : P!lrlamentos, as· ,pro• êIÚe esta garantia deve fundar-se ··na 
necessal'io que as leis sejam energlcas, a autoridade ,vi· · ]lrlas unlvérs~d.adeà se transformaran:i. em muitós, palses,. ·eviden_cla dó ·t~stéinunli,ó, 11ã sua \"~· 
gorosa,- · multo elevada acir_na da massa .dos sudltos· e. e~' verdadeiras: .sentinas,. c!e:, imoralidad.e- ,e:_. !ncredu· racidade. e inéonteste ·autoridade.• 
capaz de agir com eficacia e solercia diante das manl· . lidad.e. Basta -lembrar ·.a historia da Espà~líà antes da Óra, os fàfo~ _Éi a ·ihesma natureza 
festaç6es iniciais de qualquer" desordem Inspirada pe· ·. ultima revolução; 'à hist~rla df- França sob Bium; a h,s-: da seita. karMcista. ai estão para 
las forças do mal. .A organização medieval era a pro• .torla da Austr_la ante11 de Dolfuss, para· se ,ver qu~ nada coniprovar ,e.stá vetdacie, j1Órqua11to 
pi-la realização deste Ideal:· um poder publ]co . c!otado , ha .de exagero·- nesta· expressão. . . · . ·o Es·piritlsmo ·atem' de' não ter· uma 
de força divina, com. titula_res Investidos pela lgrej.r p_or. , · Não se tr'atava mais de saber/ como. no ~empo de · doutrina sist;matizíÍda· e con!Ítante. 
melo de sacramenta:s proprios, uma_· organização ::v_itaf· -· Leão Xlll,.se em· tese·,a democrac:a era compa~ivet ·com cÚéce outrôssiíit, de _toda e qÚàlquer 
que dlstribuia a iautorldade· através de varl_os co·rpo:r do o Catol,lcismo •. Tratava-se de saber se, sim ou não, autorldà<le' para:: se·. iinpor. à adesão 
organismo social e tudo disciplinava e orientava para aquelas. ·democracias, . consideradas não mais .em t_ese elo· ·esplrito imiü'an·o .. 'A!!· c'redenêiais 
o bem· comum ·e~tendido segu!)do os .. prihclp'os dâ:.;M· , .mas concretam~nt~; estàvam, ,o_u não e~avain, condu~ do >santidade, .sabedoria; retidão e 
,litação cristã. ,t . · _. . _ • · ___ : /-' · ".}Ziltd,ós 'para 'o•·:áblsnro 'a E.Uropl:I"° ;Trjlta_va-se:de·:sall~r . aµtdridàde .· 'dos- :seus ntentol'es não 

I!: ·bem de ver que os· partidários da ·primclra ·cor~en• !como, ·a .Europa: háveriil · de ··sa·r desse .abismo •. , Questão,· e,i:ist~n> de_. marteira alguma· nem· as 
te eonslderava.in a organ!ta.ção: ·medieval iom:q perigosa, . 'muito má:Js· concretâ do éfue de"prinélpios. Mas ques· : podem ,'descobrír''os·:nia'is,·a1).erfoJ!ioà-
por .arrastà_._i;_:,·_:_f_~-º-·.tlm_ .. en_~e .. 'êi_:s. • b_'.ôrt(e_· ·:rc·- podlr.oàôs'_ 'oú,. ::_·,.,-~'ç_ô_ i>_·_·, .• ·_·. '/tã_,_o_ qqe''n,o_1V_-,a_ l"!_entó'. dlv_ldlu' 9,"s_ º, a_to1_ ftos,_.•:;"o_.· _ ·.:, ... ··.·•-.· ._·_·. - , .. :dos '.teles:côpios. enune'tas, -dos .. a·stro: 

~-~ -- • ·- • ;-1, • .,, • ,. • · 11ó1iJ'cjs_.;e;_ast __ í_'_õ_·to_·g<1s~_-_'é'l1_· .. _i_nt_as_., .. ;~;;-_:,-__ .A_ ao ego·ismo, -·ao orgullio; ao de13pre _o da·. lg_ n:dade_.:e· _.os_,-,·'!!: :-/Voremos..,,éern .n~sso ·p __ ro"Xrr,_ o árt_ lgo_; ·_coiio.:_- s~· J_ez.:_ a . " 
· i::'Ó a a 1 d' t · 1 1 · · rt ·· d d linica :11.de'sã;ô· nrme·: quei Iiõr .. v,entura direitos do povo .. ·E-·cjuc!°·os,pàrt·ídarios da segunda o·v,·'dNis o;-e,,- :. uz . is o,--qua a mpo anc,a as ·gran es ·s··e· .. ·p··_'ode·:·dar ·à'··:do_ U'"in'_ "'. ,. es· p1'1•1.•n-,·_,,é· a 

rente consideravam utoplcos o,i sonhos ·dos·--"demoera-· · · ~nclclicas' de Pio XI. 'cpntra o· comunismo .e o··-nu:smo, "" ~ ,.... 
· · · · · b ·· · 1 ., d· · ·t · · · · d' · Pi XII adesão' 'depí·ttuente: e· h'Unti!hant.e ·'do tas cristãos",. que com sua "democrac,la" .c;,oncor'rc,rlám .. em co.mó ·,:r r~ aç .. o a presen e_ mensagem . e.. ó; 'nrai's cra.sso-,fânatismó·'religióso. '. . 

-apenas p11ra ço·ntert·r O .. poder· a ·um pop'ulàchQ · lmj:):o ,e com aque·1es ·túmlnosos documentos· de, _Pio XI, .21 ;; Alem 'disso, 0 testemunbõ-'ex-

C A T'·-o·· L 1 .C· O S· 
-Comprem exclusivamente. suas iói_as :· e . seus. presentes 

J. O A L tt··A RIA 
na conhecid~ 

. plicito de· Camilo·· .I<'fammarfon. im, 
p1'essiona-··.pela: sua: luminosa ciareza 

,e sinceridade.. · ,, . · 
·a) no seu, .livro· "Âs for9as, natu, 

rais dtsconheoldas": as~·im se. expri
·me ·sobre as ·almas .·.dos mortos: · 

"Almas dos mortos?· Está mu!to 
·lon_ge de s~r demonstrado·,, Nas inu: 

· meras observações que :tíve ·ocasião 
de ·fazer reiteradas . vezes, só· 'obti),'e 
càinprovações em· · contrario.:: ·Ne~ 
nhuma lde'ntificação sàtisfatoria pô
de iier feita-.... O ser evoêadõ clesa, 
paréce, toda vez que se insiste.- êm 

·levar· a· observação até ao· fim; .... ,,. 
b) Noutra ocasião, _ entrevista.dó 

pelo grande jornalista francês Pau-
· lo Heuzé, Flammarion -deélarou ·o· .. se-
guinte: · 

·:se o caro colega, espe'ra ,que eu 
diga alguma· coisa de· preciso, eu. n'ão 
o poderia fazer. Comee~i meús 'tÍ'a• 

· balh~s · re·lativos' a essa qu.estão·:"em 
· 1862. São. pois, 60' anos de· P!"sq·ui· 

· · zás: e observações.'. ,Hoje 'tiãó ·posso· 
afirmar senão ·uma chisa;' eu nàda 

. sei, e absolutamente nada ·com, 
· preetido. 

· "S6 llm · ponto me. parece es'clare• 
e ido: ·é. que, . na grande m'áfo~ia -'dos 
caso,s. há sugestão consciente ·oú não 

· de esplrito. para·,espirito; ··Em 'certos 
casos, aliás mui raros, parece 'qÚe 
·esta expl !cação se afigüra insufici~n· 
. te. E então qual a substituirá? . lg• 
noro-o éada vez màis; Será o in~dlum 

· qúe ase por s(mesmoZ ,será alguma 
coisa diversa dele?,° · Depois ·de' ·-tio 

_· _anbs _de estudos, eu nàda ·· sei, ·n~da 
· .nadaf!Jllo."- (Paülci H.euzé: Lca morts 

vívént-ils?·pag. ~i- , . _ .· ·_· · '. 
Ora, ·deante ·de tais fatos ··e de ·tais--, 

atfrma~es; coií10 pódeth os esvfr1tas 
sustentar ainda, em ·favor de · sua 
clóutriila, ·o a,rgument9 de au~ô1·i~a,d,e, 

. basé~do _ na crença de Flamm~rfoi;r'.110 
·Espiritismo? ; · . : '·: ·· · ': 

Não só! l\fas se ele·s 'qií.iifossem 
· apresentar-se como hom.tns ·dê · e(p1i• 
librio intelectual· a toda .prova Ei de 
boa logica; devei·ia111' aceitar i~téfra~ 
mente o' depoimento dé Fla1ilma'ríorí 

·O tjlial ~ -segundo 03 mesillOS esi>iri
. tas anunciam aos ciuafrd ventos· - . é 

lllll dos g1'andes mentores espirífas 
· :. :ihundiaifl;· um saoio · a sei'viçó ·do' kar• 

· decismo e uin homeni , de inatacavel 
l'eüdâó'· ·núfrál .. ·., . . 

E .ª .. :P~·~d~aiii:1>t~~fil~~'._gi'áiicle ·<la• 
mi_~ii.r, ~a ,C1e_~1ai'·, eª!.e.!.PJ'O~íf"co• 

O :11J1ecedor na·- .dhí!tl'ina espJtlta- .. c{ue 
, dtivida- do-º,Espfritisino. :e --não' ·-reê'eia 

_·;·afirmar' que, relativàm·ente ao reco-
.- nhecimento dos ·espl!'ftos "n:enhuma 
·.identificação satisfatorla' poude · ser 
~feita" e, - . :coin rélação' ao. E'si>ii:i.-

.. fosn1ó. fenolnenista em geral .:::.. que 
11 depo.is;."de sessentá. an<is :de· estudos, 

: eu ria da· sei,. nada, nada·. ; • "· ··. · · · 
Quem tein olhos de ver .ouvidos 'ãe 

ou vir e boni -senso para 'ajuizar, tiÍ·e 
destes- fatos as ne·cessarias · conclu, , 

· sões. · · . 

CASA (AST.RO 
'. ' 

ltTA 16 DE NOVEMBRO ·N. 26 e OFICINAS. •· Unieot auJ1eMsionario1 d09_ AFA\fA, 
OOMllTAt NASCEU N.A PARMBA 

6E191W!• 11a Rua · .Anchietá),. ·• . · PAOPRIAS · • · DOS ;relogioa • E L E O 1' B J. --~ · UMA DEGLAR,~ÇÃU DE SEU PAI, QUE IllRIME-TODAS AS-DUVIDAS 
1 . • .. 

.PELA RlCRlSTIANIZlCÃO. 
DA FA&HLlA'BRASIL:ElRA 

P~.' Adalberto de ;Paula Nunes,. S~ D. S. 

A comissão'' Deliberativa. das festas 
- ligiosa, sempre . corroborada; pelo· do- Centenario de. Dom· Vital ·na ,Parai-

exemplo". . · · . . . . . · . -ba pede-nos que-.publiquemos: · 
.. Ha e111 nossa patria tambem"' os ca- .'~Como µm . ~es~emun.ho· a' majs \}ara 
tolicas qµe _ estão fall:endo c!e- seus la· provar , . 'que Dom --vital é · paraibano, 

. res um l:!erço fie. pagíi,CÍs, ll<\ sentido tr~l~,crevem.os; h9je, da ''.A' Palavra" 'do 
exato da. palavra. l\Ieliinos_,.c1·esciclos Pará; o ~guínte·: · · · · 
sen1 ·a,iúda terem sido Mtizad_os. , Ha "Certo '~i-l;ç_ lllstdrJc~ i -insi~·uado por 
tambem. os que. procuram o ridiculo a1gtll),S. biografos,.-ll,-.l'espeito-dó ,lugar dó 
na escolha. dos· nomes para os· filhos ;1ascin1ento .. c:1e' Dôm. .. Vital, celebré na 
e que os deixam sem educação re!i~ ·. ilistor!:) çl~ Igr~ja n:o · BrasiÍ. um pa.
giosa. ".Batizados -eln' tempo, tendo raibano,, nosso· antigo eolabÔrado1-,, que. 
recebido . um no1Üe . 'Cr_isl:ão,, guia_dOf\ ,não toler~ ~é. pretenda Úra~ da Parai
na senda . da virt.ude, do. ·amor é. do ba a -gÍ01;ia · <;!e ser ·o · berço do ·famoso 

Quem léu a pr.lmeira .Carti Pàs- a1~~s, desfibrando .. e: _'eúfraquecendo 'o te~1or filial :<Je·. Deui, _habituados dés- ·I>relad~, ,trouxe:nos . a: -ieguinté · doeu-

Senliória · an1:igo criado ~uito obrii;ádo 
Ftaricisco Freire de Aridrade. • Í:tabaiàna, 
trê_s de dezemb1·0 ·de' mil oitocentos ·e ho .. 
venta . e sete. Senhor 'i'rancisGo li'reire 
d_e: Andrade_ Satisfazendo o pedido de 
Vossa . Senhoria, a quem permito- fázc.r 
de .minha_ resposta o uso que julgar mais 
conveniente, tenho· .'de dizer o· -seguinte: 
~o primeiro .. qu~sito, qÚe .meu· sempr<l 
_lembrado filtic, ,. Dom _ Í-"1·ei Vitat M4,ria, 
Gonça.Jves dé ôÍ!veira'., nasceu eni- vinte 
e sete ·de n<ivembró de mii pltocentós e . 
quarenta- e Quatro .. Ao.seimndo.-.que,sito, · 
que . esse fato deu 0_se em terras do en• 

:toral de· saudà~âo do novo BiSl)O ua cârater cristãó: das .. ra11'1ilias b1·asilei- de O uso da razão às Missas de pre- .n~entação, colhida., de um jornal do sul: 
cidade- gauchà de, u1:u~aianll,. D. _Jo· ras e·. desnacioúallzando:as prot:uu· ceito. _e- leva,dos, · ain_da iúocentes, âo - r,' · · · ' .. , · · . 

. I 'd D t· ta d ·1 . é t J J. · 1 · . . ! d . · bra. ~o do· Div1'11_0 An· 11·go·. 11a . P_1·1·111·e1·- PUB ICA ··FORMA - Vila -de .Pedras: 

·.genho "Aurora.", no sitio. deno1nlnado 
Jaqueira, im:tencente à .Vila . de 'Pedras 
de Fogo da Provinc!a da Para!):)a, !,loja 
Esta.do. .Ao · terceiro quesito, neste · tem
po em .que nasceu ó meu fllho -Dom Vi .. 
tal ; é9 não . era empregado pub!iço do 
.Munloiplo de Itambé .. e:que .morava de 
ràto 'e. ·direito ºno sitio denominá.do Ja .. 
queira .. como lavrador. do !}lCStrJ(? Enge• 
nho· ·"Aurora." pertencente · à Vila de 
Pedr·a.~ de l"ogo da Provlnc-ia. da !?a raiba, 
hOje Jí:Stado .. e que no referido ·sitio da .. 
nomlnadq .:[aqueira. au res!d~ · pelo espa .. 
ço de nove anos. Ao Quarto quesito.· fi .. 
-nalmente. que o sftio Jaqueira. do --Es-
'acto da Parail::!a à Cidade de. Itambé, 
mü Pernambuco. existe a distância de 
mela. legua. Creio ter desempéri.hàdo· d~ 
acordo com a verdade o· pedido de Vos .. 
sa senhoria de quem sou ·coni estima. 
amigo· e cri!!.do Antonio Gonçalves de 
Oliveii-a. Reconheço·· serem· . Verdadeiras ,. 
as firmas d:>s Cidadãos Francisco· Freire 
de Andrade e António ·qonçâJves de 
OUyelra por ter. delas inteiro . conheci• 
.mento do que dou fé. Pedras de·· Fogo, 
quatro de dezembro, de mll .oitocentos e 
novenm e sete, Em testemunho da ver
dadl) eiitava o sinal publico doJt'abel!ão, 
O Ta.belião Publ!có ·ManÚel Outra Fia• 
lho · de Vasconcélos ... (PagoU mil. e du• 
?.entos reis). E nada · m;üs : ·$é continha. 
em ditas cartas de onde (!cimente extrai 

·-sé. Newton .de. A me1 a fl 1s , e:v_e < am n e .. : u go 1aver.•resp nga o em ~ do Fogo, em vinte e -sete de n,Jven'ibro 
ter notado a preocupaçã,o pastOJ'al sua oportuna C_arta Pastoral as SÉ)• l'a Comunhão, entregues . a -mestres 
do novo Antistité quanto. ao proble- guintes -chagas .da familia ·brastlefra: catollcos; t'erã~ os filhos recebiM de do .. mil oitoôentqs e ni;,veµta e ~te. llus-
ma da descristianização da farililia Leviandade doi .4\If se prepaÍ'am 11:t- seus que1'idos pais a· mais preciosa ,e tl'issil11o Senhqr. Capitão Antonio. Gon-

. d d · · · · 1 1 · ·c1 cons6ladora, hera· nç·a. ·110-. ·cu·1u_p1.-11·11c11- çatve~. de Oliveira. Tendo. 0 senhor _Jo-btasileira,-cada- v.e~ mais a,.tasca a. 11a l'il, -O esta O matrlmon_Hl , ares . es• té Joaquirn · Bezerr11, ·.cliáves, . e1n. nove 
vida mate'ria! e· pagã do secu!o ·em :·povoados, batizil<:IÓs fardiôs e. ll!U)l• to .de gi•ave e i.llllle!'ÍOSO deve.ri•. . de agostci dQ corrente ,tllO, escrito a Vos-
que vivemos. Por será -faúÍ.ilia a ba- daÚos e; finalm~ute, costumes gemÍi· . E recorda um dever sagrado· dos .sa Senhorja;_,perguntando em que lugaz: 
se dà sociêdade, o suste1itaculo da namente· cristãos, · considéí·ados hoje 11ais, enquanto· faz reviver' un) tempo· do Estado . J:1.as.ceu · 0 Revererictissimo e 
vida cristã.e cat.ollca de uma Dio-::e· como, sendo .·obsoletos e· ''.fora da' feliz da .nossa historia, das nossas Excelentissimo /3eJlhO!;· Dom· Fréii Vital 
se, o -Bispo.de Uruguaiana, encara o moda". · · · . familias em eras_que já se .foram ..• 'Ma~iaOofÍçalves ·cie Oliveirâ, .~lgno' fl-. 
1i1-Ôblema com multa -solicitude, e ca- · A preparação ,para .o santo est\ldo, '' Ap~·enclam .. as' ;nov.as gerações, 110 :Jhode yossa,. Senhoi,Ja .e BislJO que _fora . 
rinho,: por ver na familia morigerada e matrimonial de·. muitos· jqveus Ievia· _ 1·ei;aço 'de ,seus· pais, a_ 'p1·ocurarem · ela Diocese_ de 'Olinda.. d~ndo~se put:ili-
sa- o co·nt.agio do. s males da -atualiila· nós é feita às -·pfossàs e_. muito super- o Se11l101· Isso só se1·á poss1·vel quan· · · · . · · · cidade à_ resposta, .. _para,. tirar-:_ qnatnuer 
{le q·ue· ·aretan1· a santificação do_ lar_ · flcialtfiente ... Mu_ itos 11_eP1 sabem· o c1·0 vós pa1's cato11·cos '-soube1·des ·1·11·1 · " ' , · , ' . , . . · duvida_ a -1·espe_ito; n;;c, se ha,·0 :1cto en-

. catolico, a sàlvagão da sociedade, .que- · ·que· vão ·receber· e nãci' fazem a me- plantar .entre os vossos um espirita ti-ctauto couformado O rnst itnto Arqueo- · 
, vem a ser taiubem· ele. nossa patl'ia. .1,1or. iêia '$Obre as treníeudas res11on- gen,U;inamente cristão; qu'e ·v.ai desde logico e"Qeograf-ico Peiua,mbucano com 

Iliz S. Excia.: ''Por_ isso, irmãôs .sàbilida<les _de que1ri ·vai- fundar· 11m' o cumprimento dos pi·eceltos. graV'es ,ilS declarações de Vossa senhoria. por 
e filhos diletissimos, ·à santificação lar, cristão. Se_ aJn·da fazem o casa- de Deus. e da I~reja, o ensino_ da reli· ,carta de doze-de ago~to çlo co.reµte ano, 
df. familia é _preocupação que não· · merito na _Igreja, isto é,- recebem· o gião, e· da virtude, o indispe11savel ·. venllo gela. presente :rogar. a vossa se- . 

. nos deve abandonar." E corrobora sacrameutr qi1e legaliza a união pe_._ bom exe111plo ... até' às 'praticas, i;a, n.horia O especial_ obsequio de infqrmar 
.seu pensamento· com uma frase lapi· ràute .Deus e santifica· seus· mem- lutarei da viela cristã". · E rele_m- _circµnsiancjadatneqte:. Primeiro, em_ que 
dar de seu mestre e-guia, o saudoso bros, é para não quebrar a· tradição. tira-lhes esse passado glorloso da fa, dia, n;ês e .ano nasceu O Excel~ntlssimo 
('ardia! Leme: "Se preservarmos ou . , .1,: ,·a· estes que se dirigem· as pa- .. tnilla brasiJeirà de que falava ante- .e Reverendls:.itno senhor Dom Frei Vi-
sanearmos a familia, t,udo está• sal• .lavras. que vou transcrever da' Cárta. . riorrnente: "Referimo-Nos .à oração tal Maria. Gônçalves ele . olivetra: ., Se-
vo". 'Pastor.li.! supra citada:, · da _manhã e da noite, à oração antes gunde,. em que localidade .deste Estado 

E1Ú poucas palavrns, n)as todas "Encarem os noivos com maxima , e depois da refeição, à recitação _do ou de ·Pernan\bué_o se deu este aconteci-, 
elas rep~adas . da amor paternal, seriedade · as,· . responsabilidades do · Terço· do Rosario da. Santíssima Vir- mento; Terceiro, se foi neste illstado da 
D. José Newt~m fala ·dos males· que matrimonfo, e · enéafuinh_em-se parjl. gem; ...... , · · · · Para.ib&, quai a.· razão; uma· vez que··vos-
111ais 'de pe1'9 contribuem para que ele_ com.·reta Intenção,. ce~ebran_ d. 0-0 · . Poderíamos fazer um .belo comeu-· sà se,nhoria, como empregado pubMco 
as· nossas. familias se afastem -cada perante· a Igreja,· sem o-. que a sua J_ariq sobre u~ tão belo trecho evo- do municil)io M Itambé, ,era. a.li, domi-
·vez · m<>ls. d_a ·doutrina cristã e· <\as' união não será abençoada. dé Deus, cativo das nossas -tradições. religio- ciliado:. Quarto: finilinente,. qual a dls

. diretrizes· traça.das pe°Ià: lgr~jà Cato- nem será legitlipa. perante· a cons· sas, hoje ,.relegadas. e esquecidas na tancia. do lugar do nascimento do mes-
lica. · As_sim, eni lugaÍ· de s'er. o !ar · ciencia catolica". maioria dos.Jares catolicos. ·ms·t1ero mo Exce1e11-~"6irno e-Reverendissimo ~e--
catolico · üm -ambiente . de .. sanUflca- · Aos casais comodistas; que têiu que .o ·_leitor faça a si l\lesmo -esse nhOr :oom Frei Vital. para os limites 
ção é impregnado- de· vlrtuôes, o, es- pavor à pro(}riaçãp e ·,à educai;ão" .de.· comentario, e, se :-for chefe de fanli, ,_ dciite_ Éste,do,. com o.de;Per-.ambuco cn• 
pi rito do muhdp o trà11sformá "e},' o filhos, !lrefe_rlndo ver., um lar Jrio, va, ,lia ou dona de· casa; i;,roçure fazer.dn: tre a :Vila. qe Pedras de Fogo e a Cidade 
desvia do, seu fim , sooreliatural. : slo, sob· ~s lnte1lll)eries .de· um inver -- seu lar um verdadeiro ambiente cris• .... de, -Itambé .. ~~ro que vossa, senhoria, 

A pri~ira visão · do Pastor, é de no eterno do que ve-lo em forma l'le tão, onde .as virtudes possam ,crescer ,. a.colhendo benignamente .o meu, pedido, 
tristeza ·e~ de amargura ,áo por em um jardim .,rison_ho, e .-primaveril,· o . sem perigo de serem sufocadas «:pe- . · se .. dJgnará. responder ao pé. desta; des• 
_paralelo as chamadas famili11s- "mo- Bispo;de Uruguaiana tem as pâla.vras lo alarido da vida materiallzada, afim culP,S,p,do. o inCO@~CÍÓ,. pols te,nho. só-
dernas" e as familias de tempos idos, que segueiµ: · · '. · .. . . !, .. . tle que, quando neles- porventura ·s;oar mente em vista provar ·a. verdade his• 
"daquelas .familias. de ant.anhoi'. pa- "Enriquecam,se os lares cou,· essas a.-voz. de µma vocai:ão. dil"ina, -essa . torlca a,ln~ não conhectda Í>!)r toétoa e:· 
~riarcals .e pledosisslmas "contras· . , bençãos. tccoiµpáravels . do . céu,, que v?z ~e Deus possa se:\ouYida ~ a_ten• a.<\:,ínesl1,Í,o-tempo, reiv~dica.r pà,rà. 0 Es· 
tando" profundamente com ... o espidto são o_s fH)i,os;':,;-iiecebam estes,. de p1ela .• E assi~ ~~nn1nam_os com-~u· tad.o: .. ~ Para.!ba._ uma,, glor!á ,que ,Deus . 
_que hoje in.vade o lar.''· E a.pont;i al· ,pail:i :res.pejt~~~.J>.bedecidos, .am.ados, :· txi, passagem,i-~ ",.1111a PastQ@l ~p· µie.,concedeu em seu altlsslm.ojuiz.o. Te• 
,umas chagas qm~ vêm, ·ha lo~gos a -mais pura e,r-11,caçãQ e,·formaçãQ r§• D, JQ?~ :N.ewtonf~,ê@~ig~ ... iw,2 a ~M!t g9 ~mir•mo gQ ~ 

.-'N 

. a presente publica rorma. e que os origi. 
na.Is entreguei ao repre.sentante e que 

· estas verbum ad verbum conferem· com 
dit_os' originais com quem: conferi, E. pot 
ser verdade escrevi . e assino. Pedr!l.5 dei 
Fogo,_ 10 ~e· m11:rço de 193_8. Em teste• 
munho da verdade M.D.F.V. 'i'abcil.ãQ 
Púbi_ico. Ma,nuel Dutra Fia.lho : de Vas• 
concêloa''. 
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'.IPOSTOLADO DA ORAÇÃO 

\} 
INTENCÃO OE JANEIRO: 

PELAS INTENQõES ·. GERAIS 

E PARTICULARES DO PAl'A 
J O I A S. Ultimas · novidades em - JOALHARIAS 

· ·· · MUlJERNAS:de ouro, rubis e·brilhantes 
GRANDE ESCOLHA EM OBJETOS PARA PRESENTES 

variedade em RELOG 10 S das methores marcas . suissas Pe. João Batista Lehmann, S.V~D.·- Grande 

Se cada um· d8 nós julga grande, 
i!!nprms- o peso dos seus, cuidados e 
odas -suas responsaõUidades, que . di• 
;1remos :_então do fardo pesadissimo 
jmpostq aos ombros do Santo ·Padre? 
Que- cuidados, que responsabilidades 
,JJOdériani ~er esses, z que -se refere 
n Apostolado da Oração, neste mês 
ele· janeiro? ._ Pergunta esta, que. não· 
i'!e justifica, quando for111ulada · por 
J)essóas; que, · para ganhar uma· in· 

,odulgéncia· · plenaria, resam . nas inten-
4;ões · do Santo Padre. Não podem 
ser _outras, estas intenções, senão 
~stas: Exaltação da Santa Madre 
Igreja, . extirpação das heresias, 1)ro
'Jl)agaçã<i da santa fé, ·conversão· dos 
,_pecadol'es, e paz .entre as nações 
,crfstãs. Se Incluirmos ainda as per
:segulções,· de que eni diversos paises 
a Igreja é alvo; se observarmos a 
~v.alanche cada vez mais volumosa e 
tameaçadora dos impios, facil é de 
se compreender as graves apreen. 
-sões que oprimem o coração do Pai 
da cristandade. Longe de serem 
tra.nsl~orios e ·passageiros, esses· cui· 
illados e apreensões nunc·a sé, afastà.-
1·ão. A vida. da lgréja é luta perma. 
nente; · as heresias- não cessam de 
11erturbar a. paz; não deixam de 
-exercer sua. h1fluencla entre os càto~ 
licos._ Grande será !j,empre o nu
m.eró dos. pagãos, a'' que deve ser 
:iiregado o .Evangelho; inumeros são 
()S -·pecadores .. que -necessitam da 
graça· e do perdão de Deus; 
a-.guerra ruge ,em todos os recantos 
.ia· terra. Motivos temos~ 'f)oi's, e es• 
tes .em - abundancla, <1~ · em· · nossas 
orações, Incluir as mtençõés do l':lan
:to Padre, ·e ·rel)'Jmenda-las ao. S11gra
.io Coração .de- Jesus, conr o· mesmo 
ardor,. como se, nossas · proprias ros.: 
serri: ~rá o. coração. do Papa 
ll'azão. para grande consofo · e- con[or'. 
to experimentar, deve ser e e· o ra
to . de milhões de almas ,em· suas· ·ora
t;ões e seus sacriflcios se unir _às Ma
Q~s e sacrif!cfos do Pai .comum. 
: A. recomendação . do. Apostolado da 
Ot·a:ção é mais que Justa. o· Santo 
Padre, . como Chefe :_da . Igreja, Sui1e
rior de. todos os Superiores eclesias

-ticos. e rellglos(!S; Supremo Pas:or 
l!lUB· é das almas, Sumo s,acerdote,, re
J)resenta a mais· alta dignidade que 
Deus _pode conferir à criatura huma
na, e sobre ele pesa a mais grave 
:responsabilidade perante o Eteruo 
Jufz. Mais do que · qualquer • outra 
autoridade;, é. ele quê merec O auxj. 
lio, das·. nossas orações, que _como 
bons ·1t11/1os, que qu~remos ser não 
lha devémos _negar. · _ ' 

Pessoas, que à ·meia noite pas!'a· 
1·eni- pela ,praça de São• Pedro; em Ro

. ma, nã,o raras . vezes. podem obser
var,. que entre ·as ·centenas de jaue
las do Palacio 'ij'o Vaticano, uma uo 

· ul_timo andar. ainda tem Iuz. til sinal 
que ·O -Santo -Padre ainda está traba· 
!hando, ou fozándo. As audien· 
elas 'e <ionferei1élas no correr do dia 
tomaram:lhe todo o tempo; só as 
'UUimas _horas ele as- tem a ·Soá .dis
l)OsiÇao .• c .. O"•g,._\'.'8-!'1i<>~ 'X 1°-.-t'e'lelou .. 11, 

'llÍn Bispo francês, que certa vez 
às 23 ·horas; estando ele bem can€a: 

. ço, se recolheu aos seus aj)oFentos, 
quando se lembrou de ai11da não. ter 
i-ezàdo o•terço. "O Papa. disse 11~0 

tendo rezado· o terço, 'nada re~ou·". 
Jjl imédtatamente s.e, pôs a _perflll1ar 
as contas do· Rosario: Na' vida •Jo 
mesmo· Papa acontece.u 1i1a1s· -de ama 
vez. que. tendo trabalhado até 1 tiora · 
<}'1- noite, celebrou .a Santa Missa. pa
ra· depois tomar. 0 · necessario des
canso.' 

De Sua'Santidade o Papa Pio· XII, 
todos sabemos que, ·como ·seu grande 
antecessor, é trabalhadPT e muito 
,piedoso. Sem receio de exagerar 
'podemos, asseverar que o tempo c:e 
que d:spõé é -diV'idtdo entre o traba

-1,h(> e a_ o'raçãô; ,_mais: .as horas sflen• 
. ~iosas .da .µoite muitas vezes · tam-
bem ele sacrifica fazendo-se servidor· 
da sua !greja; da sua gréi, das suas 
Qi'elhas. dos seus filhos, por eles re-

. 'Todos nós ·.sabemos que a maçonaria, 
t\OS ésforços . 9ue faz para arrebanhar 
a.deptos, afirma sei' uma mera socieda
de · de. berieficencia, :Jestinada ~ auxi
lio ·mutuo 2 ao amparo de- orfãÔs .e viu
va3. onde ~ão recebidas pessoas de 'todos 
·os. ·credos e .onde a religião de cada um 
ti re_spettada., sendo-o seu amblto da.ma.Is 

, extrema-e_ generosa. frarerntdade. Na ini
ciação· do : candidato' pergunta-se-lhe 
expressamenw . se.· ele cre em Deus, e, 
1,e a resposta é négatlva. o Veneravl 
o a<1verte.sêveraine11te cie que a. maçona
ria não. admite lmpioo, e que. 'é preciso 
ter· llll_la rel!glão. Prega-se-Lhe e.ihda o 
culto da . consclenetà e proclama-se que 
a Instituição ·não é co1,1traria' .a ·religião 
algum?, e que nela. tOdOs V1V81'â0 !rÍna• 
nado-,, pots. o_ seu ~lm é exclusivamente 
a. pratica l:IQ bem. pela mais -ampla ca-
1'idade . entre, os assóclactos Àf!rma .. pois, 
& • .maçonaria não t.ér fins poUttcos nem 
ailt1-reUgi08os, · sendo Invenção doo Pa
dtea ·e· obra. do· fanattsnio a acumção de 
60r · ela pontra .a Igreja e de ter preten~ 
ções · politicas, , 

No entanto. em obr~ de destacados 
escl'ltoi'es maçons e e mpub!lca.ções ofi
c1:tls de Grandes Orientes e· de -Congres
sos Maçonlcos ~m como em . seus jor
na.is oficiais, encontram-se prôclama
~ões radicalmente ·opostas a essas aflr· 
maçõé!. l:oufs Bialie,. grande expoente 
triaçonico: de -França. em· ,sua. Historia· 
ela Revolução, mostra como a Revolução 
Francesa. foi preparada· e levada : a éfel-, 
to · : pelas lojas maçonlcas, a prínclplo 
,com· o. nome _de ''Jacquerte". Ni Con
,vênção · do Grande Oriente de' França em 
190~. o. maçou Bonnet oradr.r da mesma, 
faa Ldentlca afirmação. mostrando mais 
que no seculo XVIII era. só o povo ma
çonlco, :!'.ientrp de suas lojas, que. "in
vocava a radlo,sa divisa, alndà desconhe
cida das;. multidões: Liberdade, Igual-· 
dade, Frat.ern\dade", Em 1'184 o Conde 
da Vlrleu, dá. Loja Maçonlca dos cava
leiros-Benfeitores de Lyão. afirinava em 
Paris:· "Não vos direi os segrec!!>s de que 

-sou pOrtador. mas julgo:·poder adiantar
vos ,que. -se está tramando uma conju
:rição tão bem. urdida, tão profunda,' que 

·d~icllment,e a. religião e o governo del
·xárão.de gucumbir" ·rratava-se.do,Con
gresso · Maçonko, de W!lhelmsbad, perto 
de Fran~fort; na Alemanha, em 1'184, 
cllico anos antes da' Revolução Frànce 
sa. ao qua.1 se . refere mais tarde, . em 
1822, ''em,_'õutr4 ',ooJUtre&So,. O de ''Verona, 

zando, para· eles . .'trabalhando. .,Vida. 
mais comoda, ~à.is- agradavel; vida 
menos. trabalhosa, menos angustia· 
<la terià el&,'.se.não se· tivesse prons 
tificado a· aceitar a .triplice .. coro;,.; 
por nosso anior; -· por éàridad·e r.enun
ciou ·às comodld'ides, que: ,sua, <:ondf., 
ção anuirlor 'de. Bispo e ·.cardlal llíe. 
proporcionava. Deveµios-lh&,- portan• 
to GRATIDÃO. Gratidão, nos deve 
levar a ofere<:er-lhe a nossa boa . .'VOn• 
tade, noss~- amor' filial, pronto : para 
áUvlàr-lhe O fardo'.. pesado, _que onera 
os seus ombros. · 

r 
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-sociedade . HA 3 fiERAÇ(')ES 

As· liçõ,es · do Natal 
Pe. Arlindo Vieira, !5. J. . Ao Santo Padre,' ao ,Papa ,Pio :xn, 

·devemos Jazer.·saber qué' ilão· o deixa
mos sozinho. ·Tenha ele·.a é'erteza, do 
nosso au:dllo, da _colal>oração :da 110s- l!: o séxto. Natal que celebramos· sob ·elementares, vive., o mundo .dilacerado' dei'n. caminhamos a pass~s agigantados 
sa prece, do rlOSSO sacrlficio,' dià por O atroar dos· CMÚtõeS e ·9Starrecldos ante pelo Odio._ Parece qÍle OS homens .já, se p11,ra· ,~ lutuoso espedaçàr de_ todos ·os 
dia, ininterruptamente·. ~ :este. O prei- O horrtdo espetaculo que nos' oferece O .. mvergonha.m de deitar lõas . a. essa pa- vtnéulos morais. Dellligacl08' de Deus, de-
to da nossa gratidão; mundo .sobremnéira. infeliz. Que' dolo- lavra. vã que, os.fasclllOu_ por.tanto tem- stinlram-se tls hOmens entre st. cam-

. • ' 'dã. ' · · roso contraste entre os suavtssimos• ruis- po: fraternidade_l Substltulnl:m-na por ~1a·· desenfreado por toda ·parte o mais 
A grati o se associa '-o dever do terio· .8 __ · d. 0- ·.nas· c· imento . do· Horn· em . Deus • · · ' · CES.AGRAVO · Q. · d J · d. i qutre: me110s oposta à,. brutal ,realidade requintado egolsmo .. Os. l_ndlviduos, bem 

. · •· uan °- eSi:_' epos ·n"0_'_·1°na.d.e.Belem· ·eos 1es'tertor·es· d·a hu- · "" · · da sua· itess.urreição deu ao pescador ~ ~.,..~ / d.os·· :fatos: democracia! /'' -termo._ vl!,g() como.· as 'familias e 'os Estad08, buscam 
Simão 'Pedro' a 'fncumbencia' ·de pas• ~nldad«!- que -Ora se' debate .em 'longa que se presta. a todas as .interpretaçêes. o (Íu.e' é. seu e .só'' ~- seu .. Todos querem 
torear. 0 seu rebanho; ·,qu·ando O no- agonia; sem paz, sem: amor, ferida, fa- · Parece•se de !Íer\P inodo com o l)roprio eririqüecer-se,. todos · querem goza,r ·. a vi
nleou Che!e ·da. sua Igreja,·;fez-lhe a minta, _desnorteada pelos brutais· acion~ · Deus que;· .por ser irlfinito; não tem de•. da, todos Íttiérem domiriar, sem ter em 
-s<Jguinte· ·predição: .. ; •• Quando e,ras teqµnentos ,da hórà. presente!'. · flnlção, Ele assim· se -manifestou: ''Eu nenhuma• conta. -os' direitos de seus se-
moço, cingla,.te'e ias' onde·desejavas; . Jesus cristo,!o Deus da:paz, veio',para sQu o qué_'wu-!". · · .. • melhantes; . . .. 
mas, quar.do tores- velho, esténderás ,umr os . corações e fazer com que a Os :g9vetrioi; ·totalit.i,'rlos. que -espezi~ O:i direitos , de um homem ·_ou de um 

'as tuas mãós; e outro 'te cingirá e le-' grande fainllià.. humana fotmaii,se;-' a nllàm' toçios'o,{ direi~ _humanos'e .. di-·, povo. medem,llt:l 'peta, magnÍtude de. suas 
vará para onde. tu nã.c(qúeres''. . · exempli>-dé ·seus-primetj-os ,dlsctpülos_- um. ,vinoo, a.uregoam-se à, sLmesmos .defen- ·rlquezà.;_e de-:seti poder material. A for-

. · · ó' · · ã ., · - .ó·· 1 N . . it· ·soresna·tos,·da. 'dem. ocracla, e.não de umi ça .subl!titutu: o.-'direito_, desde ·que os São Joã_ o, a .dés~r_ e'i'.er-_'_. êst_ a.:. cen, a,- s coraç o e u ... a. s ,a ma. a _no e. 
. silenciosa· de _sua 'natividade aµunclou democraéla. quàlqúer,. inas da. ''verda<iel- homellll -repUd!a.ram a Í'nte ·de todG O 

acrescenta:. "E ~isse_ isto, indtc·ando .um anjo aos t)llStores 'Wll. grande gozo· ·ra democracla'\.,0 nazlsm~i-é deniocra~'. :direito :<1ue é Deus. 
Côlll· que genet'O de morte Pedro ha·· ·. e a.s vozes das mlliclas celestes }ebOl!,ram eia, o' Í:omurilsino é démoctat:ia ·e ·este é . ',A gruta de Bélem, ,com sua. pobreza, 
via de ilar gloria•·a Deus" (Jo. '21. pelas _ <iercànlas de, ·Belem cantâtido_: e.· democracia.. por excelencla . .'os ~ndos coni. sua obscuridade,' com suas lagri• 
18, l!J). · · · . · . ''Gloria a Deus nas a!tu_ras· e paz na· ·.amotinados que roubam ~'matam e· sa,. · . mas é, uma térri.vel ·ução para. ·o mundo 
· -Desde .então o ·chama.do a chefia'. terra aos homens de boa· von1;11dei" . qÚe!am e leva.ni ·tudo a-'férro e fogo,' ~- lllll,terializado, Disse um dla.c'o· Mestre di• 
dá Igreja tem quasi a sign'.iticação do :Essas prutavras são- reveladoras é ,ên- se,, mesnios;·_anarqulsta.s 'desalroàdos,. itos ,vino.:, "Se não ,vos. converterdes e não 
chamame#to ao martírio. cerrám·para 'nós.·uma précl~ Ução, A que tentam ·ir-lhes à .mão, _respondem · ,vos fizerdes como crianças, não .entrt-
. Os . prifneiri:is · seéu,Ios 'd{ Igréjà gloria: de Deus é, a . condição da ·paz que a..sslm próoodem tm -delesa dos di• reis 11ooreino dos éeus," .A sociedade ho-

lJ._preséntam•nos uma. serie ·contínua pai:a. os -homens, A ._paz-- desampara.. rettos da. democracli! . . dlerna., altiva, :arrogantê, incredullt, tem 
de_ Mârdres . do. trono: pontifi~io: os, homens ·na inedida que estes· se cibs- ;Deniocracta'. :e.- para .m~Ítós sinonimo necessidade de' se· humilhar para reen~ 
'.f'ambeln nos seculos. subsequentes- tinàm em regatear a· Deus· a ,gloria que de UJ?erdade· e todos_ os ·desmandos. a 'que contrar. a. m.ansão .da paz. Jesus Cristo 
os· Papas tive_ram que seguir· o éa: lhe é devida. Assim como, na linguagem se ·eritrega.m procm:am justificã.:Ios., sob recem-nasoldo' oferéce à,· tiuma.nid~de os 
minhu dá. éru_z, do :~ofrimént<( e da da 'Erer_itura, Itão há. pá,z .para, Oll, im- o .pretexto _tie que pugnam pela !lbeÍ-da~ exem·piôs de .. qÚe precisa. pa.ra regenerar
perseguição! . P;i.ta :os Papas ,do~ ,095. p)~. do mesmo n:i,odo .çt~conhecem as d~:. _ria·_ França,· ~ue· dizem set:'.ô, berçp se, A. loucà a.Ínbição dos be_ns_ terreJ:1os 
so tempo não se _··aorlu_ .. excepção. deticía:i da paz a~ nações.e ·os 1>0vos que. dá ·116erdade e .-da verdadeira democra:. opõe .ele. ·à. pobreza. que·o c,erca; ao .0 r
Pio IX experimentou .' exilberan'te• sli ·rébelam contra Deus. , . ela, registrarilm~M por' longQS silos ce- gufüo, luclferJ,no de ,miseras~cria-tU:ras, as 
inente 9s-efeltos' do '.oilio ·dos, ,ini:ni; .A. guerra estendeu s~u manto rubro nM degradantes \im nome. da :Ube.rdade. 'hlllnilhaçõei·de um Deus; â sede de gozo 
gos da· Igreja. Á .ima 'inflexib!lldade ·sÓbre _·as nações que. tiveram. a louca. PÓliticos sem consclencià,' dominadciii pé_. . brutal, ·-as duras privações de seu ber
nas · luta11 colÍtrà. o >,moi!ernlsmo .im• preteiislló'- de viver cpmo se Dzus não 10, mais . feroz · arit!-clerlcallsmo, 1nim1.: · ço;. Lembra.-nos' que P · caminho da vida 
portou a l'!Q x.-o epíteto· de retrogi'i> ei,dstlsse: ~pudta.ram a, Jesus oristô e gds ae Deus é da.pátria, em nome .i!a·Ji· é o caminho eia paz: que .o fundamento 
dr,. Seus decretos' sobre · a· domu.' este. aitrentando~se;. consigo 1evou sua. berdàde . fecharam centenas ,'i!e' tlores-' dà_ ~·.é à ordem. ~ão htC orei.em sem 
nhão provocara,m escartteo;.seilão. bi• tnimsàgem de !)IIZ e dt: amór. -· centes cOlegios, em que.abnegàdos,'rêJi• justiça .e não' llá justiça efetiva, .sem 
lariedade, conto . pr.odufoà, _(Mdlm Preferiram os homens as trevas à .luz, .glosos se imolavam ria.'gl'alldiosa .. târe- caridadé, pou; a. páz ·l a tranqullldade 
eram qu'allt:câdos) de un1 ·espírito :ta, o· odfo ·ao amor, .·a morte: à, vida .. Nã<) ha fa da. êducação de· umà. briosa Juventu- âa,_ordem. · · · 
canllo, h1cubrações de' :um. piégas JU. pa:i quando oo homens.: élesvla.lll os olhos.· de que. tantas .vezes ·.sa,lvou, o pais: Pou- Os qué ·ainda ·põem suas e,,;peranças 
natico, <le um; vislonarlo' -;exaltado. de seu Criado/ e Senhor; Deus' .é O uhi-· co 'depois;, os , posttilad08 ~ · dein<lcrac;ia;'._ nas armas ·e· em' tratadoo ,efemeros ·pas• 
e rld!cülo, Pio Xl. quanto'- nãó so- .co· liame·. ~apa°z..de .unit ·os __ corações, 'd«; mdglám ·a. ·expulsão .. d~ -·.inesnfo{ re;., .sarão ,.por ·amargas- de,,;ilusões. Estas- já. 
freu ·com as'. calllnias:· lançadas· con• suas .crlàturas. O· amor, de D.eus e· o !fgjosos que, em 1914, foram i:eadu1lti- começam a. abrir os olhos. a muitos. 
ua sua ·vé_n~rábillss'ima:. pessoa, 'se amor do .proxhbo são frutos· da' mesma. dos;pàra.derramar.·O._singue peia: Fràn~ · Haja. .v~ta..a. dotoro.sa historia da.·no
quantas suspelçõea não tem· .el<lo ·al- axvorê'. Confunde-os o',Mestre divino 'em ca,,·enquiúito muitos de.:seus persegui.do~ tire P9lÓnja. A' paz .das almas deve. pre
vo! .. Pio ~II,_ ,o' Pàpa glori(lSll,tnellte um' só e mé.smo .mandamento: 'b ·a.mor -fe:5. tramàvàrrÍ a ,ruÍnà. 'da -patrii _dornl;; ceder., & paz cl.!s armas; l!: o ensinamen
reinalite, ·,(êonceltua<(ilislmo. _que é, do.prp~Lmo vive c!Q.' amor de !Jeus e··só ·nades por .. interesses mesquinhos.- ;Par.a· to: .do:Papa, a· unica voz :que nesta. hora 
como .. ,nenhli!lla'. -oütra autoridade . no ·arn:a.m · a· Deus os/que vêem. em seu pro- honra· e, g!o~ia da. :democracia. apodera~ te~ebr:osa se··;.lev!l,nta. para. prega:r a paz. 
11iundo, s,abio, prudente, · V'lrtuoso; x_imo uma· ·im:ii;em e 'semelhança'- do ra.m·il~ 'dos. ·belll! da. Igreja.,_ que tez _da. A.'.guerrá. átuaJ. assinala.. a. ruína. fra-
a!)lavêl,, figura -_de. uma atraçíio•· invul- proprio I>eus.. · Ffariç~ _µma_ grande nação; ·PrÕra:naram gorosa da cidade terrena. ·. de que fala. 
gàr, ··[Jor · todos· 'Qúerldo, '.;i.pesái: de' tu- Porque: se , esqueceu de~ta.ii. ,'yllrdade~ o .:iantuarlo · da,' familia · com o dlvor,cio, Agostinh~:- Cor.siste esta.·. no desprezo --de 
.do lssó,' d~_ve sentir e s·ente todo' o o .ensino. leigo e o/ lncentl:v<faas práti- Déus até a. adoração de si mesmo, em 
peso'. dô: _ s.eu. munus-pontificat . , . · c11.S' ántt~concel)(lionais,· e tudo. Isso para . contraposição· à,'·cldade · ceieste. que vai 

· · -h ·· -mundo· .existem e ó 'infelicitani? Com _sa(va.guarde,r- -os direitos·· d_a llbetdade· ·do .. desprezo' .de si :.µiesmo· até aó ámor 
O ·à:spect0;1 do mu · do .. é desolador, '0 s 'máús cátollcos 'que é·nvenéiiàfu ·as que .deve reinar sem )ela1-'em um ,P!',fs· <te. De\13. · · · 

como -nunca rol· em, tempos idos: .. Pur mais .puras. intenções do'. Pai- comum,? democi-atlco. ,Como ._·11e . vê,', ·tooa:s: ·as Jn-, Deus houve pqr :1>e11i' .confuJ:!çlir- o· or-
ioda · parti?:· guerras, · ,l:leatnilç~:o, 1'11i· co,m --.i.queles ., ca\ollcos, . tanto ,atrevi·. justiças, todaa as vloleric~s, -~~, ._ós . gulho ~WÍlll<llO, o· trabalho .. de. ~culos _ :::1ê~~~ª. ·(!:!!!P_-!. :e. b_~J!!bª_}_~iºn:t .d.os. quanto. ignorantes, que enchem o, c,times_.· · se).coJlelW_· ,,m'.~j'~'~º-m __ ~.,P9i!l~: top.ye~u~~ rin,pPii~~- aií,~.êm 'rui.nas 

"' ,.- V llllirido'' de SéUS 'tolos -p1'0êonéeHos1 a ed to da. . .te- -·la . t n••·s E ·o U" ·m· .,.· ~"mira ·e' a sivels ri_a- descristiariiiaçãd 'da-' fami' "' poso. e .s. u r u .,.oc,- _.. ' · '. .. •., · umega "" • · .. q " . """ '"' · 
l' l t b . ta , I) , , ,, - . respeito. da Santa Sé, ·ao· Governo uà · Qual a. .. _cáusa (\essa. enorme sem 'razão:? cegueira, dos- homens ,que· não vêem· tais 
ia; a U a .a er ·. <:ontra,· aus; a u.el- ''Jgi;eja;e .da sacrossanta,. pessoa do \'i- ',)l: (jue' os homens .anlrililwidos,- ~esli-' ;coisas! , ' ·• ), , . _· . . , 

~foaSã<> dos'. valores térrenos, ,do rio;, garlo de Cristo? . . gàdos de· ,todo 'influxi;. 'iiobrenéttirá.;. jã .m..-se fatai excldfó ·:está: ,c)a1W1,ndo por'. 
~r, d!i raça;.do ·.dinheiro, .. 'do.· trabâ- .'O nosso l'ugar está e 'deve estar i~o sÍl.bem am~r. ún:s ,·~ ·oµfros, e aÍ!m ~3. 'Passada a._.hora. -dá J4stiça, e esta 

lho;. a ambição . Ulmltada, a ·fome,·« ao laclo do'. Papá.. C_om e'!e e para. ele . te. t · · d . ·. ia ' •. . · .. . runda. não ·está.- satisfeita,'.'-'lré._ a h. ora da ansia {)elos prazeres; o. divorcio; ·em -es_ . mu_uo amor a. emocrac .· nao _t>S$~:. 
francá oposi'~ão à. vo_ntade de Deus;, cáda bom catollco ·se, aliá;/;, quer .me• sa de· ~a palàvra que. o:· vento' leva.. miséricortlia. 'O penhor desta 'rniserlcor~ 

rêcer. este· titulo deve trabalhar. !-:a· Não há ·democracia· silm beus , A demo~ d. tosá.. l_nte.rv_ ençã_o. d_ e ·ee\fs_ ·pe1a,_qual.sus-·tramendos castigos,· qu_e a ·justiça o_ i.,. · -' - . · · · · · ·~ · · · • . · · · 
i f h b h 

crlf_i'car,, sofrer e rez_ar; Servos . rle· · cracia ou_ .será crista ou sos poucos. há. pira o· mundo, já cànsado. de tanto so- · 
" 11ª az e over so re uma.' umani' dica.dos -sejamos; pois, dô Pápà! ::ler· de- de~nerar' enii totàlltárlsmo absor- · fre~. é áque1á 6rtanta envólvÍclá em Jai-
dade, de_,grand e parte -tmpia, .'re,::'ak.i- vo_s d_e éonv!cç_' ã_o,- de. ação_. de __ .pala_· . - te O dii:Jhelt · b ··ac1 1 - :Xàs que os ""~to_res' encoí;i_traram · nós. 
trante, perversa e apostata.·,· o boi- ven · :- 0 e· a-, ~cr a;. mas . ,-.. 
chevismó. intr1nse_ camente mau, pei_·._, vra e, de ora~ão ! Formemos _todos hóje ·mais': amanhã, hão 'de ·-suplantar- os braços da. Virgem: ·o. ·mundo peitem:e. a· 

à guarda f'deliS'sima .do Santo Padre! ·1égitimos dmitos .do povo. Jesus Cristo, li-'Jesus Cristo ·salvará. ·o 
verso, ameaçador, em,ºvias-de coo- Sejamos a.·sua esperança, o_ seu conientando- enr. recente discurso' 0$ mundo.·o .. sofrlmentó. depura,·o sofri-
qulstar um mundo · sem paz, para conforto, o seu consolo. e, com a Igre• ,tristes acoriteciment~ . dá órecia: .1eni-. mento redime, Q sofrimento leva os bO· 
aumentar .aiQda a. desordem, abrir ja a .Peus, itps dirijamos ·com -esta- bra., um•. gra.nde estád!sta, que lilnda- .é. ,nien, a terein -uma c~n.cepção mais ra-
ainda; mais 011 ab~smos, as discordia$, prece pelo· Papa: • '.'•DêUs, Pastôí: e objeto do: respeito e· veneração dos· po. · 20a..vet !'.'.la vida. : , · · .. 
e· provocar n·ovas. guérras- e persegui· ·Guia·,de -t_odos os fiéis, .olh_ai pro,pi; vo11;- que nãQ. se- deve confundlr· a ·de- A paz torna.rã :ao mundo quando os 
ções? 'fudo, isto: é· pura· ,realldade; · c!o para' ó vosso servo Pio; que com;· mocrMià.··com·· i,. desordem'.e o 'vandalis-· ,homen,;.quando as· ná_ções infleis s Crls- · 
que o Santo Padre vê; plelhor ainda tituistes Pastoi<de vo.ss'à Igreja; con- m(l dê. uma.. tÚrba'de.s!carios;-Essa· con- . to Jevàntarerii-os olhos pa1"3.:o ceu, apos-
que quaquer um ,ele nõs., · . cedei-lhe. v,os ·suii'lica1itos,· a graça' <le fusão será.• Lneyita_vel se os_ homens não, tacÍ03 em dar ao· criador a glÔria, a que 
· ·eom -quem pod~rá' éfo,.contar nes- edificar os seus, suditós com as- suas .se inspirarem .nos ensinamentos . de tem' direito. Só :éntão·-.ouvir-se-â' de:_ novo· 

ta situação catastrofl'ca? Com ª'lll8'; palavras- e_ exemplos, afim '.de . q11e, Ct'lst~, . , - . . ·, o pregil.Ó dos coros angel\cos: "Gloria a,, 
les que d'aboU<·a·mente responsaveJ· com o rebaliho, que lhe foi êonfado, A descrlstianização.·dos·pov0&- ter\\ co; Deus nas alttiras.e'paz na terra aos ho-
o fazem ·.por todos ·os ,riiafes,: que' oo· . alcance ··a. _vida eterna".· mo epilogo -a completa s1,1bvers~o da or- nien:i d!' boa vontade?". · 

o .conde de· Haupltí, éielegad~ da Prus
sia < l > •. E é Impressionante o te~temu

. nho de um· -:neto de ~ · dos ".cengrllssls~ 
tas: "Em 1784 ·houve_ ·em Franéfort·,uma.
·reunlão extraordlnàrla. da. -prànde -Loja. 
Ecletfoa, Um· dos membros propôs· a:vo
tação <ja sentença, :de morte .de Lui_z 
XVl, rei d?. França, ,e· de -Gustavo :III, 
rei da Suecia .. Esse homem era;meu avô 
(2) O .. ·heto que assim !~lava. era. o 'Pa
dre Abel, ~ QilAresma.· :de 1898, em 
viena.. dec1ârando que o'fá~a para cum~ 
prir · as ·ulthlla..· vontades ·M seu .pai, ex-. 
m!11lst~ da Bavie~,' expressas em, sell 
testamento, reito e_m 1870. · . 

A maçonaria. -gloria~se. d~ ·ter· feito -a 
unificação italiana, com a:" uilurpação dos 
~tados;Poll.'-ificios-:.eni 1870, de ·qual fo• 
rain figuras primaciais Mazzlnl, Cayour 
e Garibaldl, de -CUlllJjllcidade com Nàpo~ . 
leão III, em ·virtude. do· pacto secreto de 
1868. o ·processo dos· assa.ssinos do ~r~ 
quiduque-herdeiro· da.. A~trlll/, no: aten-. 
tado de i:!arajevo, que ·aev.nca_deou a 
guerra europeia.· de 19H,,autor!za; fundit
dM suspeitas de que os ,,me:;mos : eia_ín 
a.gentes da. m,açonarla. , ,(3). · O Boletim 
do Grande Oriente da Belgica., n.o 3:91Q, 
de 1910, à. pag. 92, reivindica pa_ra . a 
maço,;lSria ·a glor.la. da. proclamação da 
república. em Portugal; e.endo . famige

. ra.do · maçon Afonso Costa. -e _conhecida 
" atuaçãt:, de· Magalhães I,hna,,'' o- ,grão

. meàtr&. da maçonaria. portuguesa. Infor
mações slgn!ficatlv~ ,a. respelµ,, encon-

tram-se rios escritos do .. professor. por
tugues _má.çon Jorge . ~ra,lliha,. citados . 
pela BlundesbJa.tt; -orgão <iffolà,l de uma. 
loja prussiana ( 4)', Em 10 . de ll\8.rço de 
1848 o Suprepio ., conselho dó Rito ,Es-. 
coss& to!._ felicitar Q Oowrno. Proviso~io 
da 2.e. Republica Francesa',. e L?,martl
ne, . em sua resposta, afü-mou estar. con
vencido .de que· as: "subUnies·: explosões" 
de 1789 e de 1848 • tlnhain euianado "do' 
fUndo das lojas". '.t)i.a3 depois, a. 24, foi . 
a vez da. fd~putação :do· Ora.ride i.Orie~te 
de Fra.nça, recebida · por tre{l membros 
do· Govémo ·Provisorto,' E!O:tre··e!es o.se
crel.rio .Geral, todos, reve.$ldos. de-suas· 
im;ignl.u ,. maçorilcas (Monlteur,· 2'1 • de 
março de;,18{8),. O grão-JnP.stre-adjunto, 
Bertrand, sé rejubilava. de . ver sobre· a 
bandeira. frÍincesai Ili , tres .. pa,J.avr!IS que 
a m,aço~rla sempre teye . ~m -· ~us. es
ta,ndar~: Libei:dade. Igualdade; F,rater~ 
nl_çlade. Na. resposta o, Governo,, dizia, 
pela. boca · de Crémleux: .. "A . ,Republica 
está -n.a.' . maçoriai-l;i. . . à fl4publiéa 'tárá 

A MACONARll, SUl ORlGtM E SEUS FINS 
- - . . ., . . . .,. 

o , que 1az a. maçonaria.". Ainda está nà 
memoria. de todos os qµe não são mo
ço., o movimento mµndià'l de oplnlão 
que a ·maçonari.a le1•antóu_ ém 19~9 a· fa
vor do· e·i<ecrando ailarqulsta · Francisco 
Ferrer, -autor eia s~mana. sangrenta de 
Bârcelona. E, Í:lepols da. execução do._cri0 

miiloso, o· Qori.selho ·da -Ordem· do ·aran
do Oriente -de Paris enviou uma, procla
mação 8 todas as suas. lojas e a: 'todo.s 
os poderes· maçonicos ,do mundo, .iden
tificando · a · atuação de_ Ferrer com a 
maçonaria. No· Brasil, para não falar em' 
outros ,eplsodlos, porque neste . passo-: só 
queremos·· citar pub'licações .oficiais, .. q·ue 

. aliás não. rios faltam ·sobre esses topicos, 
máil:que não temos ·à mão,- basta. -refe-· 

. riríno-nos. ã, . Questão Religiosa,, .. com_ a. 
· consequente prisão ·e· proçessos de dois 
Bispos -apostolicos, os- grandes Dom Vi
tat e Dom Macedo Costa;; a quai foi obrá 

. exclusiva. e· proclamada._ da. maçónaria: 

* * * Comô estamoi; longe, 'pois, qa . tal as-
sociação beneficente de. auxiÍ!o mutuo, 
~ pi-oteção aos orfãos e às· viuvas, que · 
não tem fin.s tiolltlcos · hem antl-religlo.;· 
ses ••• ·Mas; antes de entrirmos rta ana
li~ profundà. da maçonaria.;· onde mos
traremos Ci que na realidade ·ela é e CO• 
tito ··se ·formou, ·é· para.' nós catol!cos .. de 
grande valia examinarmos como a . ,nos
sa Mãe/; a Igreja, a considera. Vejàmo-s 
o que· nos diz· ela Qficialmente sobre .es-. 
sa sociedade, que: preceitos noo dá· a. res
peite, .. como nos ensma. sobre o· wunto, 
na · sua missão de mestra Lntalivel da. 
verdade no séu carinho materno de nos 
salvar' 'do· erro 'e da· desgraça eterna .. 

~de· que a maçonaria_ surgiu; a• Igre
ja, :-a condenou· · '1 primeira•- condenação 
data de 1738 (2'1 de ablil), de Clemen
te xn, ·11,a, enciclica. ln Emineml. ,São 
expostos cumpridilmente 'oi; motlv<>s da 
condenação, doo ·._quais destacamos os se
guintes: "Ponderando os gravissimos da
nos :que; quando mais não seja, de&as 
s<>cledades ou ·conventlcülos provem ao 
sossego temporal dos Estados, a.sstm· co
mo à saude .esplritµal' das almas, e'•'qtie 
p01' ls5o· de 'nenhum mÔdo'. se. conformam 

PIO .BENEDITO OTTONI· 
com as: Jels. civis 'ou -.'canooicas; sen~ 
do' que pela. divina ,pa.Je.vrà.. somos- ad
moestados . ~ue, ~e deve vigia,r. de d.li e 
de noite, ~como . servo 'fiel e prudente !)05" 
te, à. test11- da. f.amilla. d_o'. senhor, pará. 
que tal especie de homens · não minem 
.& . casa como ladrões' e não· tórcejem. p-or 
derrubar a vinha à -~anelra dàs r?,posas, 
tsto é, pervertam. o coração 'dos simples 
e seduzam· oculuimente' os' despreveniqos; , 
parà embará.çar . o largulssímo ,caminhei 
que dai- podel'Ía, abr)r-'se para _impune-. 
mente · tramarem _ Iniquidades; e por óu
tros justos e ra.clo~ motivos a, )-l'ós 
'pa.t<ifttes, com ó .conselho :de_ à!gun~. dos 
no,ssos· veneraveis. irmãos: C~rdeals -~ª 
Santa. IgreJ?o, ,Romana, e .tambem . de 
nosso' motu·' proprio, conhecimento. 'certo 
·e ,madura. reflexão, e· com todo o nosso 
. poder a.postollco; determlnamOs e âecre
tan'los., 'condena•·.· e proib~ como· êoride, 

. namos e proibimos-. pela- nossa/ presente 
Bula, 'para sempre valiosa, as· dltàs so
ciedade&, j11ntas, ajuntamentos, ~Ollgre~ . 
gaçõéJl; assembl"ias · ou 'conventiculos ' dé 
Pedreiros-livres · 'ou Franco~maçons .ou· 
qualquer: q•1e seja o seu "nolµe'.'. A côn
denasão, abrange a ~illação ou qualquer 
apoio.· auxmo OI! prestigio, "SOB PENA 
DE ,:-EXÓOl\lUNHilO", . na 'qual incor
rer.ão ipso facto, :.sem neeessidade 'de: 
qÚl!,l,quelj declaração; _e •da· qual· ninguém 
poderá /obter o beneficio. ·da., ab.Wlvlção,, 
exceto ém artigo de morte, se~ de nós 
oú do romano Pontlflce que nesse_ tem~ 
po existir." o Papa.. 'OS cha.mi al ·. de 
"inimigos da seguran,;a publica". ~Un-· 
teressante . notar-se _.que. a. . repressão que ' 
começou . a ser . feita pelos in,aglstra.dos, . 
não se deu só nós· pa.ises -ca.tolicoo; .como 
Ital!B, l'Ortugal , e , Espanha, . mas tà,m- · 
bem .·_ em •. llltÇões, P._r<Jtest~tes, ' ~mp 11,· 
Hola~da.- .m J7.:¾5, ·aa.mburg<>!_.Su\!c!a, e 
Genebra em 1'138, ·zurich e Berna ·.~m 
m:~. Na· França; a ''Filha. Primogeritta 
da; fgrej~", on_de ,retnava o "Rei ·er1s
tianlssiino" mas onde impe~ava, o. _Ga,li
cànlsmo; ó êãrlamento opõs:se . á . pro
mulgação: dessa. enciclica . bem cõmo>da 
SEÍguintE., .·já· de'. Bénto' 'i'lv,· _de 18 de 
nwo de 1751/a :encicUéa.·;J'r(lvida.s.·m.'ta. 

I , . . . . .. .· 
confirmava. a. · de Cleip.énte XII e •con-
denavá. 'de 11ovo o nafúra11smo, o carac_. 
ter iecrebo, !).juramento e as· tendencias 
revóluciona,ria.s da. seita. 1;'.io VII, na. PI!· 
h{ Eclesiam a J'ésu-Clµisto, de 13 de 
setembro de 1851, denúnt:Ía. as soc_ieda
,des secretas como· a éau~a das desor
dens na. 1!:uropa e estigmatiza· a, hipocri
sia. _dos .Carbonarios, que: chegavam· a. 
fmgir·· um grande zelo pela Igreja de 
JesWJ ·Óristo. E renova a; 'cominaçã<i da 
PENA ~E _EXCOMUNHAO i\quelés que 
se lhe agregam ou . de qualquer mQdo a. 

, favorecem. - Leão XII, em 13 de mar-
ço de: · 1826, · ~la.· búlá Quo ~ra"iora, 
depois de 1 eproduzir ·as tí:es llúlaÍi de. 
se_us :predecessores, assinà,li: as . qevas
tações . da: maçonaria · no sectdr educa
cional, oriile ela. introduz pro~esspres 
que. arrazalii ·à fé e eis- psfus:Lplos morais 
da mocidade; a.d\iérte os Governos para 
quê .reprimam conspiradores que nã-0 são 
merios . seus - Inimigos. do que da Igreja, 
o .recomenda. a. todos os fiels que fujam 
ciésses homens,' que . são "as trevas da; 

·1uz e a. luz_da.s ~revas". - Pio VIII,'que 
.só reinou <lezoit.o meses, teve tempo ·a1n
mài;onarla., .. peta enc!cllca. Traditi humi• 
da. as.,!IÍi de· renovar a.' condenação da 
Jltati nostrae,' de 24 de maio de 18~9, ·na 
qual ,íúz: ".Pelos' mestres· que -eles intro
duzem -11~ 'iiceus e ·.nos colegi9i;, forma,m 
.uma; juventude, à qual se. ~,plicam a., pa
lavl'.lls 'de ·U. Leão: "A.mentira. é a, sua 
regra; ·Satan·· o . seu . De$, a tmorálldade · 
o, :seu ·culto" . .,,;. Gregorio XVI, J,ela, en- . 
ciclica· Mirari. vos, . de 15 de agosto de 
183:?, · compara as sociedades ~ereta~. 
numa expressão· de· forte realismo, "a 
fü:n- ·é~to .. rio· que:l. estão acumulacias. e 
a~áigaÍnt&lll8 as sujelràs de tudo o que, 

, nas :herezla.:1 ·e. seitas· oi.ais celeradas;. têm 
existido é;le sacrllego, de irlfamé, de b!as
femfas ". -"- i,o ~~ condenitt cinco ve
zes a. .·maçonar:ta, . em duo., enclcllcas 
( Qul ·[llurlblis: e Etsl_ multa; luctuósa) , 
uin ·breve '(Ex epistoia) e dWIS alocu· 
ções aos· Bispos (Slngulari' quldam e: 

· ?ttàxlmá : quldem laetltia) · entre 1846 e 
1873 .. ,Na ,pl'.lmeir~. éiess:u; alocuções diz 
f,io - IX: "Eles iniaginam um I!ir~lto , -~ 

Pregando e Martelando ••• 

AJlJSTE DE CONTAS, 
Pe. Ascanio . Brandão 

, Mais um ano! Mais um passo largo para a eterni'da-'!e q:ue se .. apro
:xima dia a dia. Soubessemos pesar a tremenda. responsabilidade da vida, . 
aquela seriedade da vida· de que fala Bossuet! Passam os 'anos, passam os ' 
dias, passam as- horas, e, passamos nós tambem, como as -aguas que cor
rem, como ·no céu as nuvens, o navio sobre as· aguas, o• passara que·fen
d.e os ares. Asim fala a Escritura Sagrada em 'linguagem· tão grave e tão 
cheia de sublime poesia, para nos dar a entender a fugacidade da vida· e 
o peso da eternidade! . 

Vita breve ~t, diz São Paulo. E. que ha de novo então? Sim, não 
.diz urna novidade o Apostolo. Vivemos porem nós como ·se_ a vida nos 
fosse breve? . Não vivemos, lutamos, falamos e agimos como se eterna 
fosse nossa existencia terrena? Como a fascinação das bagatelas, a_ ,fasci-
natio nugacitatis nos engana, nos seduz e p_erde! . 

· O Evangelho nos ensina a responsabilidade da vidà e a vivermos 
com os olhos fítos na eternidade. Como Nosso Senhor nos fala do; •• 
Reino dos céus! E nós só falaínos, só pensamos; só queremos, só lutamos 
pelo. . . reino da terra. Insensatos! E' por. isto e neste sentido que nos 
chama a Escritura Sagrada: loucós! .Stultomm infinitus est numems -

E' infinito · o numero dos insensatos! 
Jesus, a Eterna Sabedú:-ia veio nos ensinad a prudencia do espírito 

e o combate à prudencia da carne! . 
Em face da eternidade e nela ao meditarmos nestes primeiros- · diàs , 

do ano que aí está, sejamos prudentes. Pensemos ·em ·nossa pobre -·alma 
e naquele serio e unico problema de absoluta necéssidade a se resolver 
na vida que vai correndo ".'"' o problema de nossa- salvação eterna. E o 
tempo passa e a eternidade se _aproxima, e em ·breve' esfaremos no tri
bunal da Justiça de Deus! 1945 será nosso derradeiro ano de vida? Só 
Deus o sabe. E se o· fosse?_ Porventurá não nos manda o Evangelho 
procedermos como quem espera a morte cada dia? E as -parabolas das 
virgens loucas e prudentes,· do servo vigilante? .Serão · apenas retorica, 
sagrada? A exp·eriencia não nos está ministrando cada· dia a tremenda 
realidade? O tempo passa> Já se foram 365 dias a mais. E deles ha- · 
vemos de prestar · contas · no · Tribunal Divino! O' tempo! O' eternidade! .. 
Que Deus Nosso Serihor nos · conceda a _todos a misericordia .de um· spa.'· 
tiunt verae penitentiae um espaço de verdadeira e. saluta~ penitencia ªll" 
tes da eternidade! Eis aí, meus leitores, a meditação -que- nos vem es-
pontaneamente ao olhal'f/lOS os dias que passaram e os·-dias novos ·que 

'vão chegando! Como passa depressa. a vida, e -como aproveitamos_ tão 
pouco o -tempo que Deus nos dá! · . 

Meús leitores queridos do LEGIONARIO, boas· festas! ·-um feliz 1945! · 
· Perd9ai-me as fàltas e· omissões, tudo quanto vos tenha. sido i;nenos- edifi
cante nestas linhas traçadas na luta de cada semana. 

"Pregando e matelando" -tem uma missão, .. e é ·a de não se calar dian.,. · 
te do erro, e defender o que mais haverrios de amar na- terra se ·. quisermos . 
amar a Deus: - a Santa Igreja Catolica, Apostolicà e Romana, seu Pon.,.. 

· tifice e sua doutrina! Sofri muito, é verdade, e trago ai11,da a sangrar 
feridas da luta. Não me àrrependo. A gloria de lutar. pela Igreja e o · 
Papa, a doce tranquilidade de uma ·consciencia, de uma pena, de' un;ia pê-
-queila- centelha de intelígencía postas ao serviço: da mais nobre das coi
sas, compensam generosamente todos os.· dissabores, ··todas· as. ·amarguras': 
'das cobardias . é dos . silencias, todas as. horas tristes. da solidão que:. passa 
o 'jornalista catolico. · Sinto e compreendo .o ámor apaixonado do ioi:na
lisrno. e o tedio, ·a angustia de precisar escrev_er sempre. como um escravo• 
amarrado ·a uma pená para •. defender a verdade. E,. pena que· muita vez 
não é pluma! E' estilete, é bisturi, e instrumento cirurgico dos mais com· 
plicados! Não importa! · >o ·que· é mister é defender a verdade,· defender· 
a Igreja, . defender o Papa,. pregar oportuna e importunamente a verda
de., a boa e sã doutrina. Perdoem-me os meus leitores, talvez a -dureza 
das expressões, -0 rigor e o ardor com ·que defeido· a Igreja e o Papa. 
Tenho a pele sensivel demais, ei Deus me concedeu na sua misericordia o . 
sentire cum Ecclesia até a paixão. A paixão da verdade. Sei. que ·não 

.. agrado aos melifluos e liberais catolicos, aos '_irmãos ela Irmandade dos Bra
ços cruzados, aos homens de uma vela, à Deus, outra 110 Diabo.· Como 

Jackson de Figueh·edo, meu saudoso amigo (e nunca nos· fez ele fan.tà fal
ta como ·agor.1), prefiro o homem marcado seja ·embora· com•.amarca do 

. .Diabo! Detesto s liberalismos sorridentes, acomodaticios e ecleticos. So- . 
fro, passo minhas horas amargas, que importa? Minha pena de jornalis
ta catolico nunca. recebeu soldo ou já vendeu um só artigo até o dià de 

hoje, e nunca. procurou louvaminhas e turificaçõês: Quero como.- Veúllot · 
só a ·gloria de ser o cão do Senhr, Le .chien du Seigneur e livre-me Deus 
da maldição do cão mudo de. que fala a Escri~ura siue .... non valét latra-' 
re; ·não sabe ladrar ·quando vê os ladrõe·s e os çleturpadóres da verdade. 
-Perdoem-me os leitóres, o desabáfo amigo nestes• âias do ano que conie- . 

· ça. E' nosso ajust ede • contas emO fim de um ano a-gitadíssimo de lutas· 
jornalísticas. - · . _, · . .· 

· Jorna.fümo catolico no dizer ·de Pio XI,.é, tremenêlà réspoJ}Sabilidadc. · 
Sinto o peso de. tamanha .responsabiliclade e. prefiro o campo aberto da : 

)uta e. da verdàde; aos pinéaros suàves e amenos- da poesia e da Uteratura 
inocente e doce que ·agraparn a_ 'toda gente. Infelizmente não 'tenho voca
ção para agradar a toda gente e sç,u muito devoto de São João Batista ain-·' 
da que me seja necessario ter a cabeça cortada! Em· defesa da verdadé, 
da Igreja e do Papa, nunca perguntei se era preciso ser prudente e éSl)e· 
rar um. pouco mais... De, prudencias estamos cheios, e, de imprudcnciás' 
dos niaus andamos saturados! 

A 1 LHA DA E,SP.ERANÇA 
De Cruz o• Alva 

. Desassombrada narrati~:;i da'formidavel tragedia que envolveu: o. mun- • 
do inteiro. ~ltaçãei dos heróis e defensores da civílízação;. Oito poemas 
com 10 ilustrações: A ILHA DA ESPERANÇA - CAMiffüOS ERRAN~ 
_TES_ - A _BANDEIRA ESTRELADA -'- O CASTIGO ..:. .A ARANHA 
AMARELA - TERRA DA SANTA CRUZ """ O LAR, PATRIARCAL - O 
CAMINHO DA PAZ. Nas melhores livrarias .. de São Paulo - Rio -"
Belo Horizonte - Recite - Ribeirão Preto - Campos . ...;:-etc .. Um livro 

· diferente, que· vai merecer o· seu apreço e honrar a· sua· biblioteca. 

que _não é: iimitado por coúsa alguma e 
que -atribuem ao Estado, que. sel'ia, se
gundo eles. a fonte e a origem · de to
dos os direitos". Do breve Ex epistola, 
consta a passagem famosa: ... _A::, seitas 
coligadas formam :a . SINAGOGA DE 
SATAN.". A enciclica. -de 18'13 constata. 
que os' maçons.' haviam conseguido aqui
lo a. que· a.spira:vam: · "senhores .da for
ça. e ·aa. auto~ldade; eles se . esforçavam 
sudaciQsamente para. red~ir a Igreja de 
Iiéus à mais dura servidão. Quereriam, 
ss posslvel fosse, fa-zc-la desaparecer do 
universo. 
; Deixemos as condenações . de · Leãó 

XIII e de Pio X para o flrlal deste tra
ballio, quando já tivermos eatudâdo co
mo surgiú, o que é, o que faz e o que 
pretende a maçonaria, ·po!S essas ·con
õ.enâções são uina Justa e. perfeita con
C!usão dessa. analise. embora. rapida, . que 

. vamos fazer.· Uma cousa. porem, Já. fl• 
cou assentâtla em no!ISO espírito: o ca
tolico que se Úlia à maçonaria. ou a 
ajuda · de qtía;Jquet inodo, fica ipso facto 
·excomungado, deixa de pertencer à,. Igre• 
ja _de Jesus Cristo, não tem mais pa.rte, 
Isto· é, não a. mais beneficiado pelas ora
ções .da. Igreja., é galho· cortado, como 
tal :sem a. selva divina da Redenção, que 
seca · e mo1Te espirit~almente, · tornando
se apenas·lenha para o fogo eterno. 

* * * 
O segredo para a compreensão da ma

çonaria. é muito simples, por mais d!· 
fiéil que pareça: A maçonarLl tem 11~ia. 

fachada. · que ela faz questão de · osten.;. 
tar; usa de um ceremonial coinplica.
do, ~ngenhoso e Impressionante .. para. 
defender essa fachàda; diz, rediz,. repete 
11 . confirma a seus proprios assooiados, 
que ela é essa cousa. que ela afirnÍa..: o 
ostenta, ·e com Isso esconde, a.tê a seus 
proprios adeptos, o que Da realidade ·ela. 
é. Vamos "er · coinõ. · 

Afigura-se desde logo ·um· paradoxo 
a a.firmação de 'ciué ela. ilude a-seus pro
prio~ adeptos, Pois ai exatamente é que 
está a sua. luciferia.na. habllidade: a.. ma
·çonaria. não é . uma soci'e(U),de. secreta; 
ela é mna superposição .de sócíiidades.sé
cretas, com compa,rtfmentot·esta.nqt'es. 

Afirmando ser uma sociedade de bene
ficencia, proclamando-se o· reino da. fra-
ternldade, ostentando que acolhe. em seu 
seio pessoas de todas' as religiões que ai 
vivem irmana.das, falando .de Deus e da. 
conaclencla., declarandQ. pficia,Iniente ;1,9a 

neofitos que não: têm fiils politlcos ou 
anti-religiosos;- disperi.sando auxllios. aos 
irn'\âos necessitados, . ela atrai para as 
suas. fileira.. pessoas de bem; ·homens 
religiosos e até · Padres esquecidos · de_ 
seus 'deveres: Com as suas promoções de 
graji em grau, ela. lisongeia' o ainor pro
prio dos dignatarios, que se cl'êm. _real-, 
mente promol(id<?,11• e que, por mais que. 
subam, nada estão vendo que de,,;minta• 
as afirmações -que ouviram quando neó-. 
fltos. E ·essas pessoas, se são honestas, 
se são de bem, continuarão sempre nes30 
ritmo, beneficiando-se das· vantagens, 
prestigiando- a maçonaria· aos ;olhos do 
vulgo e· rio -circulo _dê suas relações,. Ja
cilitando .o - contlnúo e pertinaz ·recru
tamento. lÍl verdade que; ' de·, grau em 
grau, . se lhes exigem jurameqtos: -que, 
respirando· o• ar da· maçonaria,· os adep
tos catolicos se resfriam e adquirem 
uma aversão Instintiva à vida. sacra-: 
méntal, ms.s como a. ideia dé Deus nã.Q é 
combatida, •essa vacina cria um statús 
que embala o espirtto religioso. Mas es
sa é, . apénaà, a maçonaria externa. _Pa.
rabens a esses· i:iomens. que, pârticlpam · 
de' um segredo de fantazla, ficam sem
pre desse lado exterior à . verdadeira ma-, 
çona.rla.;'não tendo·sido Julgados com os' 
predicados necessarios para ihes serem' 

· confiados os verdadeiros. segredos maçd
nicos, que são os que produzem as "_glo-
rlas" de qu~ ela· se ufana e pelos· quais 
mereceram as condenaçlíes oficlals- · da· 
Igreja,: como vimos. acima. E é dentre 
essa. massa multiforme e plurlcolor que_ 
são escollúdos a dedo, pelem 'altos pode
res . maçonlcos. os elementos prestantes 
aos fins da. seita. Estes são então ini
cia.dos nas verdadeiras !Ojas, onde . não 
há : mais · ceremonla!s e veus, e 9nde os 
fins v.erdadeiros da. maoonarla lhes são 
desvendados. Mas tudo -Isso secreta.meu:.: 
te ein relação mesmo e.os· seus cómpa-

. nhe!roa das lojas abertas,• que. eles 'con
tinuam . a. frequentar, 'sujeitando-se ' é 
suportando as promoçõe$ e dignidades; 
·sem que os seus companheiros · e supe
riores da loja suspeitem se_quer- quanto 
eles lhe estão secretame11te 8,dlantados. 

(CONTINUA) 

. l - L1on . dê Poncin11, "As- For<;as 
Seuetas da Revolugão", pag. 30. - M; 
Pnhne;,-cr, A. Franc-maçonarta e a· Re.; 
vo!tlção franooésa, -.,ag. 22. 

2 -:- t:.éo de Po~ch(,.,ldem,-i,ag. 311 
3 - Io'eiem, pn·~ 11-e 11eguintes,_,J, 
4. ""'_ Ibidem,. 1Jags!· · i e 661 .,_ 
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Doíll Bento Aloisi Masella, 
grande Bispo e grande Diplomata 

. ·· No dia-21 p.p., comemorou-se o ju
bileu episcopal de um grande Bispo 
e grande diplomata, da Igreja de Ro' 

· ma e do governo da Santa Sê Al)OS· 
tolica: - D. Bento Aloisi Maselia~ 
· A data, em sua significação ecle
siastica, está em Intima correlação 
. com os fastos- mais importantes da 
historia. do .proprio .organismo vivo 
que representa, objetivamente o go

' verno pontificio; o que não obsta, en
tretanto, a que, ele maneira especial 
seja _um fato privativamente auspi: 
cioso para. as nações que mais de 
perto· têm estado ligadas ao lnclito 
'Prelado em seus vinte e cinco anos 
de vida ·episcopal ~ a Italia e o 
llrasil. 

· • 'Deve-se alargar o ambito da ação 
• construtora do fino diplomata a Por

tugal · e ao Chile, onde tambem ser
viu Monsenhor Masella no primeiro 
por inspiração, do Santo' Padre Pio x: 
depois de te-lo tido algum· tempo na 
Secretaria de Estado do Vaticano, e 
no outro, já escolhido pela visão vo
liUca de Sua Santidade Bento XV, o 

: :grande Papa -da grande gúerra. 
Hosanah, pois, lhe. seja, neste dia 

que; sendo da Igreja, é tambem, e de 
· m~neira muito especial, dos povos e 
governos que têm tid_o na pessoa, _por 
:rnúitos titulos venera4a, do brillrnn
te Delegado do Sumo Pontlfice em 
terras do Continente Americano, um 
dos seus . melhores servidores em 
Cl'isto, em Sua · doutrina e em Sua 
civilização. Justa, é, assim, a reve-
1·encia filial e a admiração sincera e 
;,:espeitósa_ que lhe tributam, ao en
sejo de suas bodas de prata os cato
lico's de quatro nações, exalçando em 
.admlravel preito de 'gratidão às suas 
altas virtudes cristãs, ao par de seus 
!Predicados invulgares de cultura re
ligiosa. e profana, que, inegavelmen
te· fazem de· Monsenhor lVIasella um 
p~rreito e completo servidor da San• 

,.ta Sé. 
·, Tais· homenagens. têm maior sig
nificação, ainda, porque, partidas de 
,povos irmãos e amigos de dois con· 
tinentes que, em torno de sua egre· 
gia personalidade, com0 Principe da 
Igreja, e como diplomata de. aguda e 
atilada visão, mais e melhor se têm 
aproximado de Cristo e da Santa 
·igreja, 

Mais de dezessete anos. de efetivo 
exercício .de suas altas funções no 
llrasil se contam por outros tantos 
anos de bons e inestimaveis serviços 
il}restados à causa da. Igreja, que é a 
propria causa da maior das nações 
catolicas numericamente comparada 
com as demais nações catolicas 
do mundo, nesta oportunidade. A 
modestia natural do proprio tempe-
1·amento não Ih!! pode encobrir a ação 
eficiente e continua, equ1librada e 
bdlhante, construtora, edificante, 
abrangendo o pais inteiro da sua ca
:Pital ao mais longínquo, ~ertão, obra 
.clal'ivldente, ·p~sàdiL,, ~edi,tad!l, fruto 
<le. pro~undas Iucubràçõei:t ·e· realizada 
com fé; obra .que os -brisileiros pre
cisam .de conhecer bem pára melhor 
qul!i·er e amar o i;eu :grande autor. 
Peia Pl'.~>pria essencia do seu elevado, 
quão difícil e espinhoso cargo;" exer; 
cido com tanta discreção quanto 
acêl'to incomuns, o der.ano do nosso 
corpo diploiilatico se criou um halo 
de simpatia, admiração e respeito, em 
torno da sua .. pessoa, que abránge 
todo o ano mundo carioca, ao lado, 
:igualmente, d~ todas as cl_asses re-
4igiosas e profanas da· sociedade. 
· Homem dotado de alto descortino 
JJolitico, é um _conhecedor profundo 
de' todos :os nossos problemas socio
l"eligiosos. E não só os do Rio de J a
neiro, qut já ó tem como pessoa in
tegrante -dà propria sociedade cario
ca; mas os :de todo o pais, a que co-
11hece,.,admlra e quer bem, o qual, 
(Por sua vez, tambem o c_onhece, ad-
·niira e ama. · 

· Nascido em Pontecorvo. na Italia, 
D: Bento ·Aloi'si Màsella estudou pre,, 
J)aratorios no famoso Colegio Caprà, 
nica, em Roma, após ó que cursou 
com grànde brilho a. Academia._ ponti
fícia, onde foi contemporaneo ele al
guns hoje notaveis Prelados brasi-
leiros.· . '-

Sagrado Présbitero em 3 de junho 
de·,.1902 logo etn 1905 passou a ser
vir na 'secretaria· de mstado elo Va
ticano, de onde pouco depo:s, !'lll 

1908, o Santo Padre Pto. X o enviou 
para Lisboa como Secretario da Nun
ciatura.' AI começou ,o futuro. Prela
do· .e Nuncio a dar mostras de seus 

, -dons divinatorios, qualidade preci
!l)Ua- oara uma e outra funções, o An· 
tistite e o, diplomata. 

Fol por ocasião dos grandes acon
tecimento:i · de que resultaram a que
da da monarquia e a implantação ºª 
Republica em Pot'tngal. Por um l:in
gular imprevistOl estavii.m ausentes 
de Lisboa, naquelà ocasião, o Nun
cio, Monsenhor Tonti, e tambem o 
auditor da importante embaixada 
pontif!cia .ali, do que resultou fica-
1·em em mãos e sobre os ombros do 

· jovem secretarfo, o então Padre :'Ih· 
_seJla., todas·,as ·grandes responsabili· 
<lades·da Nunciatura rlnrante á crise 
1nais .grave por que tem passado na 
:sua longa existencia, a gloriosa na
~ão lusa. 

;' De como se houve o então jovem 
<liplomata, com _poucos anos de sa
cerdocio, não mais de cinco de tiro
cil'lio diplomatico e que, apenas aca
lJata de chegar ao seu primeiro pos
to ·'da carreira. depois de breve, pp,r
manencia na Secretaria de Estado. 
<li-lo a sequencia e rapide2: ,de sua 
ascençii.O - auditor de Nunciatura 
em 1914, e, ldgo depois escolhido pa-
1·a servir como Nuncfo · Apostolico no 
Chlle,· já . então, repito, pela aguda 
visã-0 politlcà ·do Santo Padre Ben' 
to _XY; cuja historia de grandes ser-. 
v:ços à Igreja e. à humanidade, a meu 

· ver, alnrla está para ser feita; como 
merece o grande e saudoso Pontif!<:e. 

· Ainda por escolha de Bento X.V. 
1·ecebe das mãos do Emo. Cardial 
Gasparri a· sagração episcopal em 21 
de idezembro de 1919. eremericle que 
h_oje é,. igualmente, e_ festivamenle. 
comemoraria em narlA menos de qua 
tro\ grandes nações calolica~, filhas 
diletas da Igreja de Cl'islo . FJ11ma.e-
1·emc :a;; !lla:_§ µ_!Ua. l"i~Z ;_ ~lali<l> 11;.ia 

Xavie( :de Oliveira 
terra natal; Chile, onde ainda hoje 
goza de incontestavel prestigio na 
gratidão do govérno e do póvo da no• 
bre nação andina; Portugal onde 
o não esqueceram a Republi~a, que 
ele viu nascer sem lhe criar nenhum 
obic,e às velhas e 3i01istosas -relações 
com Homa, e o povo devoto de Nos• 
sa Senhora de Fatima, cujas mila
grosas aparições tiveram inicio quan• 
do ainda ali vivia o antigo secreta-
1·io de Monsenhor Tonti; e finalmen
te o Brasil, que tem a ventura. de 
agasalha-lo durante quasi metade de 
sua carreira diplomatica e mais de 
dois terços de sua vida episcopal." 

Sem mais voltar à sua destacaua 
atuaç~o em Lisboa; na aurora de sua 
carreira, é de justiça, entretanto 
pôr-se de manifesto a sua fulguran: 
te ação politico-diplomatica em San
tiago, É sabido quão importante e 
intensa tem sido a política interna e 
externa <lo Chile durante este ulti· 
mo quarto ile s~culo, projetando-se 
na Em·opa, principalmente na Li.ga 
das Nações, com a grande figura de 
diplomata e de internacionalista, que 
foi o sr. Agustin Edwards e na vida 
administratiYa da nação' com ésse 
invulgar tipo de politico e estadista 
verdadeiramente democrata, que foi 
o presidente Alessandrl, inegavel
mente, u:n dos maiores vultos· do coi;i
tinente. 

Ao par disso, a grande massa ove
raria da pequena nação, evoluindo 
para a esquerda moderada no senti· 
do de Alessandri, e, não raro, um· e 
outro chocando-se com a direita en
carnada no governo forte do co1'.onel 
!banes, tudo isso criou no Chile, para 
a Diplomacia, uma situação singular. 

Um p~rlamento de homens cul,os, 
uma imprensa das mais adiantadas 
do Continente, um exercito centrali-. 
za<lor de energias politicas e um ai
.to sentido impresso à sua diplomacia 
ativa, do que resultou o grande bri
lho que teve a Quinta Conferencia 
Internacional Amerjcaua, ali réunida 
em 1923; tudo . concorreu para que 
se formasse um ambiente de trepida
ção durante toda a permanencia <10 
Monsenhor i\iasella na chefia aa · 
Nuncia"tura de Santiago. Cuiminou 
sua atuação ali com a gravíssima 
questão da separação da Igreja do 
Estado,· obra-prima de sua sabedoria 
politica e de seus profundos conhe
c!D·entos eclesiasticos, que, com a 
aprovação integral, mereceu ·os mais 
francos louvores do Sumo Pontifice; 
e, por este, como pelos homens de 
alta cultura política do Chile, é apon
tada como . modelar em seu .genero. 

Depois disso, na visão de predesti- · 
nado de Pio XI. D. Bento Aloisi Ma
sela ei'a o honiem indicado para a 
Nunciatura do Hio de Janeiro, na 
presclencia dos grandes aconteci· 
mentos · que aqui se deveriam desenro
lar, a contar de 1930. E na verdade, 
por suas qualidades fundamentais de 
Bispo e de diplomata, S .. Exéla. 
Revma tem estado à altura elo posto 
elevado que vem ocupando durante a 
maior crise social e polltica por qÚe 
tem passado o pais, desde o advento 
da Republica, · 

Homem de oração e de estudos, é, 
por isso mesmo, homem de ação 
equilibrada e segura. Arguto e dis
creto, mas observador · profundo e 
constante dos fenomenos socio-poÜ· 
ticos que, di; perto ou de longe, \JOS· 

sam vir a ter reflexos maiores ou 
menores na vida 1·eligiosa das ·na
ções a que é mandado servir, Monse
nhor l\lasella se tem revelado o ho
mem providencial para as situações 
que o Brasil, tem atravessado, algu
mas das quais bem dentro, no ama
go da sua esfera de ação, qual a que 
foi decorrente da atividade polltica 
dos catolicos brasileiros, por ·.ocasião 
e logo apôs a reunião ela Assembléia 
Nacional Constituinte de 1933-1934. 
A rapida. evolução política . experi· 
meutada pela nação, a coutar da 
Revolução de 30, orientou-a, feliz• 
meu•.e, para as questões sociais. qne; 
desde então, formaram o Ie:t-motif 
da ac!minist1·ação do governo central. 
E com a influencia da Liga El•~i- · 
torai Catolica, aparentemente ot'ien· 
tada pelo nosso Laicato, e a ductili, 
dade e poder de adaptação do chefe 
civil da Revolução, as Encíclicas -
Rerum Novarum - e - Quadragesl
mo Anno - que, a seu tempo, indica
ram o sentido e a orientação da hu• 
manidade dentro da doutrina de Cr.i.s· 
to, marcaram, tambem, o sentl40 e 
a orientação socio-politica d-o Brasil· 
naquele curto periodo de sua viela 
verdai.eiramente democrata. Nem 
se apercebeu alguem que sua nova 
carta politica, votada por uma As
sembléia legitimamente eleita, repre
sentando a vontade expressa da· 
maioria do povo brasileiro, se inter
penetrara no sentido cristão da nos
sa propria civilização, respeitada, as
sim. a historia, a tradição, os ansei<Js 
e a educação da quase totalidade da 
nação. 

Discreto e arguto, em seu retiro vo
luntal'io, orando e pensando, mas 
agindo tambem, com eqnilibri0 e se
gurança, Monsenhor Masella . apenas 
via e sentia o Est.fdo Brasileiro, ca
da vez mais perto do Estado Ponti
fício. 

E continua criando os elos de$sa 
grande cadeia ·que ligo. a Santa Sé· n 
todos os povos cristãos em todo o 
globo: os, Bispados e as Prelazias 
Apostolicas. . , . 

Nada menos de 27 e1Úfdades ecle
siasticas criou S. Excia. no Brasil, 
desrle que aqui foi bem vindo em 
1927. Vale a pena citar-lhes os no-
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mes - é a obra maior de S. Excia.: 
previdente em seus intuitos, edlfi· 
cante em seus efeitos, construtora n,a 
Provria organização, sabia em sua 
distribuição, patriotica em sua co· 
opera!;ão, nacionalista ·em sua. orien
tação geogi•afiêa, bem -brasileira. em 

. sua perfeita unidade espiritual e le-
gitimamente cristã em suas. finalida-
des divinas.·· · · 

· Obra de um estadista que, se bra• 
sileiro !ôra; não a. teria. realizado: co:u 
maior antevlsão ·patrlotica, nem me· 
lhor -p1·esclencia de . sua valia para. 
a pr<1pria formação da nacionalidade . 
Sempre a , Cruz ·marchando a.diante 
dê n 5s, desde a cerimonia do Moll• 
te Pascoal; qüando foi pela primeira.· 
vez erguida com a sua grande ma-
jestade so~erana! , · 

Os Bispados de Amargosa, Bon
fim, Assis, Ca.lcó, Caxias 'do Mara, 
nhão, Caxias do Rio .Grande do Sul; 
,Jabotléabal; Lorena, Mossoi-c\ Olivei• 
ra, Limoeiro, Leopoldina,. Rio Pre
to, . Piracicaba; e as P1·el11.z.ias de 
Guamá, l\laraj6, Rio Branco, XinglÍ, 
Juruá, · Dianiantino; Chapada, quaja• 
ramirim, Paracàtú, Jataf, Palmas, va
caria. e Pinheiro, são bem a coroa. ele 
7 diamantes do melhor 'quHate com 
que o Brasjl, neste <lia, cinge 
a froate gloriosa do. seu grande Nun
cio. São eles as fortalezas da }fé e . 
os ·baluartes dll. civilização cristã com 
que D.· Bento Aloisi Masella aqUj !!e 
armou cavaleiro para o bom combate 
que co11tinu_a a pelejar. 

Gloria lhe seja! 
Por um Bras.ll maior e meihor cer

tamente, seu trabalho merece . uni 
qualificativo de exceção de .todos 11õs 
brnsileiros, éatolicos ou . não. · 

Seguindo a eles, ou os precedeildo 
em muitos casos, Monsenhor· Masel· 
la vai levando a sua' preseu·ça ·pes• 
soal. a toda p~rte, onde· quer que- se . 
taça mister. a:. sua. ação direta, por 
bem da obra. de Deus, a que· someJJ· 
te tem consagrado o seu coração bem 
fonnado; a suà inteligencia . prlvile• 
giada; a. sua cultura· vasta. e' o_nim·o·; 
da~: religiosa. e profaná e, . sobretudo, 
os seus predicados _de· homem de :f.ls· 
tado, todo votado para o setor qüe 
lhe incumbe servir. 

Para mais e melhor avaliàr essas 
suas qualidades precipuas, decorren
tes da- propria' Intuição que tem :dos 
'Problemas soclo-politicQs ligados ~ 
ação da Igreja, em ·qualquer parte, 
bastará ·tazer-se um -éstudo da -geo
grafia humana e dás condições soclo• 
·economicas da·s regiões' ém que cen~ . 
\tralizoti as 27 entidades eclesiasti· 
cas com que já dotou o Brasil de_sde · 
que assuriliu a chefia da Nunciàtu!'a 
Apostolica do, Ri()' ·d·e Janeiro. Não 
se perca de· ·vistâ o, que .representa 
·para o progresso e para a civiliza, 
ção ele um povo e: de uma ··região a 
criação de uma de.SSM cabeças do 
g_rande corpo . da: Igreja, onde quer 
que seja localizada .. 

Atenha-se, ademais, que não deve· 
falhar ..;.. e nunca falhàram os de D. 
Masella' - ém qualquer dos seus ai· 
tos objetivos 'cristãos. Sob fodos os 
pontos de .vista por que se)a encarâ~ · 
do - religioso, economicó,. educaç'.o-
11al, oivilizadór, enfim - dentro da 
doutrina ele Cristo; em toclos ós m'.11· 
tiplos e variados aspectos _por que 
seja visto e examinado, desde as ,suas 
condições de vida.· propria, :que -lhe 
não ppdem dei:xar": de ser Inerentes, 
até à escolha do homem · que llle de· 
va presidir . os destinos; 'lmprimir
lhe o proprio. sentido, exhiteuc!al e 
aliceriiar-lh.e à'''1>âse· inicial em · .. n1ol~ · 
des tais que· jamais possa· fa'.ltar à.s 
suas _nobres, eleva.da&1e/divluas tjna: 
lidades; um . Bispado reclama de 
quem tem a. resp·ousabil!dàde · de sua 
c1'iação qualidades supremas de . so
ciologo, de economista,· de polltiéo r,o 
alto· s~ntido · do . v·oca bulo; se1u esq úe-· 
cer ôs µois .· prlm~lais, dá )>roprla 
carreira eclesia!'ltica, no <lif~cil .ramo 
da diplomacia. do Vaticano. 

E é, certamente, tendo em a.lto . 
apreço tudo iisso, Prevendo pelo e1:11 
tudo, conc'luindu pela .. expérienoia. e
sempre acertando- pela· proprla' intui
ção, que D. Aloisi' Masella ·nunca ia. 
lhou: nem aqui nem .alhut'.es. 

E não falhará, :jainais ! 
Para tat)to, e em primeiro Jµgar,

·repito, é homem de oração e llori1em 
de estudos seriós, ·em que· baiieia a 
s'1a ação de · verdadeiro homem de' 
Es.tado, no vasto campo;_que ·.ab1·ange 
o seu governo .espiritual sobre -uma 
centena de Antistites i·einantes; ine, 
tade dos quais já eleitos sob \1 i_me· 
diata inspiração de S. Excia: Revma. 

Depois, . e como· um complemento 
dessas suas .qualidades de' arguto ob· 
servador .·dos nossos.: homens e 'das 
nossas cousas, D. · Masella, sem1we

. se faz 'presente em todos os setores 
de sua imen.sa jurisdição· ecleslastí-. 
cá, através de três._ 1,11qvimentos r,ell
giosos em que· àssenta; vrincipalme11, 
tP, a sua Ação Catolicá. entre riós: a 
obra elos Semi!larlos, como· base . de 
alta cultura r.eligiosa; a' . obta· da 
Propagação da Fé, em que põe o llln· 
ximo do seu empenho. e_ por que se 
Interessa· diretamente; e a ob._ra das 
l\Iissões. alto -serviço que vem pres: 
tando ao Brasil · inteiro, e e11{. que 
co11seguit1 i11teressar, .direta e pes
soalme1ite, . o proprio · Santo . pa_dre 

. Pio XII. Longo seria estudar, uma 
por uma, todas as fases .da.· V'ida é da 
obra . do· gratl'de Nuncio, o· virtuoso, 
h\teligent.e; culto e diligente interme
diario entre o governo· do Sumo Pon
tifico e o governo dó Brasil,· dui·ante. 
estas duas uJthnas decadas. · 

,Fixo-me, apenas; e. para terminar·· 
em mais uma,. de super-excelsa sigui· 
ficação, assim para o Brasil como 
J)ara· a Santa Sé Apostolica: a·. com
J)leta cooperação que vai existindo, e 
cada vez mais, entre a Igreja e o Es
tado expressa em- nossa propria cal'· 
ta politica. - a educai;;ão religiosa 
nas escolas, .a;.admissão dos Sacerdo
tes catolicos como -parte11 integrantes 
de nossas Forças Armacl'as e indisso
lubilidade do casamento civil - o que 
significa a santificação da Jamil!à 
com a proibição .do divorcio aó. vin
culo matrimonial - e essa, cada vez 
maior. e mais .significativa colabora
ção que 0 , atuafgoverno da 'Republi· 
ca vem pr'estando às instituições re
ligiosas de fins educativos ·e assisten
ciais Obl'à CUJO .alcance 'não Se pode• 
rá n;edir apressadamente. 

Em sua Carta-Saudação .'ao povo 
paulistai faz poucos dias, eséreyia o 
grande, Metl'opolita da pauUcéia., . S. 
Excia. Revma. D. Carlos· Carmelo: · 

"Nunca a· nossa patria··'teve outro 
embaixador da' Santa Sé que tão·. in
tensiva e extensivamente haja traba: 
Jhado. para Deus, conto o Exmo. Sr. 
D.. Bento Aloisi Masella- junto da 
Igreja e do. Estado.-.• ,i . ' 

~! !ill!!file~!~~ ~ .!ll!!~)llª ªutpti~-ª' 

DEGIONARIO 

NAS DôRES REUJATICAS 
em suas torturatites . formas. o· unico tratamento . é limpar o 
~angue das impurezas e venenos. herdad9s ou contraídos. Os 
tratamentos externos ·são fouteis atuam· de momento, recru• 
descendo o mal depois, . com .maior violencia. 

Pafa um tratamento completo,· de consolidação, poder g-o-
zar· saud·e, ter energia, evitando recaidas, 'en.contrará., no. ; · 

c~,là~ni!!JtfJ, 
> ·- • 

um efica1: auxiliar no tratamento da Sifilis, que, por sua for-· 
mula tri-iodada á base de vegetais, . depuradores e tonicos, de 
rapidos efeitos; récuperará a saude e bem estar. 

Ouça seu médico que acolherá bem sua resolução. Principie 
usar; hojé mesmo,· o "_GALEN'OGAL", que tem sua reputa-
ção na voz do povo; . . 
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FEDERACÃO MARIANA FF.MININA 
ltETlRO DURA~TE O CARN.AVAL 

DéseJandó p~porcionar a tOdas as Fi• · 
lhas de Maria., · ciue não putleram fazer 
retiro · .esp!ritua.l . com a · proprla · · Pia 
União,. tres dias ile meditação e reco
lhimento para.· renovação· 'de sua coii
cienoia, no . .sentido . de prógresso, no cà.
minho dÍl; perfeição; · a. Federação Ma~ 
ria!JA FeminLai promoverá ·'.retiros re
cluic.!!', durante o càrnaval, ein variós 
in~'rn(ttoÍi" da. capital. Sendo disposi
ção'.. esta.tutarla: a. pratica. · do retiro es
plritua1; · peixa. de cumpr~· seu_ dever. de 
:Filha. de .. ~arta. , a. associa.da que não 
Mt'iiclpár · <iew?s santos exerc1cios, uma 
ve:i 'por ano. . , 

A Diretoria ·. da Federação está sollci
tando· ·das· sras. 'Presidentes. de ·PI.as 
Uniões úin trabalho de aconselhamento 
indtvldual, a-fim-de· que nem uma. Fi
lha. • de Maria, 'sem . motivo justificado, 
deixe 'de fazer o santo Retiro, ·, 
CONCENTRAÇAO, EM SÃO CAETANO 

ReàUza-se; no dia. ~í de ja.neiro, em 
Santo · André, uma. grande concentração, 
para se comemorar, condigna.mente, o 
25.o · )tnive·rsar!o' d.li . fundação. da Pia 
União loca[ Àlem dà missà. e comunllão 
geral das Filhas de Maria, haverá' uma 
a.s.semblela geral :e Uni.a.· festa. aitistlcà, 
desenvoivendo-se ·esse programa, pela· 
manhã e 'à tarde. · 

MISSA POR JN'TENÇiiO DE- D. JOSt 
. GASl'AR . " 

A l"ederáção fará· celebrar, no, proxi
Ill(I dia 7 de janeiro, missa por -intenção 
do saudoso P. José Gl.!Spar de Afome
ci\. e, Silva. Essé a.to de religião. e cari
dade· que· comemorará. a d&ta _nata!lcia 
(lo pranteado Arcebispo rea.uzar-se-á, às 
9 horas, · na. · c1•lpt11.;, EstãO sendo éonvi
dadas as ·Filhas de uaria, espé~e.11do-se 

· o· 'êômpareclmento de representantes de 
todas as• :Pia.s Uniões. · 

QUESTJONARIO-RELATORIO 

Na. ultima. reunião, realizada, · na. . CU• 
ria·· foram dlstribuidos os questionarios 
anuais que, em sua. nova fonnula, ofe·

' recem dados utels não só para.·o- rei&• 
torio. da Federação, çomo para. o das 
Pías ·uniões. Essas folhas devem ser de• 
volvlclas até_ 31 de. janeiro. 

MOVIMENTO· MARIA~O EM 'MARILIA 

A Pia. União· da ,Paroquia ·de Sto. An.: 
tonit>, em Marllia, ·-co11flada ao zelo·'do 
Revmo. Pe. José· ·Fortunato da Silva 
Rainos está, êm ·, pleno florescimento 
acompanhando, ·assim, a vida; espiritual · 
da · jovem cidade da. Alta Paull.5tà, o 
cxtraordinarfo· progre.s.so material que lá 
se verifica.. Inforina-11os · o Revmo. 'Pa~ 
l'OCO que, precedida. de , solene novena. 
reaHzou-se este ano, com, grândé pomp!J, 
a festa. da Imaculada. Conceição, pro
movida pela Piá UniãÕ e· pela Congre
gação Mariana; Durante . a · novena a. 
imagem .do Nossa. Senhora, Aparecida. foi' 
léva,da em procissão ·às cáSás da.ll fa!Í'JI·-

. lias cató.llcas da. Paroquia; com grande 
acompanhamento de fieis. No domingo 
dentro da Novena apresentou-sé ·à Sagra.·· 
da Mésa "toda. ,it, Pia União que conta 
com, cerca.· de· ·200 moças, ó que ·re~ela 
o alto !ndlce de esplr!tualldáde . das .jo:. 
vens de· MàÍ:llla. •. Nesta Última. recepção 
ingressaram para a. 'l'ia União 40. novas 
Filhas · de Maria. · 

trm;i, solene p1·ociscão -encerrou ás co
memor.ações dá grande festa . de Nossa 
sen11ora. · que a Ig1:ejli festejá no .dia 8 
de dezel)lbro. . · 

A Pia. l1nlão ·de 'Marília, pelas suas 
· piedosas e -brilhántes. realit.àções, os cum-, 
prlmen1i0li da ·Fectcrá.ç_ão; Ma.riarui. Femi• ·· 
nina. 

JmtJDEcf EMJNINA' CATOU[A 
' :~-~, ...... _: ·t" ;_,_· .':\.:,·+·_' ,.-;-~:_· '_;.:.·..:.\..., .·• ' . . '! • : . • ,_ , • ' . . . 

VISITA 00 .SR. ARCEBISPO da. ~ _,pessoa do:. Sr .. Arcebiopo, . S. 
· METROPOLITANÓ Excia. salientou o papeLque.tem na· 

Conforme ·foi anunciado, clomingo 
ultimo a :Juventude · Femlniha, Cato· 
li.ca recebéu em sua, sede social a 

-hom·osa . '1'1sítá ·do· Sr; D. Carlos Car-
111elo de Vàsconçelos Mota, DD. Ar
cebl$po Métropolitanó' de São Paulo. 

S. ,Exc:a foi af a!V'o .de carinhosa 
mani(estação de apreço e siuÍpatia 
por parte de todos Ôs · presentes que 
1'ecebera1il ·o. Sr, Arcebispo ·sob ca-

, loros:. 11alva d.e _palmas, ao som elo 
Hino Pontifício canta~o pelas àcistas. 

E'm rapidas palavras. o S.r. Conego 
Dr. Antonio de Castro Maye11 DI): 
Assistente 'Geral dat.·A. C., fez uma 
expqsição dos trab,tlhos da Juventu
de, dâ sya 'atividade, das suas Cam
panhas passando em. seguida.. a pa-

. lavra à 'l'ice-presidente' _s1:ta. Adàlgisa 
Giordan<>, que sâudou 'em nome· lle 
toda a Juventude Feminhia, a 8. 
Excia. Revma.,. o' Sr, D. Carlos Car· 
melo de Vasco.ncelos Mota. 

Em seguida, foi executado fino pro
grama· de. arte, do· qual se encarrega-

• :i-am a.. soprano. senh0rinha Nair õe . 
Aievedo Viana e a concertista. ~e
nhorjnha Gilda Gusso. Após, na sa
la de visitas da sede, repleta de con
:vivas, procedeu-se a- inauguração do 
rétrato ele S. Excia., sendo' então en· 
toado pelo coro da Juventude o "Ecce 
Saeerdos Magnos", de, Perosi: 

'l'erminada · -0 "Ecce- Sacerdos" o 
Sr. Arcebispo· Metropolitano, agra
_décendo, fez, uma alocução aos mem; 
bros ,da J. _F. e; . 

Começou S. Excia. dizendo que era 
para. ele. um consolo :i,qtieles momen
tos roul;lados ' à obrigações lmpe1·io

. sas, _que ele passava êntre os mem
bros da A. C. Pois 'que se trataYa 
de .111.,oças que frequentemente, mes· 
mo todos os dias se aHmentavam rla 
Sagrada Eucaristia, e àssim · intensi
ficavam aquela caridade· que iam ir
radiar nos seus .. sen'lelltantes. 

Como era uma J1omenag~m presta,; 

Igreja o Bispo. 
.,4:r. o Bispo_ a: :suprema áutóridúde 

rta'-lgrda: que governa. · Sua autori: 
dade Ve!ll diretaménte de. beus. No 
pod.er de ordem não tem supérior na, 
Igreja, poi:S · que nésté particular P~.
pa· e Bispos têm o mesmo ,poder,.eo
ino. sucess9res _.dos Aüostolos. · Na 
juí·isdiçâo, tem o Bispo na ·pessoa 
do Santo Padre. um vigilante· e s11-
pel'i_or, . .,.para . felicidade. do mesmo 
B!sp.o, cujo poder, no. entanto, é pro' 
prio. · · .· ·. . · . 

·os proprios Pa1;ocos que, . em certo 
·sentido pertencem à ,hierarquia, uão 
p_assam de delegados do l3ispo Dio· 
cesano. Eles prei;am mas por dele
gação do. Bispo. . Eles· 'absolvem. e 
administram sacrame1HÓs mas com 
autorização recebida . do Bispo. 

Eis porque :se deve ao Bispo toõo 
1·espeiti::i e reverenc:a.. Não é ao in· 
dividuo que ele ·reivindica, o respeito, 
·mas- ,à autoridade que .. ele recebeu 
de Deus - · posto pelo Espírito · San
to parâ reger a Igreja - que e'Ie de-. 
ve zelar. 

Passou, em seguida S. Excia., a 
elar algm1s conselhos sobre as vir
tudes que devem distinguir a moça 
da A. C. . 

Salientou · especialmente a humil
dade. Dis$e. S. E,tch,1,. que. sem hu
mildade não haverá nenhuma outra 
virtude iilollda. Nem mesmo a fé 
po<;;sue a, pessoa se não· tiver humil
<.laci~, poi·que ,Deus não faz nada. iuu-· 
til. ôra, a' fé é dada· para a sa!V'ação 
eterna; como· esta 11.âo é possível 
sem· humildade, Deus Nosso Senhor 
não confere, a. fé. às pessoas que. não 
são humildes. · 

Deteve-se S. Excia. no' exame de· . 
talhado · do 11roúama proposto pôr 
Sua _Santidade· Pio. XI às , jovens. d_a 
A. c. Assi111, disse S, E:i.cla. que. sein hu
mildade não era, possivel , a. pureza. 
angelica; sem humildade tambem 
não era réalizavel a piedade eucarís
tica; e · a . atividade apostoiíca seria 

de ao nosso eminente Arcebispo Me-. esteril em uma pessoa enfatuada pelo 
orgulho, desprovida, ,de. humildâde. 

·tropol!tano, S. ·Excia. Revma. D. Jai- P_ro'pôs. s. Excia. cómo éxeritplo da 
· me Cámara, o supl'emo da nossa' Ar· 
quidiocese sup_rema, assim se expres· moça. da A. C. a. Nossa Sê11hora, 
sa. sobre O grande Nuncio: "D. Ben· , cuja humildade . trouxe à. Terra o 
to Aloisl .:Masellâ, a. quem no_ssa ·pa· Salvador do· Í\iundo. De fato, a ·in• 

d · · d b carnação do Verbo · só se -realizou 
tl'ia- nunc11, po era agra ecet· aatan- porque Nossa Senhora se· conféssou 
te .o. univer~al fntere~se, a· serena ilti- · 
V'idade e -a mais. carinhosa dedicação. a ,escrava,. do Senhor, ·«Ancilla Ilomi-

Nos sete anos de nosso Episcopa- ni". · Sõ c1>m esse:.sentlmento de pr-o
do; temos achado sempre todo o ·cém· funda humildade em que a mo, 
selho e amparo en1 S. Excla. 'R~vtna., ça da A, C. S/l mostra serva e <!S· 
que alia -à finura diplomatica as mais crava. do.: Senhor, o Apostolado da. 
11obres e elevadas ·qualidades de CO·' A, C •. será fecundo. 
i-ação. . · · · Ainda -nesse· sentido recomend:on 
' Ao Exmo. sr. Nuricio Apostolico a a leitura .de um pequeno opusculo 
queni muito. devemos, a nossa lm~r- • do grande, .E'apa Leão X!Il, que va,• 
redoure, gratidão e superior estim!l"· leria por todas as suas· magistráis 

Quarenta milhões de catollcos bra· Enuiclicas, a saber; "A Humilda dê". 
sllêiros bendizem O nome de s. Excia. Como. penhor. de seus votos, e lem
Revma.. nesta · data do seu jubileu brança de sua primeira yisita à sede, 
episcopal,. pelos ~randef e>inestfma- ·s. Exeia. deu. a. todo~ os presentes, 
veis servlçQS que continua prestando Sacerdotes e leigos, a Benção Pas-
a esta sua segunda pa+.ria! · torai. 

D. B'ento · Aloisi !\fase!~ - granel e Após a· alocuçãb de S. Excia., que 
Bispo, grande cllplomata e Sfande· foi entrecortada e coroada de mui• . 
bén!eitor. do Brasil t tos aplausos, foi distribuída aos pre• 
· ,Avel, · · ~. · • . ,{Çon!ll~t ~ f,ª narl!I•! 1 

São Paulo, 31 de Dezemhro âe 194-4 

M O V IM EN T O M A R I A NO 
CONGRE:CAÇÃO MARIANA DA 

· ANUNCIAÇÃO 

Corue1nórando o 18.o ll,niversario . 
de sua fundaçllo, a Congregação .\1<1,,, 
riana da Anunciação, da Paroquia de 
Santa Cec!lia, fez realizar: no dia 29 
do co1'l'.eute; às 20 ,horas, em seu sá, 
lão dei testas um -programa liteYo, 

, musicá!, que contou :-con1 o concurso 
'do "Teatro Mariano de Santa Ceei-

. 1Ia". , , 
· Reprodutimôs' abaixo · o _programa . 

que, muito bem executado, agradou 
a. truanto& estívera1u presentes à so
Ienidade ~ 

1 - .Abertura;: - Marcha de intro
dução ,pela orquestra. 

2 .:._ Saudação -- Dr. Sergio Carlet• 
-t!, presidente da Congregação. · 

3 - Parte artística ~ a) plano, 
Congregado Osvaldo Ribeiro Bueno;' 
b) canto. soprano Isabel' Bertazzoni. 
Tenores: Rodomortte Sardilli e Bo!> 
'Í'edtz.zf. ' Os acompanhamentos ao 
plano foram feitos pelo maestro 'l'o• 
biá.Perfettt · · 

Na!t" entre-&tos a- orquestra exe, 
cutou numeros do seu · repertorio. , 

NOVAS AGREGAÇõES ;,, PRIMA 
PRIMARIA ROMÂNA 

A 1 de novembro foram .agregados, 
â. Prima Primaria Ron1a1ia, mais as 
seguintes- ca, MM. do Brasil: 

mo' DE JANEIRO: - Escola Mo, 
reira· ~ C. M. de Nossa ·.Senhora da 
C,onc'liçã,e> e São Geraldo· Majélla, pa. 
ra alunos. Instituto ProfissiQÍÍal Ge· 
tulio Vàrgas - e. M. de. Nossa Se
n)!orâ 1Aparecida ~ S. José, 1)3.ra rapa, 
'2:es. Carmo da Lq:i_a - ·c. M. de Nos• 
sa Senhora do- Carmo' e{ Sto. Alberto, 
para. ·homens. 

.FORTALEZA: - Pjt'.lmacia _; C 
!I'~ de ~ossa. Senhoraf1:i Conceição_ e 
Sao Lmz Gonzaga., na Igreja: matr:z, 
para .hõmens 'e moços. 
.. FLORIANOPOLlS: - Armazem -
C. M. de Nossa· Senhora do 'Perpetuo 
Socorro e São Luiz, na Igreja ma~riz, 
para .moços. .. 

CARATINGA: ...:.. Lagofnhà- - e. 
M. de 'Nossa Senhora Mãe· do B.om 
Pastor ·e São Luiz Gonzaga, nllc· Igre
ja matriz, para .moçàs & senhoras. 
· ,pouso ALEGRE: - Extrema -
C. M, de Nossa. Senhora Apare~id·a· 
e .•••••• _ ...................... ·~, 11a 
llfatriz· de Santa. Rita; . 
· JACAREZINHO:. - Santa Maria• 

nà. - e. M. de Nossa Senhora Media-. 
nefrâ.e ..... ,;. ; .· ....•...• ;. ,.: ... , ,ua 
Igreja· matriz, para homens.: · ' 

PELOTAS: '._; -Pelotas - e. l\I. do 
Imaculado Coração de Maria e Santa 
Margarida Maria, . na Benefic.encla 
J>ortuguesa, 'Para··moças. .. .' 
. ·· PRELAZIA DE FALMAS:. -,- Pal• 
'mas ..:.. e.: M. de Nossà· Senhora Apa-
1·ecida e São Pascoal Bàllão, no Con
vento Frànciscano, ·))ara homens: 

RIO :PRETO (São Paulo): - Ge
neral ·saígado ,.... e. M. ,de ·Nossa Se· 
nhora, Aparecida. e São Benedito, na 
Igreja -.míiti·iz, para moças. · · 

EN~INO RE'L!GIOSO NO RIO 
DE JANEIFIO 

· O Exmo. Sr. D. Jaime . de Barros 
C!l,mai-a. ill<lu~bju a Federação· Ma
riana de· fort1ecer-·.prof~ssores;'dé Re- · 
Jigião _-para os -Institutos dê .Assisten
cia aos -Menotes na Capital. · S, '·Excia, 
toi pes$Oalmente com_ um grupo de 
Congregados est.abelecer · as ,· basel;l "-: 
do!! cursos no "Iíls'titutó' Proflssfoual 
15 t:Iê Novembro" e quis que o mes• 
m0 se fizesse na "Escola. 7 de Se
tembro" dó "Serviço de Assistencia 
a 'Menores". ,. . 

,As CC. MM.· de- Nossa Senhora, das 
Vitorias e ,Nossa Sénhora do ·Bom 
Consellló continltam seu .trabalho 
profiéuo no ~·Parque Proletario'1 ·da 
Gavea.' Durante a semana os Con• 
gr'!lgados ensi_11am o catecisino, à noi
te; e, . aps .,Jómingos,' -já se celebram 
du.as . :r.nssas, ajudadas pelos· Con
gregados; havendo um grupo'· encar• 
regado· de explicar. 

Círculo Vicentino, de São Francisco+ · 
Ao todo ,uns 400, marianos. 

l!'oi o seguinte o programa: 
l\lissa solene cantada pel.as Filhas 

de Maria .\le Gnarai:nirim e coro \'i• 
_centlno de São Francisco. Sessão 
magna. Revmo, Padre João Ad'al)1s. 
Vigario, abre a sessão, diz a finali• 
dade da. ~.esma e empossa a Pl'imei• 

· ra diretoria efetiva da C. M. Estrela; 
do l\Iar, -de Gnaramirim. Fálou de• 
ll0is .. o presidente da Federação ma
riana da, Diocese. Saudou os Cro1• 
gregados de Guaramirím, em bela; 

.· oração, o t,residente do Circulo Vi• 
ceutino dô São li'rancisco. DesenV'ol• 
veu a seguir a sua conferencia, para; 
a qual fôra especialmente convidado, 
o Revmo. Padre Mar~os Ra,chort, pro• 
.fe~sor do Seminario · de Corupá. 

Churrasco, .café. doces, etc., servi• 
dos pelas .Filha!! de Mai-!a no palio 
da Jg1·eja. Às 16 horas jogo de fu• 
tebol. · · • 

Na estação · ferrovlaria, euq1,1anto 
se esperava o comboio que levaria ' 
de volta a seus lares os visitante; <Is 
Join".illê e São· Francisco, depoi~ de 
alguns cantos, o Revmo, Padre l\f$1'• 
cos Rachort falou ·ainda, enlevandi;> ~ 
animando. 

JOÃO PESSOA 

Cçn1f(lrme dados fornecidos pela 
rev·ista "Salve Maria" (junho 194-0; 
a C. M; do Ginasio Pio X, do"s Irs. 
Maristas, conipletou a 31 de maio 
um !,lllo de existéncia. Tal aconteci-

. rnento foi sole~1i2:ado com. comen1.ora• 
ções à altura da grand& efemeride. 

Foi a 31 de maio de 1943 que os 1& 
Congregados fundadores foram admi• 
._tidos como aspirantes, e . a 14 ila 
agosto, dépOis de um tríduo de co• 
muuhões é sacrificios; receberam a: 
fita. de Congregados.,, Nesse. dia mai~ 
8 ·candidatos âim'ientara111 as ·rneiras 
mari~nas;' Alem do· programa inter. 
no, constando de formação intelec
tual e moral, proc:urou a Congrega,. 
ção desenvolv·er um programa, social, 
anm de abrir,- em futuro proximo1 
vastos campos .ao apostolado extel'~ 
no;, Assim, a °29 de agosto, visitara; 
a C. M. de Nossa Senhora das Ne
ves, na Matriz de Lourde15, estreita~· 
do os. laços de. solidariedii.de as duas 
CC. Visando ·a· maior união·. com a; 
Hierarquia e perfeita sti:bmissão aos 
Sup_eriores, ·a Congregação fez .a. 12 
de setembro a primeira visita oficial 
ao ,Sr. Arcebispo Metropolitano, e a 
22 ao Padre' Vigario . da Sé, a cuja 
Paroquia pertence o Ginasio; · promo, 

·-veu um triduo de orações . e c·omu• 
n'hões pelo _Santo Padre, terminando 
pela "Hora Santa", na vespera· da 
primeira) 6.a feira de outubro. . Pre• 
P,arou-se par.a a festa de Cristê>. Rei 
por uma novena, terminada:,. pela 
"Hora Santa" na vespera. da. festa,, 

· Tomou parte nas solenidades . promo, 
vidas a 14 de, nóvembro · pela Con
gt·egação das Neves, com .a romaria . 
ao monumento da Virgem, na praça 
D. Ulrico. · No fim do ano, -trinta Ma· 
rianos fizeram o Retiro fechado no 
Pr.edio do Seminario, sob a dir~çãa 
de . Frei Lucio; · O. F. M. · Para 
o . dia mundial do Congregado, a 14 
de maio dest~ ·ano, a àongregação 
tomo11 .a si a propaganda ,das soleni
dades, _ se~ sJgnificado :e ob3etiV(k: 

PORTO ALEGRE 

Tem· sido bastante ativa a vida <lai 
Ce>;ngregações no d~rorrei; 4o ~O,,i'.fCll• 
te ano. Em cada dia .da· semanif·<:o-: 
mungaram os mai·iano.s de uma aula. 
Para . co~_trolar esse. md'vimento de 
comunhõ(s perpetuas e mesnfó · para 
vi_giar ácerca de assuntos gerais, éa
d~ classe tem C) seu· eelado1·. 

Dois Departamentos, ô de Vida, Es.' 
_piritual e. o de Imprensa e Propagan• 
da, imprimem um energico impulso 
à vida da· Con1J;tegação. São levadas 
-a efeito . intensas campanhas para; 
que os. -colegiais façam Retiros Es• 
J.Jirituàis; tendo em.· 5 de no.vem!Jro 
começado o 4.o do corrente ano. Fim 
cada reunião um mariano lê um tra.-

CONCENTRAÇÃO. MAFtlANA 
OBIDOS' 

EM · balho de sua lavra sobre assunto ele 
. vida espiritual. Realiza-se um niovi, 
mento de· formação de acolitos com 

A 23 de julho realizou-se ,a Segnn
da . Concentração Mariana das Con
gregações · do Baixç. Amazonas; na 
cidade ·-ae-.'Obidos, tendo.· resultado 
dessa. assembléia frutos praticos pa, 
ra. a vida mariana dos partlclpantel!, 
As teses; que· foram defendidas nes, 
sa ocasiii,o, ,obedeceram-:ao tema· ge,. 
ral: "A Igreja Catolicà, _coluna ,e 
mestra da Verdade". · Os trabalhos 
fora1ll- assim apresentados: 

l - . Que v-em a ser 1greja CatoJi. 
ca? - por um mariano de Santarem 

2 -'-- Pc,rque amó a Igreja Catolica 1 -
"-'. por um mariano .de Alenquer. 

3 - ,Que. idéia faço da dignidade 
da ação. sacerdotal? - por um ma
riano .oriximinense. 

4 ,.... Porque jurei fidelidatle à Jgre, 
Ja? - por.um mariano de·Obldos~ 

Terminada à'.sessão soiene, em des, 
file as ,,CC. -MM. percorreram· as· ruas 
da cidáde com suas respectivas ban. 
d eiras, numa. demonstração, eloq~en, 
te de:seu garboso efetivo de soldàdos 
<le Maria e ·batalhadores .~estemldos 
da Igreja,; À 19 hot-às; na !,;reja ma
triz, depois da ladainha.·. solene, foi 
pronuncf;i,do o "Juramento ·do Ma· 
'1·iano•\ terminando com ·a' bençãci do 
Sautissimo Sacramento,, 

BARRA DO PlRAt 

A Congregação de Resende teu1 
sido yfsifada · por diversos cadetes 
marianos ·da Escola. Militar, que es
tão • empenhados em fundar Iio seu 
e·stàb_elecimento · uma C. M. No en• 
íii.11to,· os Marianos da Escola man• 
têm-sA em contacto com os seus -ir• 
mãos de, fita azul, tendo-os convidado 
a. . Congregação local a tomar parte· 
nos seus atos ·até se concretizar 
aquela idéia. 

CONCENTRAÇÃO MARIANA 
. GUARAMIRIM 

(Dio~ese de Jolnville)" 

1 

~M 

Houve a 2 de setembro em Guara~ 
mirlrri (ex7Bananal),_uma pequena con

. centração. mariana, para. empnssar a 
prtmelra. diretoria. efetiva da Con· 
gregação local.' · 

Compareceram·. em numero regulár 
as CC. MM: de Nossa Senhora do Ro• 
·sado. e Nossa Senhora do Sa-.;rado 
Cora9ão, de Joinv!Ile, bem como a 
Ç, .M,: No.ssa ~cfra da. Orasa e o 

suéesso animador. · ' 
· O, numer-0 .de marianos cresce cons• 

tantemente, tendo _sido recebidos .es• 
·te. áno 17 congregados e 31 '.candi•' 
,datos .. 

'O. Diretor é o Revmo. Pé. Jos~ 
Breitenbach e o assistente o Revmo .: 
Irmão Gela,sio;' · • 
.. _Pod&se afirmar, com. plena certe~, 
·za, que a Congregação é uma força 
.d~nt~~ do Colegio, . uma força ·ativa, 
d;rigmdo os jovens rosarianos no 
bom caminho e praticando um pi•o, 
ficuo :apostolado. · · 

\ 

.(Da. "Estrela. do Mar"), 

1
,e.tiRE.Lfl'ÕJ. ~ 1 
mttl'ãGHAeCAFÊ · i 
'.iáodernos, elegantes. •• 
tetn desenhos originai& 
1t1acionais e extrangeiros, 
!l'odem ,or adqul,tdo, · 
'lam6dm ,rm 10 paga• 
t1aen10, pelo "Plano_ SuaH". 

,, 
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EVANGELHO 

Bôa Fé 
DOMINGO INFRA OITAVA 00 SANTO NATAL 

( S, Lucas, 2, 33-40) 
1 

,uquele tempo, o pai e a mãe de Jesus estavam admirados do .. que se di
:z:ia a respeito do menino. E abençõou-os Simeão, e disse à Maria, sua mãe: 
Els que foi este posto para ruina e ressurreição de muitos em Israel, e como 
sinal de contradição. E uma espada transpassará tua· alma, para que, se mani
festem os pensamentos de muitos corações. -- Havia: _tambéín uma profetiza 
chamada Ana, filha de Fanuel, da tribu de Aser, que Já estava multo adian• 
tada em anos,. e vivera sete anos com seu marido desde a s.ua virgindade.' 
Tendo fica1:lo viuva até a idade de oitenta e quatro anos, não se afastava do 
templo, onde servia a Deus, de dia e de noite com jejuns e orações, Chegando 
tambem ela na mesma ocasião, louvava ao Senhor, e falava· do· Menino a to· 
dos .os que esperavam a redenção de Israel. Depois que José e Maria fizeram 
tudó o q1,1e prescrevia a Lei do Senhor, voltaram à Galil&ia, e foram para a 
ci_dade. de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia che_io de sabedoria; e a 
graça de Deu:. estava çom ele, 

COM_ENTARIO 

'.'I<'oi· este posto para ruína e res· 
~urrelçã0 de muitos". É sabido que 
nas S,i.gradas !J;scrituras. ·esta expres· 
são "para" não tem sempre a mesma 
força de intenção e finalidade que f'e 
encontra na nossa língua. Assim, 
quàndo Simeão diz que Jesus Cristo 
foi posto·" para ruína de muitos" não 
quer significar que, nos designios tle 
Deus, a tncarnaçiio tinh_a como uma 
c;le suar finalhlades levar muitos à 
1·1Íina e condena(;flo. O iin·e o profeta 
a-firma é apenas que a vinda de Jesu·s 
Cristo deu -aso a que se manifestasse 
a malici_a · de muitos que assim se 
condenaram: Na, realidade objetiva
mente Jesus Cristo vem a 'ser de fa
to o criterio que divide o Gener0 [lu
niano em r.fredestinados e precitos. 
1%~ € a pedra de toque para aquila
tar aosJiomem,_:_!lt1g,os glJe crêm ne-
1e e o s·eguem são os da ressurr~i
çii.o; QS_ outros todos - pois que 
aqueles que não são por Rle são con· 
tra Ele - sãn os da condenação. 

No entanto, Jesus veiu tqzer a paz 
â, terra. F'ol este o hino de alegria 
dos anjos ·ao anunciarem a boa no·:a 
do natal do Menino Jesl'I aos pas
tores dP Belem:. "Paz na terra aos 
homens de boa vontade". A paz, po
rem, é cnmllclonarla à hoa vontarle 
dos homens. de sorte que goza de 
paz o homem hem intenclon,,clo. 
aquele que procura. na simplicidarh 
de seu coração conhecPr a verdade 
e se,;ul-la. Para os 011tros não ha paz, 
porque não ha reta inten<;âo. 

* * * 
'E como, segundo a palavra de .re

tus Cristo, quem não ·é por Ele é 
contra Ele, temos o dirnito de duvi, 

__ dar ela boa fé rle todos aqueles que 
se encontram longe e fora da lgnlj:,, 
lllergulhados na heresia e no pa;i;a
·uismo. lll cudoso nolai;·se a facilida
de com que certas pessoas· encon
-tram úma multirliio de l10rnens r!~ 
boa fé, embora· náo reconhe<:am a 
Jesus Cristo. como l~le é, [Joc1-1em
Deus. Dada_ a revelação, um fato des
·tes não podP ser normal. PoiR qne, 
ou Jesus Cristo falhou em sua mis
;,ão, ,1ão teve capacidade de ilumi-

nar a todos O!! homens de boa vonta
<le que vivem no meio de uma civili
zação que delta ralzes nos seus prin· 
clpios; ou a frequencia de homens 
ele vontade que, ·no seio desta civ"ili
zação, desconhecem a Jesus Cri~to 
não poele ser cousa 11atural. 

A palavra ele Jesus 'cristo neote 
ponto é clara: "Quem nã.o é l)Or ll1im 
é contra mim"; con10 c!ara 6 a pro
fecia de Simeão: "foi este 11osto para 
ruína e ressurreição de muitos". Não 
foi ruína por vontade de beus. Lo~o 
foi por m;ilicia humaua. Conclmi-se 
que, na generalidade,. as pessoas que 
chegaram ao conhecimento_ de Jesus 
Cristo e não cr seguem .na verdadeira 
Isreja, não estão de boa fé; e, 110 
seio da civilíza~ão cr:stã, entre. os 
homens cultos. é e deve ser uma rnri
dad~a J,1'ill1fil!_c~__d-'l. .. DJta~oa.~ H\11?. ig-_ 
noram a Jesus Cristo. 

DestaR considerações deduz-se c!l
mo consequência a necessidade de 
grande pruàem,ia · no apostqlaào, Não 
devemos confiar aem provas inecp1i
vocas de que a pessoa TCalmente me
l'ece confiança. Tanto ma 's, que. em 
questõe~ de apostolado. estilo em jogo 
não coisas nossas, mas o bem da 
Igreja e das almas. 

Vem a proposito recordar aq:ii 
uma das meditações; que trar, S,rnto 
Inacio no sen, nunca assás louvado, 
livro dos Exerclcios Espirituais. É a 
meditação das duas bandeiras. Figu
ra Ó Santo dois campos que se de
frontam: o campo ameno e pacifito 
de Nosso Se1ihor Jesus Cristo, 110 

(J'iai se encontra cnmo Chefe e Se
nhor, o Divino Sa·lvador. cei·cado <ie 
seus fiéis vassalos, os anjos de Deus, 
e os homens devotados à sua 
cansa que é a causa' da ~anta. Igr-~ja, 
no outro lado. envolta em fumo e fo. 
go está Babilonia, sob o império cks' 
potico de Lucífer, que domina e 
subjuga toda a cõrte de demonios e; 
seus asseclas. Lucifer manda a llS· 
t.,r serviçais euravós peÍo Ji11mdo in
teiro, a todas as r.idades, vilas e al
rlains, afim de lançarem suas malhas, 
tecerem suas tramas e assim leva, 

Notas Mission-árias 
Pio XII lambem é Papa 

das Missões 

"Não nos pouparemos a- fadiga al• 
guma para que a glor·:a da Religião 
Catolica resplandeça tambern sobre 
os povos longlnc1uos, e. a Cruz; fonte 
de vida e salvação estenda· os seus 
braços 6obre as partes mais à!a$ta, 
das do mundo". 

Pio Xrr .aos Diretores das Obras 
Pon tificias. 

(li'id~, X-41) 

Missões nas ilhas de Tomé 
e Príncipe 

Estipêndio de 5.000 franco& 

Haverá cristãos de tanta genero
sidade para dar· tão avultado esti
pendio pela celebração de iiiúa Mis
sa? - Sim uni povo da União. Sul•, 
africana Britani<:a, . 

Os 27 cátolicos (dos. qu;1is 20 são 
negros) de l\Iongú, desele· varlos me
ses alimentavam o desejo de ;tssistir 
a UIUQ. Santa.- Missa, l\Ias .... o l\l!s, 
sionario mais proximo .encontl·;i,vá-se. 
a varias centenas de quilónietros. 
Como obriga-lo a ui11a viagem · tão 
longa e penosa?' Achou-se um meio 
de comunicação mui ral)ido e faeii 
mas não menos custoso: o avião. A 
genérosiclade daqueles· cristãos aão 
hesitou nem um instante sequei'. Or• 
ganizaram uma coleta da. qual reeo, 
lher.am a respeitavêl soma de 5.000 
fraíicos. Un). Padre· ,clá Prefeitura 

Criado em 1533 o Bispado de S, To
mé, compreendia- então alem das 
ilhas de S. Tomé, Priilclpe, l•'ernaa· 
do Poo, Assunção, Saúta Helena,. etc. 
o continente africano .elesde o Cabo 
ele Palmas até o Cabo da Boa Esµe
ran~a. Hoje está. reduzido · apenas, 
às ilhas ele s. 'l'omê e Príncipe. Es
tas rluas ilhas, quase. abandonadas 
sob O aspecto religioso, é que foram 
confiadas aos, trabalhos dos _ Padres 
do Col'ação ele Maria, desde 1927. A 
superfície total ela missão é pouco 
mais de 1.000 quilometras quadrados, 
e a população ele uns 50.000 habita.n
tos. Desvelam-se pelo cult:vo ,eu 
atualmente 5 l\lissionarlos e 3 1'a
dres Seculares. 

· Apostolica de Brocou Hill cl1egou a 
· l\Iongú por v·ia· aerria. · A piédarl• 

daquela aldé!a crii;;tã foi satisfeita 
pela assistenc'a à Santa:_ MiÚ1a, ceie• 
brada pelo l\1is.sionarío, · 

(El Jovén: Missionero, Vll-40. 

O Arquipélago· Malaio • joia 
das Missões 

O Arquipelago l\lalaio é boje o 
jardim mais florescente elas ·mlssõés 
catollcas. Foi <im 1808 que pisou t.ei• 
ra colonial · o · prinieíro missioúa.r!ô; 
Passados 60 anos ele rndes trabal-hos, 
o numeto. çie Sacerdotes subira a 10. 
Mais 5() anos, e já eta11i 57; e élll 
193S suhla 'a 459 o liume1•0 de .. Sacêr· 
dotes. Sen' receio de ex·agerar · poJe, 
se afirmar, que os . Vicariatos i\pos: 
tolices dos ,.Misslonaricis do ·Vetllo l)i· 

Os Missionarios não poupam ilS· 
!orços para procurai· o [)em esph·i
tual da população, atentendo às 11 
Paroquias existentes e dirigindo 5 FJS· 

cotas com 600 alunos e 2 hospitais. 
Figura como Vigario Geral e En~ar
regarlo (lo B's[?adÓ ... o R,evmo. Pe. Ani

. bal (~oellJ_?, q~e d_!irante .. tant~s ano~ 
trabalhou ' qn ·nossas·· casas do 
Brasil, · 

(Vida Claretiana, Vl-41) 

.·. vigp. nas ilhas d~, $ofül,a.~e /:tjn~o_T_$J•l,, 
a joiâ: · dás l\Ii11sões U1iivéi'sa.i&. , Os 
300.000 fiéis ,destas mis~ões àpresen1 
tam muito mais ()Ue à metade· dé tO• 
dÓs os ca.tOlic.os di> terrítoi·io inteiro 
colonial de Holancla. Na ilha. iúalor, 
Piores 4G% dos habitantés são ca
tolicos. 

rem os· holllélls à perdição eter, 
ua. · N áo é preciso dizer que o deiao
ni"O na execução de sua obra nefasta 
põe a prova toda a ·sua sagacidadE) 
ange!ica, de inteligencia luc:cla. e von
tPde firme. Ora e· evidente mes1no ' 
para. nós homens a utilidade de, nes
te p'ano, scrvir 0s0 o diabo da 
malicia humana., e das qualidades 
psíquicas que apresentam os honwns 
para disfarr,arcm esta sua mali_<;:a e 
a sua fina !idade. 1ê isto verdad·e tão 
evidente que níngucm, e~pecula.tiv·a
mente, porá em duvida que, de fato, 
serve-se ele Luci[er, na organização 
ele seu plano de destruição eia Igreja 
de elementos l1umanos. Quais ,;;ão 
estes elementos? Não sabemós. Sen
do assim, resta-nos uma 'obri-
1':ação: nrnita vigilancia na pratica.• 
Quando Jesus Cristo começou 
suas pregações em Jerusalem, mui
tos o seguiram. Ele po1·em "não con
fiava nos homens, pois sabia o que 
se cmcontra no homem", E:s o exe1n
plo que nos cum1Jre seguir. Não con• 
fiar à.. l)l'illleira ViSla, ,lmas lJl'OV:lr âll• 

tcs. ,,ão é juizo1 leinerario, f; a pru~ 
dencia, iusuhslit.ufvel em qualquer 
obra de apostolado. 

(A Messe, VII-44) 

O se.nhor já -sllbia , que: 

O numero· de estudanl!ls c:at0Hc0s 
na Afr:ca é fle um milhão· e me;o, e 
qne l'lles prefazem os 21 % de toda, â 
11opulação cátolica? · · 

!\"a. Iudia os 600.000 estudantes fo1 .. 
mam os 14% da população catolica? 

Na China são 500.0o"O os· est1,1dà11• 
tes. 16% íl,os cat~Jicos? . 

Nas ilhas_ '1''illpinM ha. 85.000 t~
tudalites catolícos, ou seja .6% da tó, 
dos o~ c11-t01lcos? · 

(The Chr:stian ·Famiry, III-44) 

Agencia Mi~sionarla ·s, V, D, 

Dr. Durval Prado 
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NOVA ET VETERA 

Dom Jaime Camara-
1e1,,,ata ao Corpo Expedicionario 

O Capelão chefe da F, E', B. enviou o seguinte telegrama ao Exmo. Sr, 
D. Jaime de Barros Camara; "Auscultando os profundos sentimentos de 
saudades e de esperanças dos solda~os expedicionarios nos campos de luta, 
em defesa da querida patria, na noite santa de Natal, os Capelães militares 
transmitem à familia brasileira nas pessoas dos pais, filhos, esposas e noi
vas .. cíos expedicionarios as melhores bençãos de Deus e os votos de santo e 
feliz N_atal, Com os olhos fixos em Jesus Menino e na sagrada Bandeira da 
patrla, ·temos os nosfos pensamentos unidos a Oeu:s e ao Brasil. (a) Pacire 
João Phe.eney Silva, Capelão:, chefe". 

t o seguinte O telegrama de saudações a S. Excia., o Sr. Arcebispo do 
Rio: "Unidos em fervorosa prece de serenidade sacerdotal, na missão sa
crossanta dos campos de batalha, os Capelães militares pedem ao ·seu caris
simo Blsp0 castrense sua benção paterna formulando afetuosos votos de um 
santo Natal, pleno de graças divinas 'por intercessão da Virgem Santíssima. 
Solicitamos a divulgação, na "Hora do Brasil" •. da nossa saudac;ão à familia 
brasiléira. (~) Padre João Pheeney Silva, Capelão chefe". 

Em resposta enviou S. Excia, Revma. o seguinte telegrama: "Com pro
funda emoção, recebi as mensagens que os Capelães militares enviaram às 
carissimas familias do expedicionario brasileiro e a mim ·tambem, Nosso 
pensamtnto, em união com o nosso povo e com os vossos entes queridos, $e 
dirigiu no Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo a tódos os bravos soldados do 
Brasil que lutam· em terras estrangeiras por tempos novos sob o influxo dos 
ideais cristãos, de qire os Capelães militares junto às nossas tropas hão 
de ser sempre guaràas indomitos. Os feitos de todos vós - soldados, 
Sacerdotes e demais auxíliares da F. E. B. - repercutem no Brasil como ges
tos de honra da · nossa ·gente, magnificamente por vós representada no duro 
mister da guerra. Defendendo a nossa Bandeira e os "ideais superiores dos 
pov.os, tão perto do Santo Padre, Pai augusto da Cristandade, guardai reli
giosamente O tesouro das nossas tradições cristãs. -os esteios mais fortes c!a 
unidade e da grandeza da nossa patria. A Nossa benção muito afetuosa a 
todos os compónent!!S da F. E. B., com ·os votos de um santo Natal e de um 
Ano Novo abençoado por Deus, (a) D. Jaime Camara, Arcebispo Metropoli
tano e Vigario Castrense". ' 
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As nações conservádas sob o auspício 
. e direçãO de soberanos modelares 

Pe. Lui~ Salamero, C.M.F., 
No ca,taclismo dai, guerras, dessas 

lutas sanguinólentas que -perduraram 
muitos .anos, visou-se talvez o exter
mínio das raras e muitas vezes, con
seguiu-se a ·supressão de fortes na
~ões que . Já foram glOI"!9sas, e para 
o seu témp'> avançadas na civiliza
ção. 

Só ficou delas o nome, a relação 
das Ílln;i.stlas dos reis ôu elos seus 
ma:ores ·chefes, e de. alguns resplli· 
taveis monumentos llternrios e ar
quitetonjcos, o que obstou ao total 
desmoronainento, como etítirlaéJes po
·!íticàs qúe"·<le!xavam ·marcada a sna 
passagem ,-~ â ·súa Influencia na evo- · 
Jução <lo :genero lrnmano. 

Contudo, depois do estabelecimen
to dO- Cristianismo nas ca1µ,adas so
élais vé-se uma tendend'a ·à' estabi· 
Jidade e à duração· . indefinida por 
mu'itas cénténas .de a.nos apesar das 
revoluçõés internas e das agressões 
ou invasões extérnas dos mais ror• 
tell inimigos. 

'.EJ · entre estas nações q11-e assim 
vieram tirolongando é pe!'petuauel0 a 
sua· .vida destilcam:sé aquelli.s que ti
veram a.lg11mt.t vez. ·dii'igéntes ciis
tãos que c11hninaram . na santidade, 
servindo àos va$salos .de exemplo fri· 
zante de ~levaclás virtudes, dando
lhes nas leis expressas diretrizes que 
ilifluil·a1ll moralmente nos seus su
cesso1·es; · e tendo ém. vista a comu
llhão :dos Sarttoá, podemos conslde· 
rar o PMér da sua intercéssão nos 
céus l'Jerante Jesus Cristo, o sobel'a• 
no e -rei de todas as n_ações, Inter
cessão que se aásocla perpet11ame11-
te às orações que na terra· dirigem 
a Deus todos os -dias as gerações su• 
cuéssivas dos que outrora foraiii os 
sc11s 1mdltos telizés. 

Assim vemos qne o imperio cris
tão de;> Oriento, a difeteuça cio impe, 
rlo ocidental durou quasi- exatamen, 
te pelo espa,ço de _1í1ll anos l)epoís de 
ter t;do na sua frente a sabi,a e vru· 

dente dire~ão da imperatriz Santa 
rulqueria. neta do grande 'imperafo! 
Teodosio,' primeiro como regente 11": 
menoridade ele seu irmão Tcoclos_io lI, 
depois como conselheira, e finalmen
te como soberana após a morte des
se imperador,, e tendo-se _associado 
110 trono .o general Marciano, 

Cola.borou Imensamente pará a 
nnidadP e. paz da Igreja, de acordo 
com os Pohtifices romanos, pela ren
uião elos concllios ecumenicos de 
:ílfeso e de Calcec!onia, deu carater 
crlstãe à jurispruclencia elo Jmperio · 
1>ela compilação de. todas as leis Pit• 
blicaelas desde a conversão de ·cons• 
tantlno. 

Pelo decurso da Idade l\Icclia fo• 
ram diversas as nações que tiveram 
a sorte de ser regidas por esses -he
rois de virtude, coroados de coroa 
corruptivel ua terra, mas elevados 110 
cl·u ao trono de· gloria e cingindo no 
céu coroa !marcessivel. 

Varios so!Yeranos da antiga Ingla
terra tiveram a santidade como atri
buto de família desde a conversão de 
Sa.nto Ete11Jerto e terminando no rei
nado ele Santo .Eduardo confessor, 
pouco ' antes da invasão dos nor
mandos. 

O calendario e o martiroJogio da 
Igreja assim como a Historia Uni
versal nos mostram sucessivamente 
nas suas paginas os nomes desses 
soberanos potentes e gloriosos que 
com a sua espada debelaram os in!~ 
,porta-estandarte do Imperio cristão 
a.os vassalos as normas de viver pa
ra a honestidade e a justiça, confor
me as prescrições do espirlto do 
Evangelho. 

São Venceslau 11a Boemia, Santo 
Olaa 11,i. Noruega, São Canuto IV na 
Dinamarca, Santo Enriqile II no 
vastissimo lmperio da Alemanha que 
atingta até ao sul c1a Italia, como 
porta-estandarte do Imperio · crostão 
do Ocidente, Santo' Estevam I da 

\i ,MOS em nosso ultimo nu.mero co
. mo o Santo Padre Leão XIII pro

curou separar d/l. ação popuí...: 
do:; catolicos. a que se dera na Belgica 
em fins do seculo passado o nome de 
"detn:1cracla cristã".' qualquer sentido 
p:iliti<:o que fizesse conlundlr em mi'-

• vimentc, com a· "demor.rar!a 'soclal-, 
co_ndena.da pela Igreja e que tende a fa
zer residir a autoridade no -povo e a 
promover o Igualitarismo pela· abolição 
d?. hierarquia social e pelo nivelamento 
dM fort1,mas. 

A ação pop~lar dos catolicos 

Continuaremos hoje a traascricão da 
·Enc!cllca º'Qm\·es de c:immuni ,,·, ocu
pamo-nOIJ ti->. trecho que ~xp!ica em que 
consiste esta · ação p0pular dos catoli
cos, que nada tem a ver com a pollticà 
a se acha subordinada à Igreja: 

·"Tanto mais dlgn:i d~ enromio nos 
parece esta açrw, benefica dos catollcos 
[}m relação aos operarios. quanto se 
exe_rça n_o. me.smo campo em que a ca• 
r_idade; sob a benigna inspiração da 
Igreja., exercitou sempre sua <tção, aco
modando-se à.s cil·cur~tanclas dos t<'m
po~. Esta lei de mutua caridade, que é 

· comn complemento da justiça. não só
mente obrigá a ciar a cada um o que 
é seu. não violar o direito alheio, mas 
tambem e. favorecer uns aos outros. não 
per pa.lavr~11· ntm 11ela. língua, mas pol' 
obra e pelà'- verdade. (1 J. III. 18l. re
cordando o Que Cristo amorosamente 
dissé aos seus: - "Um manda111ento 
novo v01; dou: - Que amei~ uns aos 
outros, asi;!m como· Eu v~s tenho ama· 
do, para. que vós vos ameis tambem 
entre vós mesmos. Nisto conhecerão· to
dos que sois meus dlscipulos, si tlverdeE 
caridade entre vós mesmos." {J. XIII 
34-35) El posto . que este mutuo auxllio 

. deva v!.sp,r os bens não caducos, entre
tanto eleve extender-se às necessidades 
da vldá, a. cu.lo proposlto convem re
corda,r que. q11<tnrlo oR discípulos do Ba
Usta -.pergupl al'am .a Cristo: - "li:s tu 
Q quti ha, de vir. ou es1;zramos a_ on,ro," 

' Ele mesmo, para lllO,'lfrar o motivo de 
sua. divina mll;são entre os homens, 
aµresentou d, razão de caridade, referiu• 
cio-se à sentença de !saias: - "Os ce
gos vêem, os coxos andam, os leprosos 
ficam limpos, os surdos ouvem, os mor
tos ressuscitam, os pobres são evange
lizados" (Mateus, IX, 5), E falando do 
i•Jizc, filial e da distribuição dos premios 
e penas. declarou que especialmente 
atenderia à caridade com qu~ reciproca
mente· se houvessem tratado os homens; 
e causa 11.dm.iração que pa:;sando em si
lencio neste ponto as .obras espirituais 
de caridade, se ocupe ' sómente - dos de
,·eres d~, carldade extema, considerando
ª como feita em .Seu favor: - "tive f-0-
111e e me ·destes de comer tive sede.· e 
mo destes de beber, estava ao desabrigo 
~ me abrigastes, nú e me cobristes, en
[ermo e me visitastRs, estava no car. 
cere e me' viestes ver" •. (Mateus XXV, 
35-36), . 

A esta.s tições de caridade espiritual 
1 corporal acresc~nLOu, Crlstq insignrs 
"exemplo.,. como todos sabPm: e pelo que 
so refere ào pr,esente. é grr.to recordar 
aquela frast>' salda de Seu corltção pa
ternal: - "Teni10 compaixão deste po
vo." e a vontade de socorrer aq,uela 
necesslda.dl' até. de modo milagroso: -
::te cuja grande m!serlcorr;I!a fica este 
eucomio: - "passou peJa. vida fazen
do o bem é sarando a todos os opr!Í11!
ios pelo demonlo." (Ato.q x: 381. Seme
lhante escola de carldadl' seguiram dr·s. 
da o principio o• A pnstolo~ com suma 
dills:,,ncla.; e os q),e depois abra.çaram 
., C1·1stlanlfmo. 1,,,~,.,, c,r.,.arlores de· va• 
rtas il,1,,Sêllui1:é:t com dS <!U'lis proclll·""' 

rnm · remediai· todo gencro de miscrias 
humanas; instituições que favorecidas 
com incessantes in,,rementos são, em 
verdade, preclaro ornato do crtstlanls
mo e da civilização que . dele procede. 
Dai que os homens retos não sessam de 
ad111ira-Ja3, sobretudo tendo-se em c011-
ta a inata propensão que em· todos e 
cacl2, nm de nós exhste ele cuidar do pro
prio interesse e a . descuidar do alheio. 

* * * 
., Das obras de beneflcenci<'t não se ha 

da excluir a distribuição -de dinheiro em 
esmolas, segundo a.s pala.v1·as de Cristo: 
~ "dai esmola do que vos sobra." (Lu
cas XI, 41) . Os sociallsta.s a reprovam 
e desejariam suprimi-la, como injuriosa 

nobreza lngenita do . homem. Mas 
quando se dá esmola, segundo. a pres
crição evangelica e conforme· ao uso 
cristão, nem alimenta a soberba cm 
quem a ra::1. nem envergonhP a q1,Jem a 
recebe. Tão afastado está de ser inde
coroso ao. homem a esmola. que ·antes 
bem serve para estreitar os vínculos da 
sociedade humana, fomentantjo a. neces
;;fdade de dever<"s entre ds homens. por• 
que nlng-uem. ex\st.e. por mais rico que 
seja. que não- necessite· de outro, nem 
oi.ngucm absolutamente pobre,· Que não 
possa ajudar a outro em alguma coi~ 
sa. Harmonizadas deste modo entre 'si. 
~ Justiça e ~ caridade abraçam de modo 
m_aravllhoso todo o corpr rl· socledacJe 
humana e condu1..em providencialmente 
(\ cada um de seus mrmbi'oE à conse
cução do bem lndlvidllal e comum, 

~ ~ 

Me1·ece tambem ser exaltado if o justo 
louvor dà caridade, o socorrer· -a.s ne
cessidades do povo, não sómente com au• 
xilios transítorios, ·mas tambem por meto 
de instituições "permanentes, nas quais os 

, necessitados tenham vantagens màls cs- · 
ta veis e . segura.s. Toda.via é mais cligno 
de a pia uso o proposito de infundir no 
animo dos artifices· e operarios o . espí
rito de· parcimoiüa. e previsão,_ para _ que 
deste modo possam, com o correr do_ · 
tempo, atender pelo menos em 1,arte- ' 
às suas necessidades .. Tal proposlto n_ão 
sómente . alivia. o dever dos ricos para 
com os pobres. mas · tambem por sua. 
vez recai em- bem do.s operario.s, pol3 
estlmularÍdo-os a se prepararem para. 
um futuro · mais) folgado; os· afasta. dos . 
perigos. l'eprime neles o· ímpeto das 
paixões e .os atrai ao ei--ércicio das 'vu·
tude~. 

,;, * * 
Entcnda~se, pÔis, que esta ação dos 

catol!cÓS em favor e auxilio .do povo; 
concorda com o esplrito da Igreja e é 
fiel reflexo d~· exemplos admira veis que 
~la· tem dado. · E importa. muito pouco 
que ao éonJunto destas tnstitu1ç~ · e 
atividades se 'chame ação cristã popu• 
lar, ou slplesménte. -democracia crislá, 
sempre que se observem, com. o obsequio 
que merecem e em toda sua integrida
de, nosi;os ensinamentos Por outro 1~ 
do. lmpo~ta multo que, em , negocio tão 
'!rave. seja u$ uníca a mente, o 'dese
jo e ação . \:OS· catollcos. s não Interessa 
menos que esta mesma. a.Qão aumente e 
se. amplie .. Deve-se, com efeito, vlsa.r e:i• 

l)ecialmente a benevola cooperação da• 
queleii que por seu na~clmento, posição, 
cultura. e educação gozem do maior au
toridade na sociedade; faltando este ele
nientó, pouco póde· ser · realizado na · di• 
l'eção do anhelaclo bem do, povo; pelo 
contrario, tànto mais breve e seguro 
serâ o caminho que a ele conduz, ci.uan
to maior se.la o -numero dos cooperado• · 
res é mais' eficaz sua cooperação. Nos
so désejo sei-ia que consJderassem .que 
não estão isentos ·de favorecer a sorte 
dos . pobres, ma.s que a isto estão obri
gados .. Porque na.. sociedade não vive ca• 
da individuo para· si apenas, mas, tam• 
bem p11,ra ·a comunidade: deste -modo o · 
que .uns não podem fazer pelo bém CO• 
mnm, sejam substituídos com 1arg1,eza 
pelos que podem, A· proprla superior!• 
dade· 'dos·. bens recebidos, dos quais se ha 
de ~- estreita conta a· Deus que os ou
torgou, demonstra a gravidade desta 
::b.rigação, como tambem a declara a 
torren~ · de male.s, que; si não são pre
venidos em tempo. acatTetarão a ru!na 
de toda.s · as classes sociais, resultando 
disto que ·aquele que despreza a causa 
do povo, se· mostra imprevidente a 1·es
_peito , de si proprio, bem · como da socie-
dade. · · 

Não ha que temer.· si esta ação socia,1 
animada. .. de esp!rito cristão se propaga · 
J • prospera,. C1._Ue se esteril~m .e de~ 
pareçam ll,bsorvidos peta.s novas socie
dades, os Institutos dev!gos à piedade 
! previsão de nossos antepassados, por• 
que estes, como aquelas, · estão anuna,. 
dos de um mesmo esp!rito de religião e 
caridade, ·e não sendo, por outro lado, 
opoatos . eu t1·e si, faellm~n te. p<1derão 

unir-se para .tteuder às necessidades t!o 
povo e aos· perigos cada dia. ma!ii gra.ve.s. 
A realidade ela.ma e clama com. veemen
cia dizendo que é nece(!Sario valor e 
união, visto que se vislumbra um acu
mulo Imenso de desventuras que ·amea
çam pavorosas cata.strofes, por efeito; 
principalme11te, do incremento que_ . tQ• 
ma a seita dos soc)allstas. Com astucia. 
111vadem o seio da sociedade e tanto nas 
treva.; de reuniões ocultas como em pu
blico, por meio de- conferencias e ris-
critoo, excitam · as multidões à sedição; 
abandonada toda ideia religiosa, re
chassam os deveres, e proc:ta.mam apenas 
os direitos; e !lSSim inflamam as tur
bas, mais engrosi;adas cada dia pelos que 
a propria miseria . faz cair 00111 facili• 
dade "º engano e que se deixam arraa
tar pelo erro. -Trata-~e. pois, do1, inte• 
resses da sociedade e da religião, . que 
devem os bons· defendE'l" de maneira de
corosa. 

Parn que a coucQrdia de anilltos a.d• 
quira. a desejada. establl!dade, é neces_
sario que todos se a_bstenham das ques• 
tões que Ofendem e dividem. Omita-se, 
poi3, tanto nos dl;l,r!os como naa con
ferencias populares, certa., que.síões mui• 
to sutis e de escasso interesse,' cuja iSO• 
lução e compreensão exigem càl,ac1dade 
suficiente e cUltura. lião vulgar. l!: proprio 
do homem duvidar em muitas coisas e 
em outras sentir de maneira diversa da 
de outros; convem, Portanto, que oa 
que sinceramente procuram a verdade, 
observem nas disputas lguáldade de a.nt
mo, modestia. e mutua reverencia., para. 
que deste i:~oclo o dlssentlulênto de 
opl.nlõe:i µão ~mw o d~entime~ i1o 

--:,-· 

Hungria: todos realçaram com ~-!!i 
suas virtudes o trono, e foram mo• 
delos de piedade, de abnegação, Gr 

sobretudo como reis e sob~ranos, 
mas tambem com0 zelosos filhos ela, 
Igreja, defenderam os seus di• 
reitos, propagaram o reino de Cristc, 
por outras provincias e restabelece• 
ram e afirmaram nos territorios her• 
dados de seus pais, dando assim es• 
tabilielade moral, civil e religiosa aos 
seus reinos que até a-os nossos tem• 
pos perduram. 

Mas entre todos os soberanos ca-
nonlzados cabe destacar São Fer• 
11anclo, rei de Castela, com a maio1• 
parte da atual península espanhola• 
tendo acrescentado aos seus domi•" 
niost hereditarios os ricos e podero
sos reinos dé ·cordoba e Sevilha, ar· 
rancados com o fio da sua espada e 
com o signo· da cruz aos respectivos 
reis mussuhnanos, sempre apoiados 
para a resistencia com estreita f;O• 

lidarledade ·por inumeras tribns 
africanas. 

São Luiz, rei da França, mais CO" 
nhecido pelas· suas cruzadas, . a priri• 
cipio vitoriosas, mas logo inibidas elo 
avance pelos flagelos da peste quer 
diziinava os valorosos exercites, avait~ 
çou tambem com as suá)> leis, a or• 
ga11ização civil e social da França. 
e pela influencia moral do seu exem .. 
pio nas d.emals regiões ela Europa~ 
jerarquizando 0s funcionarios pubii• 
cos· da justiça e da administração, f:v 
zendo penetrar a execução do direi• 
to .romano . suavizado pelas norma~ 
cristãs. 

Para incutir O espírito de justiçal 
aos séus subordinados, julga. por Fir 
mesmo imparcialmente todos os ca• 
sos e i'ec:lamações que lhe são rfi• 
rígidas e promove as obras de cari• 
dade com os pobrés, fundando ou f~ 
vorecendo muitos l10spitais. · 

De iguais atributos se fez m~re~ 
cedor no seculo XV o Bto. Amadeu 
de Savoia, ultimo soberano hourà(td 
com os cnltôs da Liturgia, .sendo quas:il 
excessivo nas suas esmolas, levan• 
tando hospitáis e dando liberdade aci 
seu poderoso adversario V'encidd, ~ 
duque de Milão. 

Como se vê do que foi re!ericlo-,i 
quasi todQs essés reinos ainda sub• 
sistem, apesar das revoluções e daà 
muitas conspirações· para suprimir 
a soberania: cristã, cumprindo-se ~ 
iitado da' Sagrada Escritura.: .. A: 
,ustiça · enobrece as nações" e tant• 
iem as perpetua pelo Impulso; efica~ 
·:o exemplo recebido que- se tra,1s• 
.orma numa tradição impresc!ndivel 
~ara a vida· dos povos. 

(Da "Ave Maria") 

ELOGIOS 
PE. AGNELO FlOSSl 

(Po S. N. O. F.) 

Qualqu~r !11díviduo que critique 
impledosamenle'pi-axes da Igreja Ca• 
tolica "lpso facto" se- torna credor 
de uma serie· de elogios, em algunll 
jornais protest;mtes; 

O mesmo sujeito se tra11sforma. 
aos .olhos evangelicos quando, de la1t• 
ça em ris~é, investe contra a Igrej:i,. 
Antigamente pode.ria ter sido um des• 
classiflcad.o ma_s rio · momento <;m 
que· assumiu · as posições· ·de ataque 
contra a IgÍ'eja _Catolica subiu, ele cq. 
tação e os elogios são· p_rodlgalizados, 
à farta, ã atitude nobre, evangelica, 
cristã. elo escritor ou orador an ti-ca• 
tolico. 

Poder.ia citar varios exel'.\lplos pa• 
ra comprovar quanto · venho _dizendo. 
Prefiro, ·no· entanto,. referir-me a u11i 
recente artigo de "O· Puritano''
(25-6-1944), onde se fazem ellC"omias• 
tic:as tu1·iferações ao celebe.r:riino 
"Mundo· )\i"ldlco", do não menos ce• 
leber~imo Calvino Filho, . que ej!ta~• 
pou unia entrevista "desassombra-. 
da e oportuna" de Carlos Sussekiii4 
de Mendonça, · 

Todos nôs. sabemos quão ""impor• 
ta11te e culta" ( !! ! ) .é a. rev!st{!. q110 
de predico só tem o· nome e que o 
governo . fechou por ·Mr' franca.meu• 
te comunista, Nem lgnoram6~ · · a 
ideológ!a é os !deais0··oe Calvino Fi• 
lho e Car)o1. Sussekin~ de Mendonça.. 

Custa it. crer que, 1Jlll jornal como 
. "0 Purita.110" que,_-ltf!na:J de· co~tas, 
se dest~ca .na imprensa protestante 
do Brasll por ulÍla maior seriedade 
e honestidade, tenha · apla1,1didó tão 
entuslastleámente · uma revista que 
não tem quaUrtcativos. Mas qul)-tltlo 
se trata de desacreditar a Igréja. C:t• 
tolica, é o),ra merjtoria prótes~rite 
não regatear e\oglos-. 

vontades. Na:i questões duvidosas pgde 
cada um ·aerender a opinião que ntel_hôz 
IM parecer, sempre que esteja. dispo~t4 
a submeter-:;e à:i decisões eia, Sé A~· 
tolica. •. 

Esta ação (iOs catollcos se desenvolve• 
rá. coni mais· amplitude e eficacia sl t04 
da:i as instituições,. conservando seu . di• 
reito, forem dirigidas por um mesmo lm• 
pulso. Na Italta desejamos que este im• 
pulso corresponda. aos -congressos e "co .. 
mitéll" clttolicos tantaa vezes por Nós 
louvados, aos quais Nosso Predecessor o 
Nós confiamos a m1SSão da ação comum 
dos catoncos,. sob a direção e tut-el!!-' dos 
Bispos. Fa_ça-se o mesmo nas demais na
ções, .si -houver associações às quais 5G 
possa cometer tal encargo." 

* * * 
Foram ouvidas as palavras de t.eãt 

XIU? Apesar das balizas COiocadas en3 
tão dellca.do caminho pelo sabló Ponti~ 
tice, muitos continuaram a se extraviar, 
Em 1907, ,seu Sucessor, o Papa. Pio X, se, 
senté levado a avisar os protetores epis,. 

. copa!s do Instituto Catolico de Pll-ris que 
vigiassem pa.re. que não salssem de suaa 
aulaa alunos infecta;dos po~ tdeil!.s per• 
nic!osas e falsas. Chegou-se 2 dizei que 
nlnguem -pod!e. ser eatolico sem ser an• 
tes de~ocrata. · 

E · nesta. e.tmosfera. viciada surgiu d 
"Slllon", fundado por Ma.rc sangnfer, e 
qué ·haveria. de i;er objeto da notavel 
Enetcllca de Pio X, em que ml!-ls uma 
vea foram in<l,icados aos filhos da Igre• 
Ja os perigos· que se ocultam soq. um ' 
fa!,so . conceito de d11mocra.c!a, oú seja a 
den\ocraela qut _ se f1.q1\ia, nos prinoip!oa 
revoluclon:uios · que 1.nsP,!ra.ram os con• 
venciona!s de 89, conceito desv4't~do 
e de .consequencias amda mais nefl1-!'lia& 
quando coioca.c19 como · base da viela }é;,; 
u~,.[' . . 

i 
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. L E .G T O N A. R I O São Paulo, 31 de )õezembro de 1.9-1-i 

TELEGRAMAS DO RIO Não é com alegr!a materialista e 
pagã tão frequente em nossos d:as 
que se celebra condignainente o ad
vento dó Redentor.-

milhões de cruzeiros 
anuais 

RIO, (ASAPRESS) ·- O Presidente 
a,,. Republica assinou d<tcreto autori
z:,ndo a concessão de subvenção ,. 
fundàção -do · Brasil Central, a qual 
ierá. feita por intermed!o do Mmiste-
1·io da Justiça e NeJ,socios ln1..or\l)rBs. 
Essa ·concestão ira tt-tê o 111a·x·1n1<> do 

· -~5 milhões ·de cruzeiros annais. 

Jubileu Sacerdotal do 
Exmo. Snr. Arcebispo do 

Rio 
RIO; (ASAP.RESS) Inic!arani-sc 

c:lia 29 em todas as matri7,es dc8ta 
capital, as -festas jubilares •io 25.o 
aniversario. da ordenação sacerdotal 
,jlo Arcebispo Metropolitano do Rio de 
,J'anelro, S. Excia. D. Jaime tlo B,u-ros 
Carnara, ·a ser celebrado no dia pri
meiro ,de janeiro do proxlmo ano. 
·· A ··familia: càtolica da •Japital do 

:pais Irá. t~stem1;mhar publ1ca11,.-nte a o 
.seu .-Arceb!s1io, , todo o_ apreço e vene-. 
:ração, ·na justa apreciaç;ão de sevs 
:meritos, como ·exemplar Sacerdot,, _ e 
'a.inda· mais como · Prelado dos m:.,.is 
ilustres. 

if ribunal de Segurança 
Nacional 

"R.IO, (,ASAPRESS). - O procurarfor 
~ilberto d<l Andrade apresentou <le
:nuncia ·ao Ministro Barros Barr~to, 
;éontra .l\folses Estevão Silva, comer· 
dante estabelecido· em São Paulo, p,n· 

· ter injuriado, com, 11alayras ofensh-·as, 
0 prefeito ele Salto Grande e au t-'.>~l
dades municipais locais. Para prnces
so _e :fÚlgamento foi_ designado o l\ri
ulstro Pereira Braga. 

· dirigir a construção. 
de estaleiros 

'RIO, (ASAPRÉSS) ,,- O sr. Anto
!lio Bolai:; l\[onlca, arquiteto ,a,•al 
~,ortuguês, · ten_do · viaj:v1Jo de Lisboa a 
Natal, .._ bordo'· Ko "clipper' transn<"rit· 
nico .. chegou a esta/capital pelo avtüo 
da Panal!>. Aqui no Rio organizará e 
«Hrlgirá â;· monta,,gem de grandes €~

vµel_JiOS para a oJnEt,ução de navir,~ 
<le cabotagem em larga escala, Fi:n 
i9U O· arquiteto "Bolais foi premiado 
pelo gover,;io brltan ico pnr ter """"' 
truido em tempo recorcl, para a arm,,.
da brltantéa. seis caça-submarinos, em 
seus· estaleiros, na Ga.fánha do r,u.
razarê, n_o . dlstrl to üo .·Aveiro. 

· Justiça . militar 
RIO, (ASAPRESS) - Na sessão de 

!iojê do Supremo Tribunal Militar, sol) 
ia presldencia do general Silva .Junior 
-a' pre·sentes tócloli os ju!zes foram con· 
cedidos numerosos habe11s corpus pro-

, 'Venlentes . de vari<' Estados e ter
ritorlon do pa.ís. _;Foram negados pe
ô!<' -., rle Nehion Crlstj Passos .. Emilin 
:Ribas, Albe,irto Carne! ro Leito. .José 
Fernandes Jardim, Dulcbo odrlg11<>s, 
:Paulo- Silva .Mon;eiro, .Jarbas Medra-. 
do, Geraldo l<'lav!o Piquet Coelho. O 
Tribunal julgou· prejudicado os pe
<lidos r1e José "Francisco Ricardo, .J o-
1Sê Aguiar Fagurcles e Azor Cunha 
Pinhejro · 

~r:rão ampliadas· as insta= 
· lações da emissora da 

Prefeitura 
Rio: (M: \ .>RE3S) - .A. pr•feitura· 

'Vai ampliar. as instalar;:õe,· de sua 
emissora, que será.: Su c:.ti tu ida por 
'llma outra ·com p ter.eia de 10 Rw 1m 
ar.te.na e quêia· colo~~arã en:..re as 1nais 
l> ssantes em efetivo tunctonamen to 
1!;10 Brasil. 
. Para is · a Prefeitura reso! veu gas

i:ar 2 95_3.800 cruz· 'ro, não só para a 

aquisição da noYa estai;:ão como para 
a construção do predio para os estu~ 
dios. 

A emissora servirá. somente,. a ob
jetivos culturais e o prefeito jâ con
cedeu verba para a 1nanut~cão da 
estação, no ano proxilno. 

Novo comaudante 
cola de 

da 
Rezende 

Es= 

nro, (ASAPRESS) - Tomou f\OS• 
~ ... º C:o co1uando da Escola I\[ilitar ~e 
L.ezende, v general Aristoteles •le 
Souza Dantas. O ato contou com. a. 
prescnca de altas autoridades civis o 
111 ili tares. 

Nova estrada de rodagem 
nro, (A&APREZ,) - Ainda esta 

E-emana ;·crá inaugurada a. nova ro· 
<lovia <1uo liga Itacurussá á. estrada 
Hio-S. Paulo. Aquela cidade fluminen· 
se será, assim, atingida em meia-ho
ra pelos viajartes desta capitat_ 

C. E. da Mandioca 
nro. (ASAPRESS) - A Comissão 

Executiva dos produtos de mandioca 
abriu um credito de clez mil cruzeiros, 
por conta da ta-xa ele· 4%, clestlnaclo 
ao pagam ,nto a ser realizado á. Fun
daç1io Getulio Varg·as, a titulo de doa• 
Ç>tO. 

Supremo Conselho de Jus= 
1 • tiça , Militar · 
RIO, (ASAPRESS) - O "Diario. Ua 

Justiça" inic!ot1 a publicação das atas 
das sessões do Supremo Conselho de 
Justlr.a Militar, reunido cn1 -Napoles, 
n, lt 0 lia, para julgamento de diver
sos processos referentes a- 1nembros 
da Força I:Jxpf>dicionaria P~·asileira. 

Comissão de Estudos dos 
Negocios Estaduais 

RIU, ( ASA ry:-'.Ef'S) - A Comissão. 
de Estudos dos Negocios Estaduais, 
resolveu, em sua sesf.\úÓ de hoje, entrá 
outro.!; o~ seguintes pro_cessos: Proje• 
to elo d Cl' 0 l•1 ki da prefeitura clO 
Bom Sucesso, l\:in :..: Gerais, ;sobre ta•" 
:xa ,re calçamento e · sua conservação . 
- proc. 1.488-4' - Opi;iar pela apro
vação, 

Projeto de clecreto lei ela. I·refeitu
ra de !~o. _.wSuces o, l\finas Gera1s, es• 
tabele~endo cm carater obrig·atorlo o 
comh~t~ as formigas nocivas a. ]a
vou,;a - processo 1.493-·l 4 - Opinar 
l)Cla ::tprovaçâo: 

Projdo de decreto lei da Prefeitu
ra do ,'\1. vo Cruzeiro, r.Unns Gera.is, 
estabelece.ido o cara ter obrigat,irio o 
servico de n1atritrn la de Cães e sua 

·vacinaçã anti-rab•ca - proc.· 1489-.. 
- Opinar pela api·ovaçilo llos · ter111os 
do 1>ad:~ão existe: lo a respeito. 

· Rccut:_: l ·i11ter110slo po-1· João· 'l'ercu:. 
lia no AI neida do· ato do. governo. do 
Pa·rá- que· f1POSentou-o no cargo de 
,Jui:: rle dl··eito - proc. 1~72·44 -
Opinar ul1anImentf' no sen .~!, de não· 
conhecer-:sc do recurso, por se tratar 
de at.o unte: ,r ,, 1.o de abril ele 1U3!!; 

Rt::_querimento · ,;i_e Joana IV1arques 
CarctHl,· , f\bre i,1t. g-ral , cun1tJrin1ento 
<lo clc~p:,,iho do Presidente da ReI>u
ldica. em r ·r.tn~·<J que interJ)O_z, contra 
sua oxoneraç:io elo cargo de- diretora 
t!feuva. 110 grupo eseolar "Prof. Ca-· 
n1_ilt? .SaJ.~·ado", da cidade ele Belem, 
r,;~tado ,,,, Pn.r1t. - pr "· 932-44 -
Opinar \·nanimcmente n() sentido de 
po;_ via telegrRfica sere111 solicitadas 
inforn1nçõt:~ á lntcrvcntoria · rcderaJ 
do Prt1·á. 

JIJVENTUDE FEMININA CAIOLICA 
(Conclusão da 4.a pa.gina) 

tsntes: uma ta~ de champagne. De
pois de breve conversa com os ore
isentes, S. Exc_la .. r_etirou-se sendo 
acompanhado até o seu · automovel 
pelo ReVIno. Conego Dr. Antonio de 
Castro · Mayer, Assistente Geral 
da A •. C. 

COMPROMISSO 

'l'erâ. lugar· -a 31 rlo corrente, <lo
n1ingo, a solenlctad!! de Comprom s-
80 dos novos membros · da Ju
"'11/entude B,eminina. Serão essas .jo
vens-· que prestarem compromisso 
outros tantos '·soldados das fileiras 
aguerrl,das da A. C., dispostas a lia
talhar o bom comb_ate •. tudo para 
:maior gloria de Deus e de sua Mãe 
Maria Santissima. · ' 

A cel'imonia se · realizará na l.gre
ja d., Santa lfigeriia. às. 15 horas, d e
ver1do as Joo:istas cori1parecer de uni
forme e de véu. 
, As militantes, que por motivo de 

· força maior. ,não· puderam t'azer na 
festa de Cri.sto _,Rei, renovação anual 
do seu Compromisso. poderão faze
lo nesta oportunidade d13 domingo 
:prox.imo. Para isso queiram as inte
:ressadas retlra_r com antecedencia na 

sede a formula que deverá ser assi
nada e devolvida. 

HORA SANTA COLETIVA 

Como todos os anos, realizar-se-à 
solene Hora Santa, na Matri~ de 
Santa lfigenla. domingo, dia 31, às 
16 horas promovida pela Ação Cato-' 
lica da Arquidiocese, em Ação de 
Graças por mais um . ano de traba· 
lhos pela causa 8anta de Deus Nosso 
Senhor Para esta Hora de Adoração 

.estão senclo convidadas acistas de 
todos os setores. inclusive estagia
rias e simpatizantes. 

RETIRO DE CARNAVAL 

Continuam as lnscriçõe~ - para os 
retir..,s de cantava.!. no Colegio de 
Sant Ana. para as iocistas, e tio Co
legio Assnn,iio para as jicistas. Ou, 
tras moças que desejem fazer este 
retiro podem tarnbem Inscrever-se na 
f.,,de, à hora do expediente. 

EXPEDIENTE 

Durante as fel'ias, s6 haverá ex
pediente às quarta feiras e sabados, 
das 15 às 18 horas. 

r-------,-;;....------11.--------------
EM PRtZA AUTO - VIAÇ-ÃO 

s~· PAULQ· SAI~TOS LTDA~ 
Cr.$ 12,00 

_Onibus di:iri:'ltnt"nfe de hora t>m hora entre S Paulo • Santos 

S _t'/\l;LO 
Rl_la, Mau~ N 3 - 67ú_ 

Fone: 4-3676 

SAN"l<>S 
Rua do Comercio N.• 32 

Fone: 6--777 .. 

Orçamento geral da Re= 
publica 

. RIO, (ASAPRESS) - O sr Presi
dente · da Republica aesino·~ decreto 
lei aprovando , orçamento geral ela 
I:epubliéa, para o cxerclcio tlnan·cei
ro de 104 5, ~endo a rccPi ta est! mada 
em oito. bilhões, .zcntos e trinta e 
dois milhões, 399 mil cruzeiros e a 
<lespeza fi:xada em oito bi' hões 205 
mllhõe~,. 297 m, 911 cruzefrÔs. ' 

Movimento diplomatico 
RIO, (ASAPRÉSS) . - O Piesidente 

cl.t Re·publica assinou dcc.reto , · na 
past_a: elas Relações· Exteriores, exone
rando o ·. Carlos Lirila Cav"alcanti, 
das f·.rnções de embai,caclor elo Brasil 
no ?.Iexico, é r .. 01neando:-o e1nbaix:ador 
em Cuba. 

Por outros decretos na mesma pasta, 
foram promovidos os srs. Luiz Perei
ra I<'erreira da Etr.baixacl: da Vene
zuela para. a <lo Peru; Marlo Savar<l 
Marques, ela Embai:xada .de Cuba pará. 
a Venez .. ela: e Pedro Morais de Bar
ros, Empc ixada do Peru ;,ara a Italia. 

A circulação de 
moeda 

papél= 

RIO, (ASAPRESS) - l' e acordo corri . 
dados estatlsticos divulgados pela 
Caixa ele Amortização, a circulação <lo 
J>a.pel~moeda, até 30 ele novembro' ul
timo, era ele 14 bi ~e,, I' milhõ~s, · 3~ 
mil e 128 cruz-eiros, contra 13 bilhõP.s, 
863 milhões, 281 ·mn e 963 cruzeiros· 
en1 o".l':ubro -10 ·corrente ano, a:.:stando 
uu1a: difere ça, .porta: "o, de n1ais de 
11 milhões, __ 757 r,il, 167 cruzeit·os. 

Imposto sobre a renda 
RIO, . (ASAPRES:") - ;Di Hl::mn•se, 

dado. sob1·e a arrecadação do h:·.pos
to de .renda. Notadamente no Distri
to lf'c.._1cra1, São Paulo, Rio- Grande d.o 
Sul, ·• rnai.1buco, Baia e .Minas Ge
r ·s, registràran1•se sen .. ;·º. ci:.:; au1nen~ 
tos desse imposto ·" "da subscrição 
eom1>uisoria de -Obrigações de guerra.
I~m 194.3 foram arreca iaclas elo im-
1>osto de renda Cr$ 1.190.231.018,90; 
em 1944 o imposto subiu para Cr.$ • " 
1.596.833.455,70, havenclq ·pois uma cli
fl?:rença para n1ais, de Cr$ •. .-•.. , ... 
406.602.436,80. E•n. 1944 o Distrito lo'e
d"eral arrecadou Cr$- · 535.992,179;50 e 
São Paulo Cr$ 572 159.208,90. Em. re
lação âs obrigações .d.e guerra foram 
subscritos compulsoriamente em 1943 
Cr$ 640.061.576,90, e, em 1944, Cr$ .• 
953.629.167,20, com uma cllferenç·a pa· 
ra mais de Cr$ 313,061.57ú,90. 

FR~COS e. 
ANEMICOS 

TOMEM 

Oi~lm cmsnlaáo 

Para ·1embrar tão salutares verda
des, o Centro Frederico Ozanan1, de 
-.Santos, promoveu a realização de 
conferencias feitas por ~elementos ca• 
tolicos daquela D_iocese, de 17,.a 24 

. do córrente, e irradiaâas. pelas emis
soras PRB-4 e PRG-Q da vizinha ci-
dade praiana. · A serie de conferen
cias alcançou Inteiro ex'ito. 

C!RGULO UPERARIO DO -RIBEI
RÃO PRETO 

Comemorou dia 23 PP• no meio de ili.
tema piedade e alegria, -s1fa.20; aniversa
rio de fundação o Circulo pperário Ri
beropretano, em tão bba hOra íimdado 
por Sua Excia. Dom · Mánuel da SUye!ra; 
D'Elboux, e que funciona no Bairro dos 
Campos Eliseos, á · rua: São Paulo; em 
Ribeirão Preto. · 

Pela manhã foi lançada a pédra fun
damental dos Ambulatorios Medico Oen• 
tários, Sala da Blbl_loteca e outros im
portantes me_JhOranientos para. ass!.stm-
cla ao operário. · . . 

A' noite, no Salão. "de Fest8.$ do Clr
éulo, já pequeno para. acomoo.ar seus 
assistentes, realisou-se a Assembleia· co 
memorativa, com -a presença, da.s _Auto;. 
ridades Ecleslasticas, pessoas gracjas e 
enorme publico. oando Inicio aos tra
balhos abriu a Sessão o Exmo. sr. Dom 
l\>Ianutl da Silveira D'Elbciux ·que pro
feriu as palavras de abertura, dando a 
seguir a. palavra ao Presidente· dos Clr
culos Operários do Estado .de .São Ps,ulo, 

A eração que este proferiu demonstrou 
mais de uma vez·"suà grande dedicação 
á obra que dirige. · 

I'8 suas palavras tiramos o seguinte 
· tópico Informativo: "No Brasil :existem 
cerca de 20.0,000 elrculistas, agregado:, 

·em 264 C!rculos Operarios, que são fi 
liados à 8 · Federações. O Estado ma-Is 
circullsta · é São Paulo com. cerca. de •• 
70.000 . Clrculistas." . 

Foi lido . o Relatório dos Trabalhos do 
Circulo . Operário.· Rlber9pretano ·-• nó ano· 
de 1944 do qual extra.imos os seguintes 
dad~s: O ·COI'l, conta com 1539 membros, 
Nos seus vários ,serviços· de -a.ssistencia 
social foram realisados . os seguintes tra
balhOs: -- Injeções: 2.034; no ambula• 
tório ·médico pa.ssaram 24.687 ·doentes; 
no gabinete· dentarío 1.42~;· foram· for
necidas 109 receitas med_icas. Funciona 
ainda um- bem monta.do e eficiente Jar
dim da. Infancia. 

MOVIMENTO DOS · CORREIOS 
E TELEGHAFOS 

O mcivimento", ele telegramas · de 
J3oas-I<'cstas· e •remessa ele registrados 
com ·valor, :este ano; em S. Paulo ba; ·'. 
teu o 11record1

~· ,dos altos i anteriores. 
Nada· menos <le 272.960 ""telegramas 
haviam siclo ent···egues, r 'llll~nte··'nestn. 
capital, até dia 27. No dia. ele Natal 
foram entregues 80,000 telegr.imas e 
125,000 cartas. (ASAPRESS) 

''31LVEIRA" MUagrosa -salvação de uma. . . . '• . . 
Polonia --,- segundo bs poloneses. -

0 úm, I 
Grand~ Tônko 

UNIÃO DOS PROPAGANDISTAS 
CATOUCOS 

Fundou-se em Pouso Alegre a 
União dos Propagandistas Catolicos 
- U. P. C. - sob a assistenc:ia 

. eclesiastica do Revmo. ·Pe. · J. Angrill 
. C. M. F., que desenvolverá. suas· ati~ 

vidades no· campo intelectuaL .. 
Instituição do caráter .. avostolico, 

tem por fim difundir a líoa leitm·a · 
favorec\mdo o mais possível· ai. edi: 
toras é.)ivrarias cato!icàs. e· adqui
rindo ·a~ras dos melhores escritores. 
O campo de ação da U. P. C; este·n
de-se ao cinema. e deseja nesse cam-
po realizar a idéia de P:o Xt: a' fun
dação de filmácotecas es:colhiclas, 
que pelo seu valor tecnlco· sejam 
preferidas pelas· salas de projeção. 

A U. p', C. procurará entender-se 
diretamente com as maio1;es emvre· 
sas de filmagem e exportação, para 
conseguir bons filmes. 

O meio de ação da U. P. G. ê a 
instituição ele casas, que são verda
del1·as livrarias apostoi'cas, casas es
sas que serão fundadas em centenas 
de cidades, que ass'111 poderão go
zar· dos benefícios incalculaveis qüe 
traz uma moderna liví·aria de orien
tação catolica. 

PELA SANTIFICAÇÃO 00 NATAL 
O Natal é urna festa cr:stã. Isto 

.é uma verdade geral111é11te aceita e 
quem perdesse tempo em: provar, fa
ria um papel ridiculo. 

Entretanto 1:,e observarmos o mo, 
elo pelo. qual muitas pessoas e .:té 
mesmo muitos fiéis a comemoram, 
veremos que tais .comemorações narla 
ele religioso encerram. 

Ha nesta festa, alegria em fodoR 
os ambientes. É, justo que assim 
seja. O nascimento do Menino Je. 
sus é a esperança <la Redenção que 
a m!sericordia de Deus. proporcio1_;ou 
à humanidade pecadora. Um cora
ção verdadeh·amente catol!co ha oor
tanto de seiitir com a Igreja a inP-- · 
favel doçeTa que o Natal representa. 

· lgreJa · · 
Uma testemunlla pessoal narrou ao 

"Osservâtore Romano" o . seguinte 
fato: 

"Antes de: evacuar a aldeia de Col· 
lepardo (na Serra Sablna); distan, 
te mais ou menos unias 80 mllhás 
de Roma, o. oficial qÚe tinha a 1·eu 
cargo o quartel· alemão ali _estabe
lecido, recebeu ordem de fazer voar 
o deposito de munições instalado r,o 
pequeno teplpl:o··dé.-São: Roque .. , .. ·.:·:, 

. t U:nra ·vez colo'cada ·ª ·carga· e quàn• 
do o pav'tô/E)$tava; pronto ti.ara ser
a.ceso, os -habifantes. _da aldeia. e as 
autoridades locais.· fizeram uni 1.1lth. 
mo apelo para' sal_var a ·sua querida 
Igreja. O pedido foi repelido termi
J1antemente. Rogaram então que ~e. 
lhes desse tempo para tirar sua' ce/ 
lebre · e milagrosa imagem de São 
Roque, ao .qué acederam . ainda qtte 
de mau grado, depois de ·varlas -0b-
servações ironicas, a . respeito · do , fa
to. Mais tarde, o. Vigario e as auto
ridades civis conseguiram persuadir 
os alemães que transportassem as 
munições para o outro' lado da Igre
ja, diminuºndo assim o perigo J}a 
complet!l, destruição do· edificio. 

"Chegado· o momentó, os bons -.1. 
zinhos de Collepardo espêraram ate
morizados ver ,a explosão de seu. 11e- · 
queno ·templo e de quasi todos os 
edifícios adjacentes. Os alemães 
acénderam a . carga como; p_orem; es
ta não explodisse, repetiram a ope
ração com identico resultado. Por 

· f:m, como. que enlouquecidos por. <'S· 
·se incompreensível fracasso que· de· 
morava ine:;peradamente sua l'etira·, 
da,. arrojaram granadas de · mão no 
Í;raude monte formado pelas muni
ções, -e novamente falhou a explosão. 
Enquanto isso, as forças aliadas E>e 
aproximavam. A primeira bomba da 
artilharia al!acla caiu justamente no 
meio do destacàrnerito '. alemã0 que 
se encontrava. · lançando · litutllmen
te granada apôs granada sobre os 
explosivos. Os dois oficiais que ti-
11han1 ao seu cargo. o destacamen
to cairam,· rriortos 110 mesmo sitio. 
Os demais dispersaram em itegui
da... E. a Igreja: de_ São"RÓque per
maneceu intacta". 

ºColocai o jornalismo católico na primeira 
fila dos instrumentos mais necessários e ·eficazes 
de apostolado", 
:1 PIO XII 

l ' " 

Leia o 

L E G I O N A .R I O' 
·Semanario católico com aprovação eclesiástica 

DISTRIBUIDO AOS DOMINOOS EM SANTOS 
l'Ef.A 

AGEN.CIA MAGALHAES-
R1;1a f !"~.i Gaspar n.0 53 

A . todas· as bancas 
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SANTOS 

de 
.. ' . 
1orna1s 

Cr.$ 0,40' 

O - '~OSSERVATORE· ROMANO'' · ·coM[NTA , numero· muito· maior 1e habitantes e de 
ciflades, como.Í,-Leopoli, Wilno e outras 
que certamente' não· estão povoadas· por 
russo:; 'bràn~os ucranianos. Acrescentam 
que est:e aspecto está ele · acordo com .os 
princípios :ia cart~ .. d!l Atlantico· que ·a. 
Polónia subscreye: com _tal lntegdcláde, 
tine pede pre.clsaineqte que Se discuta 
sem conteudo/, porque,· a carta do Atlan
tico reconhece' o· livre !luto.determinação 
do$ povos, 01,1 seja," o direito des~s à re

A QUESTÃO RUSSO-POLONESA .. 
·"AINDA É TEMPO D.E RESOLVER AMIGAVELMENTE ff QUESTÃO'' 

o ' 
O _" Osservatore 'Rpmano" c.omentan-

dP , \> ca,so . ~usso-Polonês .. de.clara . que 
alnil,a . é poss!vel resdlver ·. amlgM'elmcn~ 
te .e. d~ forma duradoura o c:>nflito; 

A' prinéiplo o orgão oficioso ·da San
ta· · Sé analizlL . ".As relações diploma ti> 
ca..", o •icoinlte de -Lublin e o Govei.'
no. de Londres", ·o "Destino e.as fron
teira,ª futuras," "A:; duas constitulç&s" 
e "As'. esperanças de um enkndimento 
comum.'' 

. Referfudo-se ao ma;p10 problema, diz 
o • referJdo editQrial: "assim se . deséo
br~, quando· se contempla cm uma ex-. 
posição ;serena. e objetiva. que os frutos· 
não· comt!tueni obstaculos 1mpossiveis 
de vencer,. para unir as duas partes e 
encontrar. 'uma_ formula de solução sa
tlsratorla'." ·Isto· é manifesto, "porque já 
so .repetiu autorizadainente por ambas 
a.!!' partes qúl'?, qualquer solução que 11ão 
provenha de uma convição reciproca· e 
cordial, não áJcançará. o fim para o 
qual ambas · as .partes - . Russia · e Po
lonla - se dirigem; ou seja, o desejo 
de ·\lllla politlca de amizade e de cola
boração reciproca.; para o bem de sua 
pa,3 interna e de toda a. Europa," 

U_M ESTUDO ODJETIVO 
1 

Referindo-se às relações diplomaticas, 
o· í·eferldo artigo fai; notar, que' ·a Po
_ lonla mantem welações_ amistosas com 
todas as nações unidas ralvo a Russia, 
quo foram rótas em 1941, ,.depois do in
cidente· seriJ chamado das "Grutas de 
_Katin ". A este respeito,' nota o "-Osser
vatore",. a Russla' considera. ofensiva a 
atitude tomada pelo Governo Polonês, 
que então era, presidido pelo general Si
korsk!, queixando-se a- Russià, de que 
o góverno polonês.~ deu. credito às· infor
l!lações . su~cas • sobre o assass_!nato de 
polonese.-. em Katin pelos russos. A Po
lonl.â entretanto, :declarou naquela . oca
sião, que apczar da denúncia alemã, 
duvidou de que 6s russos fossem· os ·ao
tóres de tal.s atrocidades, apelando em 
seguida para a Cruz· Vermelha Interna
cional. Semelhante atitude, dizem os 
polori.esei1, deveria ser ofensiva aos ale
mães e. não aos russ9s." 

GOVERNO POLONtS . NO EXILIO 

Sóbre o· governo tltere, criado pelos 
'níssos' em -Moscou, observa- o "Osserva
tóre": 

"Do ponto de vista polonês, declarou
se . quei o ,governe>. (Ü1. Polonia em L0l]• 
dr~ é ó unicó governo constitucional, 
ponto que jamais. fói posto em duvida, 
nem em Moscou, · já, · que manteve rela-. 
ções dlplomatlcas com, ele; e- que .tão 

''pouco _é·uma expressão dos interesses •e 
um partido polltico óu de tendenc!a po
lltlca , eín · um determinado momento. o 
primeiro ministro · Mikolajczyk, diz-se é 

· o chefe reconhecido · do Movimento Po
pular .dos ·Camponeses; ·tres. ministros 
são· · sócialistas, e o . Presidente Designa~ 
do -:ia· Republ!ca e Thorrui,z Orciszawski, 
um :·dos mais antigos. e mais autorizados 
membro., do Pa1;tldo Socialista . Polo11ês/' 
Despacho~ _ do Londres Informam que 
Mlkolajcey'k . renunciou. 

CO~ITE DE· LUBLIM 

Objetàm. o.s poloneses, que o com!te 
de Lubllm t11ão · é constltuldo de cidadãos 
poloneses, 01 são poloneses, que, por es
ta.rem durante millt.o t:empo fora do pais, 
já perderam todo .. cont'aeto com a vida 
da Polonia; e que o senhor Wltos men
cionado cóm(! memllro do cómite, não 
é . o · snr. Vicente Witos, • outrora.. -. ,:ire&t• 

dente_ do conselho e chefe do ""'-rtldo· ·solver com autonomia seu proprlo des• 
- 7 · tino; • · 

Camponês; o Snr. -Ywnte -~!t\ls1 _ _!o_L__ .·., -.. . . . ,. . . . . -. -. -.-
assassina.do peJos nazl.stas cm um-f cam- . Em toao _o .. caso, se· annna, .o governo ... · 
po de conce~tração. . polonês. não excluiu a po~ibilldacle de 

.. · que o assunto seja. considerado com boa. 
PROBLEMAS ~SSENCIAIS vontade· reciproca, para um acordo. 

Com estas dificuldades: que · concpr
rem para debilitar a. esperança de um 
entendimento entre a Russla e a , Polo
·nia, declara o "Osservatore", surgem 
problemM, essenciais: .Pl'lmeiro, a-\1ues
tão das fronteiras, que sem- deixar · du~ 
vidaJ, é considera(Ü1. · de capital · impor

, tancla. Segundo a Ru.ssla. ·_ a fronteira 
oriental da Poionla de antes da guerrá; 
não era. a de.· 1.920. depois do conflito 
entre a Polonia . e a Russia. o fato de 
ter r, Russia · aceito esta fronteira. devi
do a má sorte da guE!rra, não significa 
que os ·sovletlcps estejam oJ:irigados'· a 
reconhece~la quando o. exitu. favoreceu 
seu! exercltos. ]){! outro -lado, as · frori
telras propostas por Moscou, na linha 
demarcad.a em 1920 por Lord Curson, 
correspondem as e:dgenclas da Carta do 
Atlàntlco, pois se inspiram no pr.incl
pio da nacionalidade. principio que nes
te caso. afet.a, dez milhões de ucrania-

\.. 110s e russos .. brancos. · 
Segundo a Polonia - continua o 

. "Osservatore" trata-se em primeiro lu
gar de territorlos conqulstidos pela 
Russlr. P'Jr melo da· participação injusta 
e Imperialista contra a Polonia, feita 
quando a Polonia deixou de ser nação 
independente: conservados sob a · egide 
ru~sa até Junho de 1920, ·foràm cjevol
vidor. à Polonia. que então ressurgia.. Em 
segundo lugar; a propo~ta Ourzori não 
linha.. "de armistício,, ~ntrn' a' polonla. . e 
pretendià demarcar a linha da frontei
ra, como . muitos creem, mas· sim uma. 
os sov!eticos _ para o mês de ,1ulho da
quele ano. Foi o proprio governo Rus
sel, com Lenin a sua frente. que rechas
sou a PlºOji'OSta Curzon, . asseveram ' OS 

polonesês, declarando-se dl.sposto em 
troca, a entender-sé diretam.,nte ,com a 
Polonia sobre a. paz. Essa paz, foi ·con
certada · de .fato em ·Riga, em negocia
ções_ diretas, não somente eóm a- Repu-

. bllca. Sc~etica da Russla Ucraniana co~ 
mo com a propria Russia. A rep~bllca 
·sovlet!ca da Ru.ssia Ucraniana ·renun- · 
ciou -nest:i -ocasião. a todo · direito · sobre 
os territorios a oeste da linha .de· fron
teiras demarcr.da.s pelo artigo U do tra:..: 
tado. 

EM HARJ\IONIA COM A ''CARTA 
. DO ATLANTICO" 

Ao refutar o caracter "nacional" da 
linha. Curzon, os poloneses · sustentam -
diz o . "Osservatore- ·. Romano" - que 
ainda depois da demarcação . de 'frontei
ras· estipulada em · Riga - que· sobrepõe 
a proposta. de curzon ..;. · milhão e melo 
de polóneses tiveram que· desagregar-se 
da Mãe Patria. Com a linha, Curzon, 
consequentemente, se · desstJregaria da 

' . 1 1. _. 

. Finalmente, · o. artigo de "osservató
re Romano_" considera · a questão da 
''. Constituição Unica" da Polonla. · Ad
verte-se que a Polonla. teve · 3 constitui-

. ções., Uma foi promulgada em 1791, nas 
vesperas da .partilha,' outra em 1921", na. 
e1'ioca da l'esurreição, e a ultima em 
1933. A constitÚÍção de .1921 se inspirava. 
l)a. francesa, enquanto que o· atual ·se 
aEsemelha mais . ao·. tipo da dos Estados 
Unldo3, e segue as linhas da constitui
ção de· 1791. como é natural, adverte-. 
se, a controversla atuà! gira em torno 
das . ultimas duas constituições.;. Os SO• 
viets . considera.m que a de 1921 é de;. 
mocratica porque se imi>lai+tou. com o 
consentnnento de todos. OS grupos pO• 
pulare.5. Não .a.5sim a . de 1935, que se 
considera fruto de t:endenclas reaciona;. 
rias , e . ditatoriais e, consequentemente, 
Incapaz de assegurar uma futura· -poli•: 
tica democratica que ~aranta suficiente• 
mente a liberdade rio Interior ·da Pcllo
n!a e a . segurança dos outros . Estados, 
em . particular dos vizinhos. · 

Os , círculos poJoneses observam, em 
prhnelro luiar. que esta questão. é' ex-· 
clusi,amente da propria lncumbencia. da 

. nação polonesa, qúe se deu a si mesma. 
a constituição de 1921. e que, com to• 
doa os orgãos legítimos_ em que todas a.s 
tendenclas pollticas · se apresentaram em 
pé de Igualdade. adotou .a . Constituição 
_de 1935. Porem não é conveniente nem 
apropriado -. acrescenta~ os , poloneses 
- para nennum estad<l livre e inde~n-
. dente, tomar decisões_ sobre reformas, 
ainda , quando possam ser as melhores, 
.qúahdo se encontra. debaixo de uma ln-

. fluen<:la._ de:· qualquer natureza extranha 
a von.tade do povo, como tampouco está. • 
bem .·de submeter aqueles assuntos que 
concérnem tão só. a vida da nação, a. 
discussões Internacionais, a. tratados e 
acordo.s. · 

Os .· poloneses. · continua o ·. "O.sserva
tpt-e" por· sua parte, C()~preendem que· 
esta ultima situação est-á em contraste 
a~rto . com o espirita e a· lerta da càr
ta do Atlantlco, a que apelam tambem 
ne.sta questão. Contudo conclue o ar~ 
tlgo - . o C",.Overno Polonês não, pen.sa. 
e.m opor-se a uma revisão da Consti· 
tuição, quando a Polonla. se encontre em 
condições morais e polltlcas para fa:. 
zeslõ, 

Aprovada, enfim! 
RIO, (ASAPUESS). '-- O .Min'stro da.· 

Fazenda ap•.iv •u a }'cmol'çãó do pre
dio em· que·;funcio~a. a- "?Jl,gac'a. Fis
cal ·d- Sãr, · Paulo, . be,n como· a cons
trução de um novo edificfo onde fun• 
ci•nará. aquelá ropilrtiçã, ie<leraJ. 
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Maillot "Distinto" 1 

. Elegancia, · Distinção, Modicidade. Para moças e crianças. 
Em jeraey ~e lã, naa côrea :. azul rei, vermelho, grenat e verde. i 

. PEDIDOS-A.:SEDE·DA J.,F. e. 
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lE Ali OS l C IN:IMAS 
:pRO·GRAM·AS; DE 

PRlMEIROS EXIBIDOI!,ES , .. ' 
ALHAMBRA. - Corações sem piloto, c01:n Aimée .. - M. 

/·varão primitivo, com Lo•Jlse Albitron. - APA. 
ART PA.liAC10 - Férias de Natal. com Deanna. Durbin. - D. 
BANDEIRANTES - . Endereço desconhecido, com PauhLukas. - APA, 
BRO;!DW AY. - Uma vez na vida. com Libertad La.marque. - APA. 
lPIHANGA -;Eram cinco trmãos, com .. Anne Ba:xter ..... BPA. 
MFTRO - Madame ·curie, com Greer Garson. - A. · 
OPERA - Nove garotas. com Ann Hardlng . ..,. D. 
FEDRO . II - Cobiça e castigo. com Richard Arlen, - .A. 

O .6 de _paus, com Don Barry. - AMC. 
RITZ - Sultana da sorte, com. oorothy Lamour. - M. 
SÃO BENTO - Epopeia da alegria, com George Raft. -,. lJ . . ,, 

Rainha do$ cora~ões, com Lucille Bal. - . D. · 

ST<GUNDOS EXIBIDORES. 
,:. ' ' 

AMERIC:A - Jane Eyre.' com Orson Welles. - ll, 
Aventureira. mascarada, com Sally O'Neil. ·- M. 

ASTORIA - Santa. com Esther t"emandes. - D. 
Rancho fatldlco, com Tex. Rltter. - ,AMC. ·'· · 

AVENIDA - No tempo do onça, com os Irmãos Ritz. -'-lit'A; 
Floresta encantada. com Tim Holt. - ·AMO. · , .. ·, · ., ·· '·: ·. · ·· . 

BABILONIA - Um b.arco e nove destinos, com Willla.m Ben~. - Z> •. 
: ~úralhas de Jericó/com Red Skélton.·- D • . · : · · ·'. .. ' 

BRASf.1.i - ·Núlguem escaJ?ará ao castigo, com Marslta Hunt; - APA; 
··• A ilha dos· homens :p~didos, com John Howe.rd ...... APA; . .. . , 

BRAZ POLITEAMA·- Entre a: toura ·e a· morena, com Carm'én • Miranl'IA,· D, 
. ·Beleza sem dinheiro, com ·Joan Davis. - APA. . . .. ,. 

CAMBUCl - Mais forte que a vida, com Dana Andrews . .,;.. APA, , 
. Amor de um e.stranho, com Basil- Rathbone ... - APA. · 

CAPITOi;IO' - Horas de tormenta.; com Bette Davis; -- R.: 
· O anel da morte, com Tom Conway. - APA. 

CÀRLQS. GOMES ~ Monstro sinistro, cpm George, Zucco ..... APA; • 
· : Em ,.face. qo destlno, .. com . Basil RatbbQne. -:- R. . . . . . 
ClN~MUNDl .·-:-. Alem,.do horizonte azul, com Oorothy Lamour, ~ ~ 

,A.guias' de togo, çom.. Preston Footer. - 1 APA, . , 
coi,,s~q .-Af!ulas americanas, com John; Ga1fleld. ~ APA, 

. . Tal1;u,, com Robert Donat. - AP A. : ' . · . , . 
COLOMBO: ;,.. .Forja de herols, com Ronald Reagan, .- APA, 

· ·· AventÜl'elros do- AJàs'ka, com Toz;n Néal. - p. · · ·: ·: · 
COLON - Picardia de Cow-Boy, com J'oe 3awyer, - APA. 

'Çasa, de loucos, com Olsen e Johnson.· - APA.. 
Aventúras de Jhni Valentlne, com Denhls O'K~e •. -· APA, ... 

·czwzElRO ~ Romance de um mordedor, com Mesquitintia . .:..,;-.. APA; · 
. Piloto n. · 5, com Franchot Tcine. - A.MC. ' · 

ESPERIA _;; O tenente e 'a •nfermelra. -com Frank Albertson. - APA, 
, Qiiasi casados; com Jane "'razee. - R. 

FENlX .;.. Imp0stor. com Jean Gabln. -- A.PA, 
· · Herols de arrabalde, com Robert Palge. -' A. 

GLORIA - Uma garota caprichosa, com Ruth Wàrrlck. - A, 
Um mundo de ritmos; ·com Kay Kyser. - APA. 

, HOLLYWOOD - Jane Eyre; ·com Orson Welles. - R. 
: Duas ·pequ~nas sem cerimonia, com Jlnx Falkenburg. - AP.._ 
IDEAL - Papal por acaso, com Betty Huton. - D. 

O grande homem, com Donald O'Connor. - APA. 
Mulh!;lres d!l hlnguem. com Glnger Rogers. -- AP.,. 

11US - Cartas de amor, com Pedro Lopez Lagar. - AMO. 
Amot .de mãe, com Sarah Garcia. - APA. , 

lPlRANGA PALACIO - Noites perigosas,. com Annabella. - APA. 
.. Sberlock do,,ar, com Red Skelton. - A. 1t.. 

LUX - Tl'es menina:, endlabradas, .com Deanna Durbin. - ..t, 
Tartu, com Robert Donat. - AP A. 

.. .J4$l).JtRNO - Sil_en..!ltó_ de~i.c_,;,._com __ Jobn B.eal,_=-_lll',.A,, . .:.; 
,· .. - -~ ~""evolta,, com Efrõl-'Flyn, -- APA. -·--- .· -'-~------,_ 
· OBERDAN - Ela queria uma baratà, com Nino Nel!o. . . 
·:oDEON (sala azul) - Forja de herols, con: Ror,ald Reagau. - APA, 

Onde está essa mulher, com George Murphy. - D. · 
(sala vermelha) - A força do coração, com l'toddy MacDowell, .- A~ 
A!egre divorciada, com Ginger Rogers. - D. 

OLIMPIA - O vagalume, com Jeanete Mac Oonald. - R. 
França eterna, com Raimu. - R ' 

E'ARAIZO - Rosa a revoltosa, com J3etty Grable. - D. 
· A lei do lobo, com Rln-. n-t!n. - AMC. 

·· P4RAMOUN7· - · N!nguem escapará ao castigo, com Marsha. Hunt, - AE'A,' 
. Submarino suicida, com Tom Neal. - APA. 

PARA7'0DOS - Comboio para o teste, com Humphrey Bogart. - A.PA,; 
· O anel da morte, com Tom Cvnway. - APA. 
PAROQUIAL (lptranga) - Um cavalheiro do suI, com ·Frank Morgan: A, 

· · Sonhos dissipados, com Le1v Ayres. - A. · 
PAULISTA - E o espetaculo continua, com Eddle Cantor ..... D. 

Viagens perigosas. com Eric Portman. - A.MI;. 
E'AULlS7'ANO - Revolta, com Errol Flyn. - APA; 

Canção de Olxie, com Bing Cr01;by. - . D. 
E'ENliA - .Encrenca sincronl~ada. com as ln'lãs Andrews.,- Af'A. 

Shedock Holmes enfrenta a morte, com Ba.-sil Rathhone, - APA 
PIRATINJNGA - li'ersegutdos. com l!;rrol ~,lyn, - AMC, . 

· . · O quarto 313, com Kent ·. aytor. - APA. 
RECREIO <Centro) - Inlmti,:os ami~tosos. com Charles Wl11nlngcr. 

Avareza desenfreada, com Bob Steele. - AMC. 
. RECREIO <Lapa) - Amazonas dos ares, com Loreta· Young,. - APA. 

As tres glorias, com Gloria Jean. - APA. 
. REX - Alta malandragem, com Bud Abot. · - JI.. 

Fugitivos do Inferno, com Erro! Flyn ~ AMC. 
RIALTO - Claudla, com Robert Young. - D. 

Emile Zola, com Paul Mum. - R. 
ROIAL - Amoreb de Edgard Alan Poe, com Linda Darr.el, - APA. 

Bein aventurados os que amam. com Kenn~ Baker. - A. . 
ROSAmo - De amor tambem se morre, com Charles: Boyer. - D 
ROXI - A. canção que tu ca,ltava:i, com Augelilo. - A, . 

A. 

. Feitiço, com Lon Chaney. - APA. · · . 
·sA.N1',A CECILIA - Comboio para o leste, com Humphrey Boga.rt. - Á/>A. 

, ~. s um felizardo Mr Strutl., com Alan Jones. - D. . 
SAl'H A HEI.ENA - Rural foragido. 

· Ptofessor. astuto, com Will Hay. - APA. . 
SANTO_ANTONIO - Mais forte que a \'ida, com Dana Andrews. - APA. 
... Meu ye!oo por uma cozinheira, com Charles Coburn. - D. 

Síi.O CAETANO - Ca.ndia& m!lionarla, com Ni11l Marshal. - APA, 
. _ Oraculo do et'ime, com Warner Baxter. - APA. 
SAO CARLOS - Gasab1a11ca, com Humphrey Bogart. . .n. 
· Sberlock Holmes enfre::-.ta a morte, com Ba.511 l:t?.thbone. 
·SII.U GERALDO - ldillo a muque, com Robert Taylor. - R. 

, Carta~ de a.mor\ com Pedro Lopez Lagar, - AMO. ' 
SAO JOSE• - AHança de,aço, com Joe· Mac .. 1·r •• - AP.A. 

Al?A. 

. Corações enamorados, com William Holden. - AMc.· 
SAO LUIZ - Tempestade de rttmos, com Lena Home. - R. 

· O Falcão em perigo,· com Tom Conway. - AMC. . 
SA.O PAULO - E o espetaculo continua, com Edclie Cantor.··- t>, 
· · Viagens perigosas com Eric Portman - AMC , 
SAO PEDRO - Sob duas bandeiras. com Rona\d Colman. - AP.A. 

· Louco por· salas. com Mickey a.ooney. -· A.PA.. 
UNIVERSO - Forja de ·herols. com Ronald Reagan, - APA. 

Aventureiros do Alaska., com Tom Neal. - D. 
Vli,A PRUDENTE - Quadrilha da cidade, com Claire n·evor, - APA. 

TEATROS 

BOA fISTA - Pedacinho de gente. com Blbi Ferreir1. 
,SANTANA - Anfitrião :,~. com Dulclna. 

EXPLlCAÇôES DAS COTAÇô~I 

B. - BOM - Filme que pode ser visto por todos com provet;o morar. 
B.P.A . . - BOM PARA ADULTOS - Filn1e que pode ser visto com proveito 

moral tão somente por adultos. . . · 
A. - ACEITAVEL - Filme que pode ser visto por todos, embora sem proveito 
. moral. · , · 
A.~.O. - ACEITAVEL MENOS PARA CRIANÇAS - Filme que contsm 

cenas que pódem impressionar o publico infantil, · .. 
A..P.A. - ACEITAVEL PARA ADULTOS - Filme que pode ~er ~!stÍdo 

P0T adultos, embcra sem proveito moral. · · 
R. - RESTRITO · - Filme que pelo enredo ou. cenas deve aer estritamente 

reservado a pessoas de sólida formação mor&l e religiosa. . 
D. - DESACONSELHA VEL - Flhne aue pela grave Inconveniência do enredo 

ou da1i cenas; deve ser evlt~do por qualquer publico, 
M. --- MAU - Filme prejudicial para qualquer publico. 

NOTA: .:... I!:_ importante que e espectador não se contente com a simples c-:,ta• 
çao do filme ou da oeça de teatro, mas que procure conhecer pelo 
menos alguns detalhe$ da e, tlca. [sto justificará uma cotação que, 
afirmada sem nenhum comentl\rio, poderá parecer injusta: e, sobre
tudo. com a leitura de uma anállse q11e põe em relevo os elementos 
bons e maus do filme. o espectador pouco a !)Cuco, educara sua 
conclência e aprenderá a julgar por s! mesmo os outros filmes· que 
lhe fçrem apresentados. 

Os boletins da Orientação Moral dos E~petâculos contêm uma 
, critica detalhada de todos os filmes exibidos em "!ão PaUl'l. 11: publi
c,ado ~emanalmente e a asi;inatura anual cusfa Cr.$ 20,00 na Ca
Pita,I e Cr.$ 25,00 .,ara o Interior. Informações 11a AssoclaçãO dos 
Jornalistas Catqlicos, á rua Quintlno Bcicaiuva, · t·'Z3, 3.o andar, 
sala. 207 - Fone: 3-7760. 

N ot f,c·i as .do:s ·;1 

OS MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

Rio Grande do Sul 
DEFICITAltIO O ORCA.llE.NTO 

PÓK'.L'O AJ..l!.U.L'\bl, . lA~Al:'J:tblSl:l) 
o eonselho ·Adpllnlstratlvo do Estado, 
aprovou o parecer sobre o orçamento 
do· !!Jgtado,. Dara o l)roxlmo ·ano. 

A' recelt:a. eStà. orCada .m 640 mi• 
Ihões 639 mi!' e 281 cruzeiros, e a. des·· 
pesa. .em 655 .mil,hões ,856 mil eruze!ros. 

GENl<m.AL FULGENVlO BA'Jll~TA 
POH.'l'O ALEUHE, (ASAl:'J:UCl:l::i) -

.. Estão percorr~ndo todo .o conttnente 
americano o•,gerieral'. Fulg~nclo Batls• 
ta e sua comitiva, tendo visita.do ja. os 
E!\t:.dOJ Unidos, o .Pana.ma,: a Co!.olllbla, 

· o Equador, ·o· llhlie, .. a. Hottv!a, o l'a.• 
ragual, sendo que o· 0x-prêsldente ·de 
Cuba chegou a Sto l'aulo · proçedênU• 

·. do. Coruniba.,· 1·eencetarido. ali, a sua 
. viagem a cainlnho· do Uruguai, ·ondê 

permanecerá até o proxlmo dia. 3. 
O general Fulgen.clo Batista passou 

t)or esta capital, v!ajandô pelo a vião 
transcontlnental da · l'au-A'merlcan, 
sendo que regressa.rã a.o Braá!l, no dia. 

. '3, afim de visitar'· o nossó' pais. 
A comitiva. do· ex-chefe do governo 

cubano, é · constltulda pelo. :ir. Feliz 
HuÍ'tado, ex-secretario · da- Sâu(le Pu
blica; · sr. Oscar !•'lgueltola; niedlco 
Fra1ictsco Varona e sr ·Jaime: co.rnejo 
l-l.ey~s. 

. 'l'ERRIVEL SEriA OONTINUA À AS• 
SOLAR URUGVAtA.NA. 

UltUUúAÍANA, <ASA.P.KESS) - Es
ta. cidade continua sofrendo lnte11sà 
estiagem que esta .abrangendo. nli,o 1;10• 
mente· a.· parte da fronteira ·como. ta111• 
bem· a z'ona da serra, vendo-se .. 'desde 
já.• os primeiros sintomas dos jirejut• 
zos. que advh'ão·· da seca. O. J)anora.ma. 
em Urugua!àna é (leSolador, com o ln
tens o ·calor ·que atinge ,. em·:. alg-uns 
dias a 42:o ·e- á sombra. 

·Os· càrnpos . lá.· t.osta.dos• pelo so) ro• 
ram ainda ein algune 1ugarós.casUga
dos· · pêlas iagultrair ·dâlS '· locomotivas, 
!=!Ue pr,>VOCaram. lncenfll,O!l•deVastadores 
de grandes areas. Os razen:.delros ~ão 
podem mais ·ficar sossegados, enquan-

•to perdurar esta situaçt\o. . · 
. . o flgla . dev·e· esfaz: atento·· noite e 
dl;,,, â passa·gi,111 dos trens, afim dê evl-

1 
tar que as fagulhas causem. 11,cend!o e 

, . vropagueiu o fogo até as proprlà.S fa
zendas. Ao passar o trem, dai a. mo-

1 
l 

1 

mentos O)lve-se o grito de "b'ogo", e os 
liorriens, múnldoa ,,e ponch~1 ,ci>bertores 
é agua ·em ·carrocà, se dirigem· para o 
leito da estradà e aos campos· em ro
go; procuran6o estlngulr as -chamas. 
os ta.zeldeiros ja, pedem "SOS'' IÍ. Vla
eã:o · Ferrea, pois a )a roura de nillho ao 
n1unlclpio estâ.. tocaltzada na. ,zona. de 

· Joiw Arreg·ufro e au a seca ja,. délxou 
o seu rastro,,. de ve:,; que. da.,.oolll,ef.ta do 
\nllllo, uma area. de 4.0ou. he·ctares, que 
poderia assegurar uma sa.fra de .•.•••• 
4.000.00 de quilos, 10 por cento encon• 
tra-se perdido, sendo alarmante esse 
prejulzo. 

·Tambem varlas colon1as.de arrozes• 
tã:o ameaçadas de perder a. safra. deste 
ano. !:'or seu lado, o rio Uruguai tam
bem ·vem sofrendo as cont1genc1as da 
seca, que transformou, seu leito em 
imenso areal. 

O tra1ísporte i:ie lanchas, ent.re esta 
cl.dade e Passó ele Los Ltbres deixou de 
existir,· pois as lanchas sõ l)Ódem ta
zer. umà quarta parte do percurso obri
gando OI! vlajan tes a. percorrer. a pê o 
resto ·do. traJetQ, üraves prejulzos .tem 
sofrJdo o comercio da madeira; no Al
to Uruguai, ctue é !eito pelo mesmo rio. 
Permanecem nos pontos de partida, 
s:randes quantldades,de m/1.delra. desu~ 
uadas aos ,,portos a.rgen·t1noii. . OS''· ·ex• 
portadores estão n.lannados'•com a·· si
tuação e l)ada deiirn. an teve·r que· o 
Uruguai volte ao seu curso normal, 
Il U!ll_ perlodo de seis ÍllCsés. 

SANTA CATARINA 
OSCA•GUASStJ 

FLOR!ANOPOl,11::l, (Al::!APH!ilSSJ.· 
Em Btguasso, Interior deste Estado, 
foi abatida .uma enorme on.çn, t1lcdin
do aproximadamente l,8Umts, de· com• 
primento. · 

MINAS GERAIS. 
, F Al.ECUIENTO• 

B~JLO HOHIZON'l'l!l, <.~SAPJ:ESS) 
- \/ttima .de um desast.re a11tõn1oõT
list1co, faleceu, em · Ma.nhu-m!rlm, o 
Padre Jullo Maria, conhecido educa
dor mineiro. 

O .Padre Jullo Marta to! fundador 
do Semlnarlo de Manhu•mlrlm . 

SANEA3IES'J'O UO V ALE DO ltlO 
·oocE 

BELO HOHl:401''1'.l!l. ( AS.\ P Hli:SS l 
""". l•'alando â reportagem, o. profes
sor Allan Scott, da. Univers1dàdé do 
'l'e:rns, l!:stados Un Idos, ora.·'. em vtsl
ta a es!a capital, rez· elogiosas refo•' 
renclas ao9 traba.lho.s realizados pelos· 
medicos sanitaristas brasileiros, no sa~ 
neá.mento da região do Vale do Hio 
Doce. 

'.o 5r, Scott acaba de visitar aquela 
importante região, em companhia do 
s,· • .ll:ugenlo 1•ey,ne, tambem -cón11eci
do parasitol1g1sta americano, pre~en-
tem~nte no l:Jrasll. . 

ºApôs à guerra, disse o frustre cien
tista, pensamos aumentar o· numero 
de "bolsistas' de nossa .U1i1v·erindaae, 
bem como enviar nossos medtcos pa-
1•a .o Brasil. Vesse contacto Intimo 

entre. ·11omens da clencta d.as duas .ua.
·ções, certamente àdvlrão vantagens 
que resultarão em ·beneficio da saude 
das l)Opulac;ões", · 

ESTADO DO. RIO . 
ABERTURA DA BARRA 

NITEH.01, · (ASAJ;>.HblSl::!) - Acham
se em· esta~i> bastante adlantado9, os 
trabalbos preliminares da abertura da.. 
barra. (la t.ova Lagoa, de l::!aquareina.. 

Tal medida tera- Imensa lmportan, · 
ela, llQI~ eons~ltue soluQão ao proble• 
ma Jle saneamento da cidade de l:Sa- · 
qua.rémà. 

PARAIBA 
·cauv.u 

JOAO l'l!ll'IS0A, (ASA.PR.l:!.SS) -,-- No• 
tlçlas. cotistantes, chegam a. esta c11,• 
pltal, <'!& que a.s grandes .. chuvas ve
rl!leadas ,na ,zona. do sertão • das ma
tas, estão. criando as .melhores e~
pect,itÜvas entre. 'as classes rurais, 

O LI'i:'RO A CR.l!I. ::,40: 
·, JOA.O .P'BlSSOA, . (ASAPl-t.WSS) -

o lnte1·ventor J.<'eOeral convocou os 
p roprleta:rtos. ,de estabulos e vaca,rtas 
para. uma reunião no l:'alaclo do Go• 
verno, afim de. discutir a pretensão. 
do9 mesmos, que. pielte&m uma, majo
racào no preco do leite, com elevacão 
de C.:r,ô 1,60 l)ara cr.$ 2~40 o litro, 

G O I A' S 
LIGAÇÃO U.O PAULO•BELEM DO 

PAltA 

GOIANIA, (ASAPH.WSS) ~ Como j/1.
tnformamos, nos. pr\melro:; dias de- j~.
nelro . sera. . Inaugurada · a nova rodo• 
·via . "Progresso .l!lrasllelro", com .li• 
gação rodovtarla•tluvtal de ·sa.o 
Paulo até Belém do l'arti., a.tra.vessall• 
do todo o Brasil .céntra1 e sérvlndo a. 
totalidade dos Estados do' norte e nor
deste •. A. navegação fluvial sera feita 
por navios ,que slngrarao o .'l'ocantlns 
e em Mato Grosso será entrosada com 
as rodovias paulistas, mineiras o ma• 
togrossenses. · 

'l'oda a Imensa produçll.o do grandto~ 
si> parque Industrial de· sio Paulo, i,o
derê-, assim, escoar,se para. ·o norte e 
nordeste do Brasli pela nova vi& de 
acesso. 

Acusados os comunistas de tentar exter n .. 

minar I o , Catolicismo na Eslovênia 
De N. C. transcrevel'.llos a ~otlcla se• 

gundo• a · qúal o Prof. ~irll Cebot, da. 
Universidade de Ljubljana, descreve os 
esforços dos comunistas. pa.ra extermi
nar O ' ,l)OVÓ C.11,tOUCO . da ~IÓ','.enla., acU•
S&lldô•OS de éopspirar · em uniio com a 
Gestapo mesmo nas matanças da. popu-
lação, .. · · 

O povo esloveno, afirma. o prof(!S$or, 
foi - submetido dé,de 1941 a. suce~ivas 
ondas'.de "liquidação. de traidores" por 

. part.e ·da "F'ferite da liberdade" contro
la.da pelos comunistas e a, brutais atro. 
cidades pór parte · das autoridades ita- · 
Uana.,. 

"Aqueles eslovenos que en:i situação 
desesperac·.1,, sem annas nem· meios de 

,y·A N' AGRA N 

(;' 
Otlmo fortlflcan-

. : .· te femtnlno 

li Formula do Dr. 

? fepedlno. Mercê 

de seus hormo-

nlos esi,Pcial! Tanagran remoça 
a mulher. 

refuiglar-se nos bosques tiveram de per• 
manecer em suas vilas, fonnal'am r,11,
trulhas lôcais que _foram tolel'll4a.s, pe
los ita.lla110l! · po$to que constltuiam · Ullll!, 

prof-,êção contra os "guerrilheiros". Mas 
ao mesmo -'.tempo se -descubriràm . sinais. 
da colabora:ç_ão dos itali9.nos com os pro.;, 
prloa ,guerrilheiros, convertendo . em vi• 
ti.mas comuns aos patriotas· .eslovenos, 
Quando calo a Ita.ila,. ós restos dos "ce
tnlci" (patriotas eslovenos) foram C(IU., 

· vldados a tin!r.:;e à Frente .. da liberdade: 
porem quando o flzera.in, foram desar
ma.dos ou ~dlad011 • 

"'Não sem extranhar ·a atoniti'1iõpu~ 
lação se encori.t,o~ preclpltadà. peto co
munista na. odiosa. proteção dos alemães. 
Desde então estes . começaram. Sllft.$. pe
rlodlcas operaçõés ·"de limpeza", nas 
quais mais da metade da p0pulação mas• 
oullna de uma das cidades·. foi executa
da.; até O presente mataram . l.0.000 Vi• 
t!mas inocentes, porelll, em compensa.;, 
ção os comunlstas do nucleo . e1tco11tra
ram ums. illaneii:a de ·escapar/' 

Em janeiro passado· a imprensa. e&lo• 
vena. noticiou que ~ tinha.. descoberto 
os . escritorios secretos comun.lstas em, 
~jub!Jana, e neles um plano pata. o gol
pe de estado comunlstà que compreen
dia a morte de 20.000 pessoas entre a 
população da cidade. ' · 

POL.ONIA MA-RTIR 
AS·PERUAS DA NAÇÃO POLONESA 

NA'G'JERRA 

O · Minls.terio Brita-nico . de Informa
ções (lá os ,tegulntes . pormenores relMi• 
,•amente' 'à°s perdaz· sofridas . pela. nação 
poionelia. dura.nte esta· gue1w: 
· MÔrtol!, !erldó:, e· desapa.recldos em ba• 
talha.:··200.000; mortos durante a, ocupa• 
ção' alemã:'· .5.000,000; aldeias incendla• 

··das:· 868; boml'ns embarcados pà.ra tra
balhos forçados na A1el1Wlha: 2.000.000; 
poloneses 'destetrapõs: 8.618.310; aélul
~os deixados ao à.bandono: 1.200.000; 
propriedade:., . destru!da:i: Cr.$ 85.600 
milhões. 

·.Pode.se concluir desta esta.tlstica, que 
a Polonia, ro!reu um prejuizo quasl dez 
vezes maior do -que o dos · aliados to
maqos em conjunto. 

o GENERAL . URQUHART RENDE. 
HOME~AGEM AOS POLONESES 

O general ·R. .E. Urquhart, comanda.11-
te da l,a.. Divlsão Aerea Brit.anica "Air.
borne", disse aos çorrespondentes: . 

',' Alegro-me que a . brigada de para• 
quedu,tas poloneses tenha sido associa
da .à. divisão' "Airbone" durante a i:a
taJha de Arnhem. Podeis informar · à. 
impre_nsa que os reforços· · que pude.ram 
atra,•e!iêar o rio. entraram logo em açãO, 
combateram heroicamente e nos deram 
ulria multo vaJiosa. nssistencla.". · 

\ 

O:. SOIÇOS DEFENDE-~ OS DIREI~ 
. TOS DA POLONIA 

Teve lugar· em Genebra, um grande 
comiclo, organizado pelo professor Louis 
s.chOeU·. e sob. a Udera,nça de Henri te 
Zicgler, presidente da União dos Jorna
listas Suieos, em pró! da. defesa dos dl• 
reitois da. Polônia. . Assistiram c~n~as 
de pessoas, ·na maior parte reprêsentan
tes dos CirCUlOS · polltlC03 e int;eleétua JS, 

entre outros M. Plcot, presidente do 
cantão de. Genebra. 

De Ziegler iniciou o com!cio por um 

discurso sobre a. · li'Olonfa,. e o seu 'papel · 
na Europa, louvando· o indomavel esplrl• 
to de liberdade polonesa, é destitcatii:!o 
o. Jato de que l!Plª Polon!a · verdadeira• 
mente. forte e verdadeiramente inclepen• 
dente, não ·dominada por alguma . po~n
cfa estrangeira, é uma 1_1eceêSJ.dacje para 
a paz na Europa, e ~rnitnou dlzendo: 

"Eu queria · salientar que as minhas · 
. palavras devém ser . consld~radaé', ·como 

exprimindo a voz do. povo, do cantão de ·· 
Genebra e de. todos ·os cidadãos sulços". 

CASA DO CORAÇÃO EUCARIS
TICO DE JESUS -

Do relatorio anual da ·benemerita. 
Casa do Coração Eucaristico de Je, 
sus para ho_mens pobres, , destaca· 
mos os segumtes dados: 

MOVIMENTO ESPIRITUAL, 

Confissões, 451; Comunhões, 756; 
1.as Comunhões; 13; Horas de Aclo· 
ração ao Sant!ssimo Sacramento, nas 
Igrejas de> ·Santa Iflgenià e São Ja· 
nuario, 5.112; Missas, 365; Terços, 
365; Aulas de Catecismo, 302. 

ASSISTENCIA SOCIAL 

Passaram pela . Casa. 354 pessoas; 
doentes submetidos . a: tratàmento, 
201; internado no Hospital de .Cari• 
dade do Braz; 1; em· Vila Mascote, 1; 
na Santa Casa, 10; curativos diver
sos, 422; . operações, · 11; , injeções, , 
284; consultas, medicas, 201: reme· 
dlos, 383; trabalhos. dentarias, 38. · , · 

Faleceram ·na Santa Casa 4 assis• 
tidoa · 

Os benfeitores da Casa do Coração 
Eucaristico ele Jesus são lembrados 
frequentemente nas Horas· de Ado
ração ao Santíssimo Sacramento, nas 

· Comunhões e Santas -Missas que se 
celebram. 

PRESUNTO E FRlOS - VINHOS F1NOS, FRUTAS 
BlSCOUTOS E BOMBONS - GENEROS ALlMENT!CJQS 

EMPORIO MONTENEGRO 
Rua Augusta, 1.559 (Esq. R: Luiz Coelho) - Fone: 7-0035 

MERCEARIA AVENIDA 
Av. Brlg, Luiz Antonio, , Z.098 - ( Em , frente à 

!maculada Conceição) ;.._ Fone: 7-5453 
Igreja 

úNICOS ,, DISTRIBUIDORES DA 

MANTEIGA "BANDEIRANTE'' 
i.'NTRJ;:Gi..S A DOMICILIO FRESCA EM PACOttS 

1 NOTICIASfilNTERIO_I (, 
PIRAC.ICABA 
Comunicamos aos nossos leitores 

de· Piraéicaba qu:: o Rvdo. Clerlgo 
Francisco l.oedas prontüicou'."se gen
tilmente a tomar a si o encargo re an
gariar assinatura.- do ''Legionario" 
nessa cidade. O -Rvdo. Clerigo reside 
à rua Joaquim André, 887. 

LOREN·A 
LJONGnEGAÇAO DIOCESANA DA 

SAGRADA FAMILIA 

Já está. em Roma o documento que 
pede aprovação do santo Padre para 
esta Instituição, que ve1t1 fazendo gra.n• 
de bem em pro? da infancla e Juventu• 
de· iorenense. 

A Revda. Curia Dloce.sana expeditt 
Provlsã(), constituindo · a diretoria. da 
congregação, &!1 mutu Episcopl Dioeee• 
sanf. ll: a seguinte: 

. Presldente - Irmã Zeraide · Vle,ira. da 
Silva., 
· Teso~elra. - Irmã Antonieta Maria. 

Lazzar!n. 
Secretaria - Irmã ·Allce Soares da. 

Silva, 
Para. a direção das IrmãB, foi p~a

da Provisão a favor do Revmo. Pe. João 
Batista., Redentorista, 

FEDEBAÇAO MABIAN.4. FEMININA 

As Filhas de Maria, promoveram . à. 
Novena e fe.,ta da Imaculada Conceição. 

No dia 5, realizou-se uma, assembléia 
geral convocâda. . pelá Federação,· para 
transmitir às Pias Uniii(!s, que não .pu• 
deram comparecer, aa decisões· desta lm• 
portante reUlllão. A pMavta de ordem 
para º· novo ario é PIETAS -- CARI• 
TAS; Piedade e Caridade.· 

A Federação quer intensificar. entre 
a Juventude a vida. piedosa; principal• 
nient.é pela Eucaristia, a. instituição · re
ligiosa pela · Ação catollca e o Retiro 
Es1>!ritU11,l por ocasião do carnaval, e 
conta com à generosà. cooperação d33 
dlretor!all das . Fias Unl&.s · da. Dloce.se. 

SEMANA DA CRIANÇA 

Já se começa a. realiz,ar o qué se tiro• 
p6II na. "Semana. d& Criança", que ne.s-_ 
te ano em Lorena. foi marcada. por 
acontec;.imentos significativos. 

Já foi la.ncatla. il.. pedrl!, fundll,mental 
do Posto de Puericultura e brevemente 

· se Iniciará. talnbem a construção do 
Hospital · Infantil, de cuja falta muito 
se ressente a cldàde. 

A comissão, · presidida pe10 sr. Pre
feito municipal, é integradr pelo ge
.neral Correia de Oliveira, dr. Renato 
E'rado Leiw e dr. Sallm Fe\ix. · 

As comemorações · da semana foram 
encerrada em sessã{t. sôlene .. na As.so,; 
oia.ção· Comercial; tendn o Prefeito Cas.; 
tro Pinto pronUllclado uma aplaudida 
pale$tra · sobre a criança. 

RÓMARIA DE PIQUETE 

Acompanhados pelo . seu digno orga
nl2,a.dor, · Revnio. Pe; Luclo,.: Viga,rlo lo• 
cal, pai;saram por Lorena 470 plqueten• 
ses, que foram em visita a. Nossa Senho
ra. .Aparecida implorar graças à Rainha 
do Brasil. Havia representante:; de to
das as associações paroquiais. 

CRAVINHOS 
O povo católico de Cravinlho está 

d1. parabens, pelas belas festas realiza
das em comemoração ao Centenário do 
Apostolado da Oração e as Bodas de 
Prata da Pia União das Filias de Maria 
local.' 

da devulção a Nossa Senhora e da!.I 
bençãos, qúé ela traz. Em seguida 
uma Filha de Maria em ligeiras mas 
piedosas e expressivas ,palavras, fez 
o hlstorico da Pia tJnião; lembrando 
seus .fundadores eos frutos a11e ·a mes ... 
tna vem obtendo.· A tarde houve re ... 
cepção de novo.s membros desse gran .. 
de· exercito · branco e azul que · é a 
Pia União. ~pós a benção do S. s. 
Sacramento. as Filh24 de Maria, incor-. 
paradas diri~iram-sé a casa paroquial, 
onde em . meio de vivas · e palmas. foi 
partido o classico bolo de velinhas co
memorativo das Bodas de Prata. /oi. 
Pia Uniãó comemorando o seu 25.o 
aniversario, assi1..alam · marco de , íé 
e um solene protesto de devoção acen• 
drada· a Maria Santlssima. 

/ CUNHA . ,. 
ANI'\'ERSARIO · 

i.--:9 d<1 dezembro completou . o n,om>: 
anivér,sa,rio de Ordenação Sacerdotal . Q 
Revmo. .E'e. Set!mlo · Ramos Aran~ 
dedicàdo _Paroco local, Vigario Fora:. 
nes da. Vigararia Imaculada. COnceição • 
ConsÚll;o: Diocesa.no. . · ' ·. · · : 
· s. :Revma. .. aíJós ~ercer o patoquiatit. 
em fiquete;, como promoção foi nomea. .. 
do par11, Cunha, _havendo em ·poucoi es• 
paço de tempo transformado ·· a. · Paro• 
quia, ná() ·só na. sua parte espiri~ 
tual, que · dlá a dia vai crescendo, mas 
ta,mbeµi ~a pa~te material,. tendo leva .. 
do a. :bom termo a retorn1a ·completa. da, 
Igreja Matriz; que é monumento· histo..' 
rico n,acilonal. Ajudado por uma distin•' 
ta comissão, em poucos meses, con. 
seguiu .. ~augurar e benzer a majestos~ 
Matr~ · 'in~irainente re.st.a.urada, con .. 
forme plano da comissão tecnica. oficia] 
do governo.· 

.\ Paroquia esmerou-sê em home"' 
nagear condlgnaniente seu Chete Espi.; 
ritual. . 

SOROCABA .. 
1 • 

PARkA IGREJA DE SÃO BENt()' 

O Revmo. D. Prior do Mosteiro de 
São Bento local, está empenhado na 
remodelação da sua Igreja. Pa1'a 
tal fim conta com a generosidade 110s 
fiéis, dos . qu~is solicita, donativos, 
que poderão ser entregues na portai. 
ria. do Mosteiro ou na sede da- repre• 
sentação do LEGIONARIO; rua Co
ronel Benedito Pires, 21. · · 

. t 
FOLHINHAS DO SAGRADO CORA• 

ÇÃO DE-JESUS 
- } 

Já estãf' sendo distribuidas as !o• 
lhilihas do Sagrado Coração de Je. 
sus, edita(las.'; pelos Revmos. Padrel'i 
Franciscanos de Petropolis, pelo· 
Revmo. Frei Eugenio Becker, O. F4 
M., Vigario do Bom Jes.us, e pela Fe~ 
deração Mariana ·da.. Diocese; ao pre• 
i:o de Cr.$ 4,50, comjj_1 no ano· _pas• 
sado; · 

CACHOEIRA 
SOAS FESTAS 

O l'epresentante do LEGIONAl'l.10 
deseja aos seus amigos· e ieitores 
que o meigo Menlno Jesus os cumu~ .. 
le de felicidades· no decorrer do ar.q 
de 1945. · . • 

NATAL 

A Associação das Senhoras Dama~ 
de C.aridade .distribuiu cerca de nril 
cortes de fa~enda peJas crianças po• 
bres de nossa: cidade. 

O Centro Municipal da L. B. A:4 
tambem fez farta distrlbnitão às íai, 
miliaii dos convocad.os 

Indicador Profissional 
O seu digno Vii:iario, Revmó. Padre 

João Osorio da Fonseca e as snras. 
presidentes · não pouparam esforços 
para o maior brilho das festividades. 
· Desde 30 de,Novembro até 3 de de

zembro esteve ·aqui um ilustre Mis
sionário, pregando um tríduo prepa

' ntó1•io á fes\a do Centenário do Apqs• 
tolado da O.ração. 

_______________________ __,;_ 

A-DVOGADOS 
Dr. Vicente Melilo 

P a.e;, da :Sé, ~a • z.o and~r • .:ia.Is, 246 

Dr •. · Plinio Corrêa dF Oliveirà 
1-tua. Qulntlno Hocaluva., 118· - 11:0 
Andar - Sala 823 - 'l'eJ,;_ 2•1316 

Joviano lellea 
e 

J. N. Ceaar Leua 
Adl'olÍarloa 

1,.,:1) lla Mlsertéordla, 23 . - Sala 

Dr, francisco P. Re~ão 
Helmeister 

. 1 

l'tua . São · !:lento, l!l!i · - l.o and11r 
laia 8 - · 'l'el.: 11•160 - lj, ~AlJlJ.lo· 

Or. Carloa Moraea de Andrade 
tt.ua SenJ1u111m . Conatii.nt. iia • t.o 11no, 

Sala 88 - 'L'el,1 8·19SG· 

ENGENHEIRO·S. 
Amador Cintra do Prado 

·ti:n&•nhelrri li :qulf•Co. ·, 
Arquitetura rellatoea 1olealoa. : re•J·· 

· Oenetae ..,,,.uva, 
fl.ua Llb,ro 13adaro, f6l - eav f'auJo 

, !l'1Isa a~nu 

MEDI C O,S 
Dr. Vicente de Paulo Melilo 

Cllnlc" &Iedlca 
Cone,: n. Marconi, 84 - 6.o andar 

Apart.o &a - -'l'el,: f•8óOl 
R.es.: Av. Airua Brariaa n. Qt 

· '1'el,: 6-~8211 

Dr. Camargo Andrade 
Doen11a• de Sonbora1 - l'arto• 

º"erilç&e• 
Da Seu, Portugue~u da Mateu1tdade 

d,. l:I. · t'aulo , 
Ct>na.: li. Senitdor Jil'etjll n. l!06 

Tél,1 2•270 - Daa H Aa 18 bora1, 
-Saba do: Oa1 . lo a.a 12 floras 

Bes.: E!u;, Ratael de Sarroa, 46'1 
'l'el,1.1•4~63 

Dr. Celestino Boiarroul 
Rea,i i...i.o .:1. t'aulo, .li - ·1·11,: ,H16llZ 

Cona. · liúa · 'I de Abrlt, 336 

Dr. 

Ou ~ la 6 11ora1, 

~eynaldo ~evea 
de Figueiredo 

DO HO!fl': a·,u, . U,U, tlUNICAS ll 
. SANA'l'OBIO !fAlll'l'A OA'URINA 

ClttlJR(ilA · OAs·· VIAb l:IIL'AitU:i:l 
Comi.: rtua Ma.Hona. 14 • t.o '""ªr 
Jl'911e: ,,,t<Tl.7 - .. P~ H !l.t. 1.11. ~oraa, .. 

ltesldenet,.: J\v. ~1tMernba. 10H 
3'Jt&t.a l•l&Zi ., 

DIABETES 

· Dr. Maurício Lev>' Junior 
.l'lsi,ficlallzado em 1.11eto1ogia no lDI• 
tltuto. da Nutr1çao, ae ~uell(>:s Alrea 

lUtretor: t:'rot. t', l!lacuaero,, 
lHABl.:'l'l.:S; Obe•ldade 'e :dental• 

. Uuença• da N utrlçfto. 
ftr,1"1""'* elhue11tare• 'em cera! 

Con11.1 K. ~arão <le 1ta~et1111·nç.i,, na 
- ti.o anelar - sitias ti-H a. ti•J, 

Consultas: . Uaa li> as. UI bora1. 
•1·e1s.·1 Hes1C1e11c1a -· 1•10Zll. e, COD• 

au1tor10 - 1-2au. 

RAIOS X 

Dr. J~ M. Cabello Campoa 
3lll:Ul(l0 lUIUOLUtif8'r& 

R6dlo-1Hna;nl,aflt'O• - 11l11a,..e• 
RalllnlGll• :. a <tomlelUo 

(•, r s.: 1:tu1 Maronnt, H e lll<llrtelo 
· Paateu1;) .. 11 • .í ana, • 'l'el,1 ·,.osn 

:kes.1 ' RUII TUPI, 693 - 'l'el.1 8•f9fl 
jilllo Pauto 

HOMEOPATIA 
Dr;· Artur Rezende 1-'ilho 
edleo llomeepat11 da u. A. I:', Cla 

~nsric,al)ana. Diretor eltalco ~o A·m. 
· hulatorlo Homt1011A.tteo de, eanno. 
.Cona.1 . R. ~ena4H .ll'etJ&. aoa,. telefc,. 
ne1 ll•flll8ll, ttes.t 5•6f11. Marcar bo• 
ra.·411 lAII btiu-ttlsa l•Uff, 

Dia 3, a Igreja toda engalanada es-1 
tava repleta de fieis que genuflexos 
rendiam graças ao Deus do amôr · que 
daí a poucos· mome>ntos iriam. receber 
cm seus corações. 

A tarde imponente procís&úo perc:or-
1·eu as ruas da éidade. A sua enírada 
ouviu-se mais um.i vês a palavra f!u'
ente do Rvmo. Missionàrio. Em seguida 
foi dada a benção do S.S. Sacramento. 

No dia 8 de dezembro a Pia Ui:iião 
das Filhas de Maria. coir.emorou · o 25.o 
aniversario da sua fundação. O povo . 
desperto pelo repiqu festivo dos sinos 
acorreu ao t~nplo, que foi· pequeno · 
para acolhe-lo. Era a missa da comu
nhão geral das Fi!hj!i de Maria e · 
a 1.a comunhão :das crianças, . , Houve . 
trnmerosas comunhões. . . . 

O Padre Mlssionario, · que ·desde dia 
4, .vinha prepar.;mdo o povo para: es- ·. 
se dia. fez a explicação da missa. · ,Ali · 
15 horas na sala· das reuniões, reuni
rat!'l-se as atuais e as antigas 'Filhas .. 
de Maria numa confraternização' de., 
amôr a S.S. Virgem; Presid¼n a reu~ · • 
nião os Revinos. Padres João de Eche
varrla e Padre João Osório da Fonse
ca, atual Diretor que abrindo a sessão 
discorreu sobre as vantagens e previ
let{os da Pia União. 

;Tomando a palavra o Rvmo. Padre 
J.oaQ Q.~ Jl:ch.fl.Varria falQ.U das pel~ 

SCIINTIPICAMENTR 

U SUAS l'ERIDU 

• j 
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i\'oltam '.defensiva 

COM · AS }'ORÇAS NORTE•AMERI
CANAS NA BELGICA, .. · (Reuters) 
Anuncia-se que os· alem.ãj,s estão reali
zando uma retirada desorganizada em 
úm setor ·da. frente .•. As tropas do .g~

. neral Patton perseguem de perto o 1m
migo .. · 

o setor onde se anuncia. que os ale
mães estão em desorganizada. 1-etirada ~i
ca. na area. do rio Sure, a sudes.te de 
-Bastogne. As tropas. de. von Rundestedt, 
em sua fuga nesse setor,. estão tentando 
atravessar a. nado a correnteza gelada do 
rio · · 

BERLIM CONFESSA O MALOGRO 
ESTOCOLMO, -(Reuter:,) - A agen

cia. noticiosa alemã; citou um porta :vo.z 
militar c1a. Willle!mstrasse, como tendo 
feito a · seguinte declaração: ·" Como era 
espera.do, a investida alemã no oeste foi 
detida até certo ponto, Isso é· o resul
tado dos pesados e flutuantes ataques 
e · contra-ataques, que se registram._atual
mente. As tropas americanas estão rea
lizando ataques em setores isolados, con
tra o flanco setentrional das novas po
sições. ,alemãs." 
15 DIVISÕES ALIADAS BARRAM OS 
. NAZIS 

. ESTOCOLMO, (Reutets) - "Come
çou a. segunda faoo da -grande batalhJl. 
de Inverno nõ oeste - - a batafü_a ,p:i,ra 
a conso!ldaçji.o do saliente a!emao -
anunciou hoje a .agencia noticiosa ale
mã acrescentando: "Os ame1·lcanos re
tiriram grande numero de ·divisões ,das 
frentes do Sarre e · Al}chen, para atacar. 
o flanco do saliente germanico. O gene
ral Eisenhower concentrou· cerca de · 15 
divisões para conter o a.v'ánço · alemão. 
Poderosas forças de tanki; ·estão empe•, 
nlias na renhida Juta". t 

VON RUNDSTEDT ,NA DEF'ENSIVA 
' Q, G. DO 21.o GRUPO DE EXER

ÇlTOS (De DQON CAMPBELL, cor
respondente espêélal da REUTERS) -

· Von Rundstedt está nt defensiva. em 
diversos setores da. frente. · SOb o · selva
gem. fogo da_ artilharia · americana, a 
pressão alema está. diminuindo numa 
frente de io quilometr.OI'!,· ent,e Stavelot 
e Hotton. · · . · · 

RECUO DOS.AMERlCANC)S 
COM O T,ERCÉIRO EXERCITO'NOR• 

'l'El-AMERI~:ANO, (De ERlC DOUNON, 
correspo'il.derite. especiat da · AGENCI~ 
REUTERS) - As. ,tropas· 'norte-ameri
canas,. que-·havlam e.stilJ:lelecido uma ca• 
beça. de ponte em · DilUngen; .na margem 
oriental do Sarre; e haviam ,_limpado .de 
:inimigos aquela cidade , da. Unba. Sie
gfried, pesadamente fortificada, após 
quinze dias de· duras lutas, foram retira
das para posições · na margem· ocidental 
do rio. · · ,·. . 

COM O TERCEIRO EXERCITO NOR• 
TE-AMERICANO, (De ERIC DOUNTON 
correspondente·- especial da . AGENCIA 
REUTERS) - · Anuncia-se agora que . 
infantaria, tanks, tanks destroiers. e ca
nhões de· auto propulsão, foram ·eva,:çua• 
dos de OUµngen, ; em · 23 · de dezembro, 
sem uma ljnica baixa. . . . 
· Os americanos haviam cruzado o·Sar

re em seis de dezembro e durante quinZe 
dias abriram caminho, lutando atra".es 
das fortificações da linha Siegfried, ex1S
tentes na. cidll,de. Durante treze dias, 
reforços e suprimentos foram transpor
tados sobre o rio. Em seguida· foi esta
belecida uma pequena cabeça · de ponte, 
No dia seguinte áquele ··em que haviam 
limpado a ultima posição· em Dlllingen, 
os americanos foram retirados através 
do rio, afiril de ocupar posições que lhes 
foram designadas, de acordo com o pla
no defensivo necessarlo para enfrentar 
á contra ofensiva de Rundestdt, na arca 
do primeiro exercito.· 

OPERAÇÕES DE LIMPEZA 
Q. G. DO 21.o GRUPO DE EXERCITOS, 
(Reuters) - As tropas norte americanas 
limparam de Inimigos um.a, . cidacle a 
noroeste de Marche e cercaram um bolsão 
de cem soldados "S. S." que se haviam 
infiltrado através das linhas aliadas, 
a· nordeste de Marche. 

Na area onde se acreditava que os 
alemiie,s, estavam. concentrando suas for
ças ao sul de Monschau, foi lançado um 
pequeno ataque, sob a proteção da arti
lharia pesada e de fogo de morteiros. O 
ataque foi repelido. 

Outro consideravel movimento alemãc 
foi observàdo ao redor de Simmerath 
os alemães lançaram ont~m á tarde· 250 
·obuzes contra Lammesdorff. 
.PREPARAM-SE OS ALEMÃES PARA 

. A DEFENSIVA 
Q. a. DO 21.o GRUPO DE EXERCI

'!OS, (Reuters) - As forças alemãs es
tijo preparando fortificações para uma 
,resistencia defensiva, ao longo de certoo 
trechos do flanco setentrionat do seu sa
Uiente, onde já teem 68· tanks enterrados 
no solo. 

. As perdas germanlcas no norte foram 
tão grarides, que o comando . alemão está 

. :tàzendo divisões remendadas com os re
manescentes de diversas formações difc-
1·entes. 

MOVIMENTO DE TR,OPAS EM 
STAVELOT. 

Q. G. DO 21.o GRUPO DE EXERCI• 
TOS, (Reuters) - Foi observado na 
area de Stavelot um grande movim<mto 
alemão, em di~eção si.doeste, afastan:lo
;se da linha de frente; 

PARAQUEDISTAS EM AÇÃO 
Q. G. DO 21.o GRUPO DE EXERCI• 

TOS .(Reuters) - Anuncia-se que pa
:raquedistas alemães foram enviados para 
elevar o moral dos granadeiros "pan
irer ", que lutam no setor ocidental do 
llaliente ge1·manico, ontj.e as companhias 

J 
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São Paulo, 3r de Dezembro de 1944 

as 
de 

tropas 'de 
Bastogne 

Von Rúridsted Libertada 
Cidades recapturadas 

alemãs ficaram reduzidas em seu 
rio. a cerca de 60 homens. 

pode-MELHORAM Ás POSIÇÕES ALIADAS 

BASTOGNE AINDA E' OBJETIVO 
VISADO PELOS NAZIS 

SUPREMO Q. G. · ALIADO, (Reuters) 
- As . forças aliad,as ocuparam Le Oras 
e melhoraram suas posições no terreno 
elevado a oeste de Kolmar, - anuncia-se 
oficialmente. 

CIDADES RECAPTURADAS NAS 
ARDENNES 

SUPREMO Q. G. ALIADO, (Reuters) 
, Anuncia-~e .oficialmente .que. as for
ças aliadas recapturaram as localidades 
de Manhay, · Gra.ndmeníl, e Humain, no 
flanco setentrional do saliente alemão, 
nas Ardennes. . 

., 
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a guarnição -· aliada 

Mais tarde, no mesmo dia, civis ale
mães escoltaram ·mais quatro paraquedís• 
tas da mesma unidade, até o destaca• 
mento militar, onde se entregaram; 
OS GENERAIS DA OFENSIVA ALEMA 

SUPREMO QUARTEL GENERAL DA 
FORÇA EXPEDICIONARIA ALIADA, 
(Reuters) - Uma. extranha .coleção de 
personalida.des comanda os tres exerci
tos que Hitler lançou nas Al"dennes. 

O Quinto Exercito blindado é coman• 
dado por um· membro de uma aristocra.• 
tica familia de militares da Pomeranili 
- o general Hasso Ecéard von Manteuf
fel, cujas ligações com o ,Particlo Nazista. 

------ .. ~~. ------------------·-:-
. .. ~í,ih"s!ô!1~ ' . 

uitissimo gratos. pela 'preferencia com .. que 

" têm disti!}guido · a nossa- . casa, tornando•a 

graças a e·ssa inestimavel dedicação 

porio favorito da elegancia bandeirante, aos 

nossos inumeros clientes e ·:amigos desejamos, 

nesta ª proiniS$Qra alvorada' do 1945,· um ano 

_de crescentes, prosperidades, e de venturas 

ininterruptas.· 

. , 1 

Q. G. DO 21.o GRUPO DE EXERCI
TOS, (Reuters) - Os alemães ao que 
parecem, não abandonaram a esperan
ça de tomai· Bastogne, que é de vital 
importancia pa.ra suas operações. As 
forças germanicas lançaram uma deci
dida investida afim de cortar o corredor 
americano, que vem de leste e atacaram 
tambem no norte do perimetm da. ci
dade. No norte comeguiram uma pene
tração local, que foi "'!ais tarde anulada 
com a desrulção de 12 a 15 " panzers ". 
Os alemães parecem ter retirado sua 
ponta de lança diretamente para a area 
onde haviam colocado uma cortina de 
"panzers" e explodiram as pontes. 
COLAPSO ALEMÃO ENTRE STAVELOT 

300 AVIÕES ABATIDOS 
COM AS FORÇAS NORTE•AMERI• 

CANAS NA BELGICA, (Reuters) · - Os 
artilheiros antl-aereos do 1.o exercito, nos 
dozo primeiros dias de· ofensiva a!lemã, 
abateram. mais de 300 aviões alemães, 
destru!l·am 19 tanks "Tigre Real" e li
quidaram milhares de . soldados alemães, 

'são muito vagas. . · · . 
O outro exercito blindado, ainda não 

Identificado oficialmente, .é comandado 
pelo coronel general da "s. s. ", Die
trlch, antigo estalajadeiro favorito de 
Hitler, e amigo intimo· de Himmler e 
deve seu posto á. simpatia que sempre 
lhe foi demonstrada pelos lideres do 

CASA ANGLO-BRASILEIRA 
E HOTTOU 

Q. G. DO 21.o GRUPO DE EXERCI· 
TOS, (Reuters) - O colapso da ofensiva 
alemã na frente entre Stavelot e Hotton, 
sobreveiu súbitamente após obstinada 
resistenc!a aJemã. 

Mais ·a oes.te os alemães fora.m expu1-
sos de outra cidade e após oferecenm1 
resistencla dispersa, ocuparam nova po
sição defensiva, a :l ou 3 quilometras 
mais ao norte. · 

DIVISAO LIBERTADA DO CERCO 
SUPREMO Q. G. ALIADO( (Reuters) 

- Os alemães perderam cerca de mil 
tariks nos primeiros 12 dias de sua ofen
siva. Calcula-se que o equlva.Jente . de 
duas divis~ "panzer" foram perdidas 
contra as forças de terra aliadas, o que 
significa 400 tanks destruidos, enquanto 
as forças aereas anunciam ter destruído 
450 e danificado 31 O tanks alemães. Fo
ram destruidos pelo ar, 3 .355 veiculas .de 
transporte alemães e danificados 1 . 619. 
Durante o . mesmo período de 12 dias, a 
aviação aliada lançou 3. 500 toneladas de 
bombas na _area ·de batalha e derrubou 
ou danif.icou 1. 088 viões, perdendo 298; 

CIDADES RETOMADAS 
SUPREMO Q. G. ALIADO, (Réuters) 

Infonnaçóes oficiais revelam que; · con
tinuando a avançar ao longo do· flanco 
meridional do saliente germanico, as tro
pas aliadas cápturaram as- localidades 
de SainJez - Llza,rchamps, surre, Bou
laid, Basche!eiden, Bavigne e Kaundorf. 

Os artllhelros anti-aereos sallentaram· 
se multo, 110 curso da luta e provaram 
que sabem destruir o Inimigo, este.la é!e 
no ar ou em terra. . 
O .• COMANDANTE. DOS. PARAQUEl>IS• 

TAS ENTREGA-SE AOS ALIADOS 
COM AS FORÇAJ NORTE-AMERI

CANAS NA FRENTE OCIDENTAL, 
(Reuters) - o comandante dos para
quedistas :alemães, lançados nos setores 
de Eupen. e Malmedy, foi, Juntamente 
com varios de seus homens, entregue aos 
americanos, por seus proprios compatrio
tas, Os paraquedistas desceram em am
bos · cs setores, a 17 de dezembro, e o 
comandante, ter.ente coronel Frelhcrr 
von der Heydte entregou-se cinco dias 
depoil;. . Q oficit,l alemão estava ferido 
na. perna e ressentia-se da falta de ali• 
mentação, sendo por· isso recolhido a 
um.a .. residencia .de civis em Monschau. 
Os · habitantes da casa, uma hora depois, 
comunicaram o fato ao capitão RObert 
Goelcheus, comandante do destacamento 
militar amer~cano existente 110 local, mas 
nã,o por traição. e sim com· autorização do 
proprlo comandante dos · · paraquedistas, 
que dir~lu ao oficial estadunldense. uma 
carta ri01;, ,segµintes termos: 

"-rente! estabelecer contacto com as 
Corças perto de Monschau; mas não o 
consegui. Rendo-me, por isso, e por me 
achar ferido; com minha força:·, fislca 
exgotada ". 

·cASIMIRAS_, BRl·IS, 
l.lN'lf.OS E ·.A·VlAMENTOS 

C:ASA ALBERTO 
Matriz: Largo São Bento NP - Telefone: 

Distribuidores: Alfredo Serra & Cia. CAMPJ:NAS 
Vita & Fernandes SANTOS 
lriuc·u Gomes de Almeida - [tua 12 de Oatubro, l!ll 

Telefone õ-0800 SÃO PAULO 

P. MACHADO & FILHOS 

FUGA DE PERIGOSOS DETENTOS EM PARIS 
PARIS. (Reuters) -Do ~orrcspon

clente especial rlo "Daily 1\Iail". uor 
intermedio da H.euters - :rrinta e seis_ 
detentos que. ·conseguiram escapar da 
prisão ~e Cherche :,ícdy, nesta capital, 
durante o mothn do dia de Natal, 
ainda estão foragidos. 

A fuga parece ter sido muito bem 
organizada. A prisã.o de Cherche Me
dy, con10 se sahe, é no Boulevard H.a1_l
pail, bem dentro de Paris e 6 cercada 
de residencias particulares. · 

Na ocasião do n1otim havia em Cher .. 
che <'erca. rle 200 presos,_ Inclusive di
versos antigos soldados r,re~os por 
crimes contra as pessoas e propri e-
dades. · 

Cerca de uma hora da tarde, no <lia 
de Natal. i;eis homens qu,e <>st:wam 
juntos Gtn uma c0Ja chamaram o guar. 
da sob r,•etei;to de que um ·deles est:i- · 
va doente. 

Os presos, porem, coTiscg·uiram (.'S· 

capar, passando ás casas viziuhas e 
depois para a rua. 

Alguns conse~·uiram fugir pelo te• 
·rha<lo da uma capela proxima. Trés 
dos fugitivos foram apanha.dos por 
civis: que os fecharam em suas casits. 
Ti~ês oUtros foram 'novan1ente preso:-: 
na rua: Varios dos amotinados a.in
da dentro do recinto de Cherca Mecly, 
levantaram gran_de bandeira branra.· 
quando accirreram rle fora solrfaiJo8 
<la policia e bombeirns. Alguns do, .. 
que fugiram passaram pelos arqui
vos da prisão, e -·puserani fogo na pa
peleta, mas ao que parece, .nada (]e 
multo importante foi destruído. mn
tre o/il_ fugitivos ha.vl.a niversog quin
ta-colunlstas·'e segundn alguns jor
na.is, ter.Iam . tido. auxilio de. fnra, 

Os 36 foragidos ·não ap;,.nhados es
tão sendo procurados pela policia, 

Sucessora de 
Partido Nazista.· · · 

São 'Paulo O comandante da 7.a divisão de grana
deiros do povo é o general de' artilharia. 
Eric Brandenberger, . natural da. Bavie• 
ra, que não tem !lgações pollticas com 
os nazistas . e sobre •o· qµaJ multo pouco 
se sabe. · 
· DIEPPE E BOULOGNE A' DISPOSI· 

ÇAO DA: FRANÇA 

. ;. ' J 

---~----------___J 
I'ARIS, (Reuters) - Anuncia-re que 

a marinha brita.nica. colocou 'á disposição 
da marinha. francesa, em• perfeitas. con• 
dições de funcionámento, os portos de CONTINUA ACESA A ·1uTA NA . BIRMANIA E NAS f ILIPINAS 
Dieppe· e Bou!ogne. , 

BOldBARDEIO DUM HOSPITAL 
COM· O SEXTO GRUPO 'DE EXERCI· 

TOS NA FRENTE OCIDENTAL, (ReU• 
ters) - Anuncia-se que o hospital ge
ral americano em Mirecourt, a. · noroes
te de Epi11al, foi bomba.rdeado e. metra
lhado por dois _aviões .alemães em voo 
razo, na noite -de 26,_ á luz do . Iu.ar. 

A ilha de Mindóro 'totalmente libertada. Crise· da navegação ausltaliana 

Um opera.rio civil foi · 1orto e nume• 
rosos pacientes do hospital e enfermei
ros e pessoal militar d.o estabelecimento 
foram feri«os, · · · ' · 

Na ocasião do ata.que, milhares dirsol
dados feridos .encontravam-se no· hospl-, 
tal, perfeitamente identificado pelas· cn1• 
zes vermelhas colocadas anteriormente 
pelos propr1<is alemães. · 

KANDY, (Reuters) ~. De· M·ichael 
11-lac Donaghl, correspondente. especial 
- As. forças aliadas, investindo para 
o cora.ção da Blrmania pelo norte e 
peÍo oeste, entrarão ]ogo numa. zona 
seca .. Essa zona . é a. area central ás 
margens do Irra.wa.ddy, no ponto on• 
de o rio· faz uma grande cuiva parai o 
oeste, ·perto d<'> l\Iandala.y. Os montes 
Arakan separam essa zona do mar e·os 
ventos que sopram· dcs<lé o ·sul ao ·lon
go dos rios Irrawaddy e Slttang t<lm 

PIANOS SCHWAR;T-Z·MA.NN 
. .. 

1nel1J~lve t1po 11,:>nrtnmeiltn _..·visitem. n,issa espnsl~!l.o · sem ·comprnm1sso 
ttni, ·I). JnR(, de· Rnrrns,· ·:?~2 - A"· Aga11 ·llr,in.,,.; 524 - . Telefone l'i-80S1 
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OS RUSSOS DENTRO.DE BUDAPEST 
Os 
do 

nazistas- fizeram ir · aos ~res, 
Danubio · --- · · No , caminho da 

famosas pontes · as 
Austria pr,ogi-i~em __ 

·os russos 
.. . . _._.::, > . 

MOSCO.V, (Reuters) .,.. .M tró~ so
vietlcas então hoje forçando os· _alemães 
a recua.r passo a. })asso, ca.da . vez mais 
para o centro da. cidade de Budapest. 
Novas brechas foram abirtas . nas de-
fesas germ.anlcas. · .. · · · 

NO CAMINHO. DE VIENA 
MOSCOU, · (De D!lhcan . Hooper,. cor• 

respondente .. especial da. Agenc:~ REU· 
TERS) - As unidades do EJ(erclto rus
so estão agora firmemente estabe~ci
das numa frente de 150 quilometros · vol
tada para Viena. As · força& ~vieticàs· 
estão a pouco .. m;i.is de 95 quil~metros 
da brecha de Bratislava, .enquanto ·lu
tam contra a Unha dos alemães no. Hron. 
Os. germanicos . estão , res!stind9.: feroz-

. mente desde pontos tortes dP.. aço, e$tB-· 
belecidos na ·margem ocldenta1· do Hron, 
uma das principais ban-eiras 'fluv!.a.is en
tre o Exercito russo e · a .fronteira·· aus
t1iaca. Acredita-se, porém, que as tropas 
do . marechal MAlinovslcy. já cruzaram 
o rio, pe;o menos em um .setor.· . 

O "agrupamento de sa.crificlo" ale_
,mão, ·em Budapest,. está ~ndo _cada -vez 
mais comprimido sob ?s incessantes ·gol
pes russos - diz · um despacho recebido 
da. linha de. frente. . · 
EXPLODIDAS AS PONTES DO DA· 

NUBIO 
MOSCOU, (Reuters) - A emissora lo.• 

çal anunciou que os enge6lÍeiros alemães 
explodiram as famosas pontes do Da
nubio, em Budapest. 

"Os alemães estão dispostos a defen
der a· cidade , a. todo o custo, não pou
pando · nem mesmo os ediflcios antigos 
e os monumentos ·culturais. Os, distri-

tos que cercam o palaclo real, sobre o 
Danubio, estão -em chamas e o velho 
edlficio cl!l- municipalidade foi destruido 
por m~io. de explosãO. . ,· ., . 

MOSCOU, (Reuters) - Os .observa
dores locais, acreditam que não · é pro
vavel que os alemães destruam todas as 
pontes .do Danubio, ·em Budapest, sa• 

. lle.ntando-se que as forças genrtanicll.l 
ainda odupam partes da cidade em am
bas as margens do rio .e são Obrigadas 
e.. manter comunicações para si proprlas 
.entre as duas margens. 

A NEVE COMBATE OS NAZIS 
LONDRES, (Reuters) - A. neve está 

agora lançandci, suas garras sobre .....• 
200. 000 alemães que procuram escapaz 
através das montanhas servias para a 
Alemanha, 
· Nenhum exercito alemão enfrenta o 

ano novo tão sem esperanças quanto o 
que .se encontra na Jugoslavia. 

A neve imobilizou-o e para que a des• 
truição seja completa, as torças do ma
rechal '.Çito o estão atacando por dois 
Jados, ao mesmo tempo que as forças 
a.ereas dos Balk!)ns o castigam sem pie
dade. 

A situação daquela força germanica 
é ca tastrofü:a e . a.inda se agravará mala 
se o· tempo melhorar; o que dará ·margem 
a ope~ções .aereas de grande envergã- · 
dura por parte das forças aliadas- com 
base na Italla. · 

Empora as condições atmosfericas · nlí:o 
sejam muito favoraveis, os aviões aila
·dos continuam a levar a efeito ataques 
contra os ·· nazistas, cuja. sorte ,já está, 
ao· que parece; sé!ada. 

atacam a Aviadores brasileiros 
de · ·tanca nazi na ltalia 

,:> 

Declina tambem na ltalia, a , ofensiva 
Avançam, os poloneses alemã 

Q. G. DO 15.o GRUPO DE. EXERCI· 
'.POS NA ITALIA, (Reuters) - Aviado
res bràsileiros se eneol)travam entre 
os que JJHotavam as vagas ele hom
bardeadores medi os e caças-bo.mbar
cleadores que martelaràm ·a. ponta· ele 
1'tnça alemã na .frente do 5.o Exercito, 
clostruindo ou danificando quasl 100 
edifícios. utilizados f)elo.s •germânicos. 
O l•'ii'I DA ,OFE:'\'SJVA ALE~IÃ .NA 

l'l'ALIA. 
Q. G. DO 15.o GRUPO DE EXERCI• 

~'OS. NA ITALJA, (Reuters) . - De 
Astlcy Hawkins, éorresi>ondente espe
cial - A subita contra0 ofensivà· ~le
mã ao longo rlo estreito ·vàle . il~ s-,r. 
chio, no flanco ocidental ·r1a frent~ 
dos Apeninos, JJarece. ter-se. consumi
do pelo menos temporariamente,. apôs 
três dias de· luta. · As tropas norte
americanas foram, porem, for,:ádàs a· 
recler mais tÚreno em' Rmhos OS la• 
<los do 'rio, inclusive A aideia de Gai
licano. e· ocÚparam al('ora novas posi
c:lles no terreno elevado ao sul da. "-1· 
dela. 

Apenas togo hostillzador da artilha-_ 

ria alemã e enconttros de patrulhas 
se regfstrara1n. onte,n nessa area:, e1n 
seguida aos ' concintrados ataques 
aereos _.'~liados, n~alizados ém p_erfei
tas ·con·êliçôes de tempo e visando de
ter a fnvesÚcla gerJ.nàni<'a que. parece 
sei• rlirigida ao longo do vale em éli
reção â ·cidade de· Lucca, importa11te 
jÚnção fei-roviria. e ceritro .de ·supri· 
mentos do 5.o Exreclto. 

. A VAJ~ÇA~l OS P.01,0Nl~SES. 
-Q: G. ALIADO .NA l'l'ALIA;. (Reu

ters) - As patrulha·s polonesas .estão · 
cruzando o S.enlo durante ·a.· noite, a 
sudoeste da cidade de Castel Bologne• se. ocupada.- pelos alemães na rodovia 
rle 'Bologna, mas até agora não tenta
ram estabelecei· qualquer cabeç:a de 
pont~. 

pouca umldàde qtiando atingem essa Nosso avanco ao 'lôngo da planléle IÍ. 
ar~a. · A··medla de ch1ivali é:.:balxà· e leste da cordiÍheira Mayu coÍltinÚai 
conoentrada em p<>uca:s e violentas Nossas tropa!/ 'iíapturaram· três· a.l• 
tempestades. Apesar da ~ona:.tei\jl;Pa- délas· Que e_e encontl'.avam . e.in · podel' 
1:encla. torrJda, é· a· segun·da área.. da dos japoneses no vale 'dó rio Ma.yü. 
Blrmania, nó que. se _,r~fere .... á.: Impor- .Numerosos Inimigos 'foram encontra..; 
tancla· na vida economtça ·ao pats. An- ·aos mortos, em a!ójamentós Que fó .. 
tes da guerra 5.5.Q0~000. a.çres 'de~sa · ram .. destruidos pelos, Ítvlões · ál!a.aoir 
·r'egião eram cµltlvádos, ,.µm · ·terço dos numa. aldeia a 15 qul!oínet.tos. a.o ·_sul 
quais com arroz,· de· Buthldaung. No vâle.d·e .Kaladan 

144 AVIOES DES'I'RUIDOS Elll a artilharia inlmlga·'canho11eou ,nos .. 
a n1As · sa:s· · poslc1iés a. sudest~_, d.e· Kyaukta~vq 

Q. G. AI,.IADo· N;AS . ,· FILIPINAS, Frente do 14.o Exercito -,-·Após pas• 
(Reuter~) ·;_ SeirÍÍl}do os· :.u-!tlmqs da.- sar através. de Py!ngelng _.nossas tro-, 
d·os obtidos, o: total 'de .,av.iõ~s. ja.poüê-""".pas. e·stãff' agora a.· ló qüllomêtrós li, 

ses destruídos· .no afaqüe aerêo àme• sudeste ·-:dessa localidade, na rodovia. 
r.lcano QÚe duióu, tris/dlas contra. o . . Shwegy.iii,;.t'l~:: Continua.o a.vanco em 
aeroil.r,omo de Clark, •em ·-Manila, ele- face· dâ,, ~Ji)(11!1ção .Inimiga, ' . , , 
vou-se· a 144. . , Comt•n.t!i"Aél'eo ·or1ent11l .:.....o .põn1 
A ILHA DE ~UNDOitO 'I'O'l'_ALMENTE to de. -e~~que do .. ferryD em,Bo~y· 

LIVRE ·:wa. e crUt!!,mentos e;poslcõ~s Inimigas 
. Q •. G. ;ALI-ADO NAS FILIPINAS,. perto,,.de Gai?gaw;:,foram' os ob]etivos 

(Reuters) · '"'.""" O comunicado do•. gene• visados ontem.: n:i · regtíi\) .. de. Chlnd~ 
ral Mac Ar.thur de· hoJe -0ec!ára que wln pelos -caças~bombaÍÍdeadores".' 
na Ilha de ÍHndoro ,não ha mais ne- A: CRISE . DA . 'NA VEGAÇA~ 'AUS ... 
nhufoa )Úi:vldide .Ínlmlga;-. QiJer;, em· - - TR'AL~ANA ·. 
terra, quer no ar e que ,nê Uha de · CAMBERRA, .(Reuters) ~. O mi• 
Leyte o tr-abalho de·limpesa- do .. t·ecen- nistro dos Sttprimentos···e NaYegação 
te ·c.a.,mpo·,d!l:batalha cóntinnt'iê:;}': · ,~ ·da. .. Austrália, sr. Be<1s1~Y ·.P~õg}l. o~tl··· 
À~~DQ.OMO ~ ;,lQ.PÓN,;JCO.- -4:iJlí'Q a,oo-~•6à.a.:ao :~ •: ·n~Ci tJi.o -._ 

Q, G; •·ALIADO NAS. FILIPiNAS, .a.ustrallana será eM ·1945 mais' ériti .. 
(Reuters). -,- Sessenta. e .. nóye tonela- ea do que em qualquer outro período 
das· de ·-bombas• toram· atlra:clás· ··iior dà. guerra, · 

· aviões americanos ontem ·sobre o ,·"Seremos felizes se conseguirmos 
a:erodromff dé ·.Pa.lljça, nas. '.VISBrYas;. sair dessa. sltua~ão .. sem repercussões 
·c1111a.êle Negros), _destruindo as ,pistas seriá~ para nossas atividades. bellcas, 
e avariando. as Ú1$tálações. 11 sem Impacto severo e.m todos os la• 

Outros ataques foram· feitos eo11tra rc.s!' · - disse o sr, ·Beasley_ 
os· outros aeto<lromos na:·1111a. 'de· ll!in- Ac.i-escentou_ o ministro ·que os 
doro. . . . desembarques. nas Filipinas. ex1g1ram 

CÓMUNICADO OFICJ.At 1.5UÔ.OOO tonelaclas. de su])rlmentos e 
. l(AND:Y:, uieuters), -: l1l o seguinte n'iunlções, com mais 332.008. toneladas, 

o texto do comunicado. djvulga,do bo- p·ara as operações do primeiro · mês .. 
je pelo ,comando-· a,llado ·no sudoeato Um mtnlmo dé J.900 navios .. fol.·neces-
<la Asia: · sario para manter é/ fluxo de supri~ 

"li'rellte do 1:,.0. Grupo .Indlnoo .mentas. 

A CU ERRA -NO AR 
LONDE~S. /Reuters) - A batalha 

ae1·ea de ·Berlim, que -s11 travou des
de novembro .de .194.3 .. atê março de 
1944, custou. aos atem11es 19.600,000 
dias de tra.balho, alem dos.· .enorn,es 
danos causados pelos. boQlbardeios. 

Uma reYista oficial . da RAF .Sobre 
o assuuLo calcula que em 1944 um 
equivalente··ª 20 -dias· .de trabalho. de 
cada. um <lo.s 980.000 opera rios indus• , 
triais de Berlim foi perdido, 

Á .força aerea dos .. Balcãs, da RAF, 
evacuou somente ila, lugoslavia, em 
seus •'pal<otas" désar.madps, mais de 
1,300- P.essoas desde junb.o··atê novem
bro, .. enquanto durante .o."dla 22 de 
,,.gosto quasl mn. fe.rJdos fora,m leva
d.os .. :para: a.,:·It;ilia _ ill!.Jn :,i,nlco _ dja,, a 
bordo de aviões britanlcos. 
NOVAMENTE. son.tu: A. ALEMANHA 

LONDRES, (Reuters) - Anúncla0 

se otlcialmente lJtle · bombardeàdon,s 
posados da 8 •. o l<'orç:a Aerea norte• 
americana estiveram hoje novam4'n• 
te sobre a Alemanha. 

A. A VIAÇAO NAZISTA .SOBRE A 
lNG LA'l'EllllA .l\lERIDION AL 

LONDRES, (Reuters) - Anunciou• 
se oficlalmepte qu,e,, durante. o perio• 
do ·<la madrugada·, de ontem atê ás 7 
ho1'as ,de hoje, hou v.e atividades 
.aereas alemãs contra. a Inglaterra 
meridional. Foram causados danos, 
mas não se registraram baixas. 

4,000 A V UIES EM O l•'EN SJ V.A! 
LONl>lHJS (Reuters) - Em pouco 

mais de ·12 horas, mais de 4.000 aviões 
levantaram vôo dos aerodromos bri
tan icos, para ·dar prosseguimento á 
ofensiva aerea contra as linhas .de 
comunicações e dé .suprlm_entos ale• 
mãs, pelo sexto· dia. c<insecµtlvo. O_ 
grande assai to • de· ontem, levado a 
.efeito por 4· grandes .forças aereas 
aliadas, foi -coroado·/por,: uma gigan· 

BOMLI.VRO 
. ÓTIMO AMIG,fi • E~9~ ~I!!~-

tesca frota de bombardeadores pesa~ 
dos· da "R. ,A. li'." que levou cerca de 
uma hora para passar' sobre a· costa. 
oriental, na direção. do ·continente,· na. 
tar.de de. ontem. Pouca.a horas de-
1>ois, o Minlsterio do Ar anunciava.· 
cjue - "-Lancisters''. e "Halifaxs" ha-
viam atacado· objetivos ferrovlarios 
em Bonn e MunchP-n•Gladbach. B.onn 

··está·' situada na linha ferrea ·.que . dos • 
distritos dn Rheno e do R.uhr se diri
ge para o sul da .Alemanha. · Seus 
oatios · terl'ovfarios foram pela uJtima 
ve,,, atacados no d1a 21 ·de dezemln:o. 
por bombàril.eadores pesados·· · da 
"R. A. F.", e·Munch.en-Gla.dbach é."Um 
do,;, centros-chave do trafeg·o ·situado 
bem á. retaguarda . dá linha. "Sieg
fried". O último ara.que. contra os 
patlos de· manobras- ali existentes foi 
levado a. cabo pelos ca~as-boinbardea
dores, n ·2s de ,á,vembro pa~sado. 

A escala das outras saldas de avJões, 
com base na lqjglaterra, ontem foi a. 
se!!uinte: 6,VO (G. M. 'l'.) - os "Lan
casters" t · "Hallfàxs" fizeram esma
gador assai to contra as fmportantes 
oficinas ferrovfa,!as de Opladen, 32 
quilometras ao norte de Colonla, Du
rante o bombardeio ocorreram três 
grandes explosões. ·Ao melo. dia, mais 
de 1,200 "Fortalezas Voadoras" e "Li• 
berators", com cerca de 700 aparelhos 
de escolta "Thunderbolts" e "Mus
~angs" partiram para 10 pOíltOS Vi• 
·tais situados no sisten1a de ferro
vias e rodovias, entre o· soliente. ales 
inão para o interi.or da Belgka 
e para. o Rheno e á tarde, "Lanca~
ters". do Comando de ~ombardeadorés 
da "R. A. ~'- ", escoltados por "Mus
tangs" e "Spltfi res". atacaram. pados 
ele. miuíóbras situados . em' ·colohia, 
Atacando ·entre Ú,80 e 12·,so horas (G, 
M. T.J, os aviões pesados de tiombaJ• 
delo norte-amerlC'anos atacaram os 
patios de manobras e. pontes situadas. 
nas· proximidades de Neunklrche11 -
proximo de Saarbruken, na fronteira. 
francesa. - Kalsérlautern, Coblen~ e 
Bonn. 

Os patios ferroviarios de Coblenz se 
encontravam entre os objetivos visa• 
dos pelas maiores torma!)ões. · O fo. 
go antl-aereo foi Intenso em. alguns 
nontos. Quase to.das as operacões fo. 
ram. "xecutadas em condições atmos• 
feric:ts deSfavora veis, 1>orem, algumas 
unida.des puderam realizar o ·bombar• 
<lehi com boa visibilidade em ·Neun~ 
l(it·cheu e Kalserliiuter11. 

NÁVIO ~Ji,;RCAN'l':l!l AVARIADO Qüãiído o guarda chegou o abriu por 
fora: a porta, todos os detentos se ~ti
raram sobre ele e o dominaram, li
bertando ao mesmo temJJo com as. clla• 
ve.s do guarda. os companheiros Que 
estavam na cela Imediata, 

.co.MPREM SEUS CALCADOS NA 

OAL~JA, NA IJ'Rl•:N'l'E l'l'ALIANA 
Q, G. ALIADO NA CTALIA, (Reu

ters) - '!'oda a area ,da recente C011• 
tra-investlda . alemã foi oficialmente 
r!escrita hoje como "r-alatlvan;,ente 
calma". após Y.agas de bnmbardeado
res ínedios e caç:as-boml,ardeadores, 
pilotados por aviadores· brltanicos, 
a111erlcáftos e brasileiros terem· marte
lado, a ponta de· !anca Úuta e destrul• 
dO" ou· danfflcado . quase too ediflc!os 
utilizados pêlos· germa1licos. · 

LONDRES. 1Reuters) ....; Uma for• 
,a de· ''Mosquitos" .do Comando Cós~ 
eiro da «.R. A. F.", com· escolta de 
Mustá.ngs" do .Comando de Caça,. ata• 

·ott 2 · deixou em chamas um· navio 
nercànte alemã,-, de t~.manho. medlo, 
,~\ 'Porto de 8kurleshehãvn. ·ná;-,costa 

-,\11d.oe~te da Noriu~ga. ' A .. <lesT•tiJto tio 
v'íolent:o coi,;o anti-aereo nenl1t11u 
avião da "R; A, li\''.'. clelxou·. de re• 

Todos se <liriglrnm em tropel pal'tt 
o palio da prisão. 

Fol dado alarme e todos os· ])Oli.• 

dais disJJonlveis se puseram. na· per'. 
segnição dos fugitil'os, usando att. 
tn!)tl•alhaf(',ra~ 

CASA MARQUEiINHA 
.á.s ·corcas do s.o Exercito· continuam 

a ·umpesá das forças de retaguarda • 
toste do rio Senlo, no vale do 1;>6, lim
pando de alemães casa por casa ~- lll• 
dela· por·· aidela; · Os teutos estão ain: 
da.· tentando desesperadamente c<">n·s
truir· uma·· linha ·de defesa ao longo· 
c1a11 margens ·C>ciden.tals ·do Senip~ greSSi!<r1 , 

\ 

,, 

' 
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